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EN ISO 20471

1

EN ISO 11611 EN 61482

EN 14605 EN ISO 11612

EN 14605+A1 EN 343

EN 511 EN 342

EN 1149 EN 14058

EN 1082 EN 61482

EN 1073

ABCIKL AKL

D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Piktogramy

Ta norma określa wymagania 
dla ochraniaczy na kolana, które 
powinny zabezpieczać prewencyjnie 
przed urazami i/lub chronicznymi 
dolegliwościami

Ochronna odzież ostrzegawcza EN 388
Ryzyko mechaniczne

Ochrona do stosowania podczas 
spawania i w procesach pokrewnych
EN ISO 11611

Ochrona przed niebezpieczeństwami 
termicznymi elektrycznych łuków 
zakłóceniowych

EN 407
Ciepło i ogień

Ochrona przed promieniowaniem UV

EN 943-1/EN 945-2
Gazoszczelny

EN 943-1
niegazoszczelny

EN 381
Ochrona przed piłami łańcuchowymi 
sterowanymi ręcznie

EN 14605+A1
Odporne na ciecze:
ochrona przed płynnymi środkami 
chemicznymi

EN 421-1
Promieniowanie jonizujące

Ochrona przed wysoką temperaturą  
i płomieniami

EN 14605+A1
Szczelne w przypadku natryskiwania:
ochrona przed płynnymi aerozolami

EN 374-5
Zanieczyszczenie bakteriologiczne

Odzież zabezpieczająca przed  
deszczem, wiatrem i niskimi  
temperaturami zewnętrznymi

EN ISO 13982+A1
Odporne na cząstki:
ochrona przed stałymi cząstkami

EN 511
Ryzyko spowodowane niskimi tempe-
raturami

Odzież zabezpieczająca przed  
niskimi temperaturami otoczenia 
poniżej -5°C

EN 13034+A1
W ograniczonym stopniu odporny na 
pryskanie: Ochrona przed niewielką 
ilość spryskiwania i natryskiwania 
środków chemicznych

EN 1149-1
Elektryczność statyczna

Odzież zabezpieczająca przed  
chłodnym otoczeniem w  
temperaturze powyżej -5°C

EN 374-1
Ryzyka chemiczne

EN 1082
Odporność na nacięcia poziome

EN 60903
Ochronne rękawice izolacyjne do prac 
pod napięciem elektrycznym

EN 421-2
Substancje radioaktywne przystosowane do żywności nie zawierają silikonu

EN 420
Wymagania ogólne dla rękawic

EN ISO 374-1 / typ A
Odporność na przenikanie zawsze co 
najmniej 30 minut przy min. 6  
kontrolnych środkach chemicznych

EN ISO 374-1 / typ B
Odporność na przenikanie zawsze  
co najmniej 30 minut przy min. 3 
kontrolnych środkach chemicznych

EN ISO 374-1 / typ C
Odporność na przenikanie co najmniej 
10 minut przy min. 1 kontrolnym 
środku chemicznym

EN ISO 374-5
Rękawice do ochrony przed bakteriami 
i grzybami
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Bezpieczeństwo i higiena pracy

Ochrona dłoni

strona 11/57 – 11/110

Ochrona stóp

strona 11/111 – 11/152

ŚOI przed upadkiem

strona 11/214 – 11/222

Ogólne produkty ochronne

strona 11/272 – 11/273

Odzież robocza 
i ochronna

strona 11/153 – 11/213

Wyposażenie 
pierwszej pomocy

strona 11/223 – 11/234

Ochrona skóry, wyposażenie 
umywalni, ścierki do wycierania

strona 11/235 – 11/271

Ochrona głowy, oczu, dróg  
oddechowych i słuchu

strona 11/6 – 11/56
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Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wersja Oznaczenie szkieł 
okularowych

Nr art. EUR KO

zauszniki czarne, szkło 
przeźroczyste

2C-1.2 nwTec  
1 FT 166 FT CE

4000 370 018 2,75 PK00

zauszniki czarne, szkło 
cieniowane

5-3.1 nwTec  
1 FT 166 FT CE

4000 370 019 2,75 PK00

Okulary ochronne Daylight Basic g

EN 166 · odporne na zarysowania szkła poliwęglanowe · 100 % ochrona 
przed UV do 385 nm · lekkie, odporne na zamglenie i wygodne okulary

Wersja Oznaczenie szkieł 
okularowych

Nr art. EUR KO

zauszniki przeźroczyste, 
szkło przeźroczyste

2C-1.2 nwTec  
1 FT 166 FT CE

4000 370 002 4,20 PK00

zauszniki czarne, szkło 
cieniowane

5 -3.1 nwTec  
1 FT 166 FT CE

4000 370 003 4,20 PK00

Okulary ochronne Daylight One g

EN 166 · odporne na uderzenia szkła poliwęglanowe · odporne na 
zarysowania · 100 % ochrona przed UV do 385 nm · nie ulegają zamgleniu · 
lekkie, modne okulary

Wersja Oznaczenie szkieł 
okularowych

Nr art. EUR KO

zauszniki czarne/ciemnoszare, 
szkło przeźroczyste

2C-1.2  
1 FT – 166 FT CE

4000 370 086 7,80 PK00

Okulary ochronne Daylight Modern
EN 166 · nieparujące szkło z poliwęglanu · innowacyjna geometria zausznika 
umożliwia wygodne noszenie środków ochrony słuchu i innych elementów 
ochrony osobistej · stabilne zamocowanie · sportowe i nowoczesne

Wygląd rzeczywisty może 
odbiegać od ilustracji

Wersja Oznaczenie szkieł 
okularowych

Nr art. EUR KO

zauszniki ciemnoniebieskie, 
szkło przeźroczyste

2C 1.2 1S CE 4000 370 080 8,25 PK00

zauszniki ciemnoniebieskie, 
szkło cieniowane

2C 3/5-3.1 1S CE 4000 370 081 8,25 PK00

zauszniki ciemnoniebieskie, 
szkło żółte

2C 1.2 1S CE 4000 370 082 8,25 PK00

Okulary ochronne DAYLIGHT PREMIUM g

EN 166 · bezodpryskowe szkła poliwęglanowe · klasa optyczna 1 · 
powłoka odporna na zarysowanie · 100% ochrona przed UVA i UVB 
dzięki zastosowaniu szkieł UV-400 · nie ulegają zamgleniu · Ultra Light 
Concept · wysokiej jakości rama z tworzyw sztucznych · najwyższy komfort 
i bezpieczeństwo 

Wersja Oznaczenie szkieł 
okularowych

Nr art. EUR KO

zausznik szary/ciemnoniebieski, 
szkła przeźroczyste

2C 1.2 1S CE 4000 370 075 9,80 PK00

Okulary ochronne  
Daylight Flex
EN 166 · szkło z poliwęglanu o dużej 
odporności na uderzenia, nieparujące ·  
najnowocześniejsze okulary ochronne 
 
technologia 2-składnikowa: znakomity komfort noszenia dzięki 
perfekcyjnemu dopasowaniu przez indywidualną regulację nachylenia szkieł

Wersja Oznaczenie szkieł 
okularowych

Nr art. EUR KO

szkła przeźroczyste 1 F 4000 370 031 1,95 YK05

Okulary ochronne
EN 166 · dla gości i odwiedzających · 
przezroczysty poliwęglan · odporny na 
uderzenia · lekkie
Dla osób noszących okulary korekcyjne

Wersja Oznaczenie szkieł 
okularowych

Nr art. EUR KO

zauszniki czarne, 
szkło przeźroczyste

IPB 1 S 4000 370 013 3,85 YK04

Okulary ochronne
EN 166 · z nylonu z osłonami bocznymi ·  
zausznik o regulowanej długości · wielkość szkła 62 x 52 mm

Wersja Oznaczenie szkieł 
okularowych

Nr art. EUR KO

zauszniki czarne, szkło 
przeźroczyste

MG 1 S 4000 370 014 5,65 YK04

Okulary ochronne
EN 166 · z nylonu · z osłonami bocznymi · zausznik o regulowanej długości · 
dzielona oprawka ze śrubami radełkowanymi · wielkość szkła 62 x 52 mm 

Wersja Oznaczenie szkieł 
okularowych

Nr art. EUR KO

zauszniki niebieskie, szkło 
przeźroczyste

2C-1.2 nwTec 1FT 4000 370 323 7,15

zauszniki niebieskie, szkło 
przyciemniane

5-3.1 nwTec 1FT 4000 370 324 7,15

Okulary ochronne Falcon 2
EN 166:2011 + EN 170:2002 · nowoczesne okulary ochronne o dużym polu 
widzenia · bez oprawki · szkło poliwęglanowe odporne na zaparowywanie · 
miękka ochrona przed uciskiem na końcach zauszników · wygodny mostek 
nosowy · dobra ochrona boczna

Akcesoria Nr art. JS EUR KO
szkła wymienne do okularów 
ochronnych, bezodpryskowe szkło, 
przeźroczyste

4000 370 150 + 50 2,30 1) YK04

szkła wymienne do okularów 
ochronnych, zielone szkło, DIN 5

4000 370 152 + 50 2,85 1) YK04

1) cena za parę
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Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wersja Oznaczenie szkieł 
okularowych

Nr art. EUR KO

zauszniki w kolorze 
srebrnoszarym, szkła 
ciemnoszare, lustrzane

5-3.1  FT 4000 370 004 9,75 YK04

Okulary ochronne DAYLIGHT g

EN 166 · maks. komfort noszenia przy nieograniczonym polu widzenia · 
lustrzane ciemnoszare szkła · z odpornego na uderzenia poliwęglanu 
z optymalną osłoną boczną · powłoka odporna na zarysowanie i 
parowanie · 100% ochrona przed UV dzięki innowacyjnej technologii UV 
400 · przyjemnie miękka konstrukcja zausznika · miękki, wyprofilowany 
mostek · (ok. 33 g)

Nr art. EUR KO
4000 370 011 13,00 YC20

Ścierka do czyszczenia Clear
dozownik ze 100 ścierkami nie zawierającymi 
alkoholu i silikonu

Wersja Oznaczenie szkieł 
okularowych

Nr art. EUR KO

zauszniki przeźroczyste, szkło 
przeźroczyste

2C-1,2 3M 1 FT 4000 370 048 6,30 YC01

zauszniki szare, szkło szare 5-3.1 3M 1 FT 4000 370 049 6,70 YC01

Okulary ochronne SecureFit-SF200
EN 166 EN 170 (AS/AF, UV) · klasa optyczna 1 · wykonane ze szkieł bez 
ramki · specjalna technologia zauszników 3M zapewnia rozłożenie nacisku 
dla pewnego i wygodnego mocowania · automatyczne dopasowanie do 
różnych kształtów głowy zapewnia zwiększony komfort noszenia (ok. 18 g)

Wersja Oznaczenie szkieł 
okularowych

Nr art. EUR KO

zauszniki niebieskie, szkło 
przeźroczyste

2C-1.2.3M.1.FT 4000 370 023 6,35 YC01

Okulary ochronne ToraCCS
EN166 (AS, AF UV-PC, przeźroczyste) · specjalnie zaprojektowane 
końcówki zauszników umożliwiają mocowanie określonych zatyczek do 
uszu 3M™ E-A-R™ sznurkiem do okularów ochronnych, aby były one 
zawsze gotowe do użycia w razie potrzeby · oferują dodatkową ochronę 
przed hałasem · wąskie, smukłe wzornictwo oferuje szczelną ochronę 
i duże pole widzenia · zintegrowane szczeliny wentylacyjne redukują 
możliwość parowania okularów
Zatyczki do uszu nie są dołączone do kompletu

Wersja Oznaczenie szkieł 
okularowych

Nr art. EUR KO

zauszniki czarno-zielone,  
szkło przeźroczyste

2C-1.2 3M 1 FT 4000 370 062 7,60 YC01

zauszniki czarno-zielone,  
szkło szare

5-3.1 3M 1 FT 4000 370 063 8,00 YC01

zauszniki czarno-zielone,  
szkło żółte

2C-1.2 3M 1 FT 4000 370 064 8,00 YC01

Okulary ochronne SecureFit-SF400
EN 166 · EN170 (AS/AF, UV), klasa optyczna 1 · dzięki technologii 3M™ 
model 400 naturalnie dostosowuje się do różnych rozmiarów i kształtów 
głowy, a wyściełane końcówki zauszników oraz miękki, regulowany mostek 
na nos zapewniają jeszcze większy komfort noszenia okularów (lekka 
konstrukcja ok. 19 g) · doskonała kompatybilność z 3M PSA

Wersja Oznaczenie szkieł 
okularowych

Nr art. EUR KO

zauszniki czarno-zieloni, 
szkło I/O

5-1.7 3M 1 FT 4000 370 067 9,00 YC01

zauszniki czarno-zielone, szkła 
niebieskie refleksyjne

5-3.1 3M 1 FT 4000 370 068 9,00 YC01

Okulary ochronne SecureFit-SF400
AS AF EN166 · EN172 (AS, UV), klasa optyczna 1 · szkła tonowane PC 
Indoor/Outdoor · dzięki technologii 3M™ model 400 naturalnie dostosowuje 
się do różnych rozmiarów i kształtów głowy, a wyściełane końcówki 
zauszników oraz miękki, regulowany mostek na nos zapewniają jeszcze 
większy komfort noszenia okularów (ok. 19 g) · doskonała kompatybilność 
z 3M PSA · idealne dla użytkowników, którzy poruszają się zarówno 
wewnątrz jak i na zewnątrz i są narażeni na działanie silnego światła 
słonecznego

Wersja Oznaczenie szkieł 
okularowych

Nr art. EUR KO

zauszniki szaroniebieskie, 
szkło przeźroczyste

2C-1.2 3M 1 FT K N 4000 370 090 8,80 YC01

Okulary ochronne SecureFit-SF400
EN 166 · powłoka przeciwmgielna Scotchgard™ zapewnia doskonałą 
ochronę przed zamgleniem i dobrą ochronę przed zarysowaniem · 
opracowana przez 3M™ technologia rozkładu nacisków zauszników 
zapewnia komfortowe dopasowanie kształtu · komfortowe noszenie 
nad uszami dzięki wyściełanym punktom łączenia zauszników · miękki, 
dopasowany mostek nosowy zapewnia wysoki komfort noszenia · (ok. 19 
g) · elastyczne zauszniki o dużym rozstawie w okolicy skroni zapewniają 
ochronę boczną · dlatego okulary te nosi się chętnie w połączeniu z ochroną 
słuchu 

Kolor JS Nr art. EUR KO
czarny 5 8000 326 789 4,20 YC01

Ramka do pianki SF400
do stosowania z okularami ochronnymi 3M™SecureFit™ serii 400 · wkładki 
z tworzywa piankowego zapewniają dodatkowy komfort, chronią przed 
zapoceniem i nadają się idealnie do stosowania w gorącym i wilgotnym 
otoczeniu · opcjonalne, zdejmowane ramki z pianki chronią dodatkowo oczy 
przed ciałami obcymi
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Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wersja Oznaczenie szkieł 
okularowych

Nr art. EUR KO

zauszniki niebieskie,  
szkło przeźroczyste

2C-1.2.3M.1.FT 4000 370 033 10,30 YC01

zauszniki niebieskie,  
szkło szare

5-2.3M.1.FT 4000 370 034 10,70 YC01

zauszniki niebieskie, 
szkło żółte

2-1.2.3M.1.FT 4000 370 035 10,70 YC01

Okulary ochronne 2740-2741-2742
EN 166-1FT (AS / AF / UV, PC) · regulowane 4-stopniowo nachylenie 
szkieł oraz regulowana długość zausznika zapewniają duży komfort 
noszenia · odporne na zarysowanie, niezaparowujące szkła z poliwęglanu 
oferują optymalną ochronę przed uderzeniem i promieniowaniem UV · 
wąski mostek zapewnia dobrą kompatybilność z maskami filtrującymi 
3M · bardzo lekkie (ok. 30 g)

Wersja Oznaczenie szkieł 
okularowych

Nr art. EUR KO

zauszniki czarne/pomar.,  
szkło przeźroczyste

2C-1.2.3M.1.FT 4000 370 040 9,50 YC01

Okulary ochronne SOLUS™
DIN EN 166 · EN 170-1FT (AS / AF / UV) · w okularach ochronnych 
łączą się: nowoczesny wygląd i innowacyjna technologia · zwiększone 
bezpieczeństwo na stanowisku pracy – okulary nie zniekształcają 
widoku · klasa optyczna 1 · specjalna powłoka szkła chroni przed 
zarysowaniem · specjalna powłoka zapobiega parowaniu szkieł · w kompl. 
worek z mikrofazy · (ok. 23 g)
Do stosowania na zewnątrz np. przez ogrodników, podczas prac 
drogowych, budowy domu 
Dla kierowców np. wózków widłowych, maszyn ciężkich

Wersja Oznaczenie szkieł 
okularowych

Nr art. EUR KO

zauszniki zielone 
przeźroczyste, szkło 
przeźroczyste

2C-1.2. 3M 1 FT 4000 370 402 11,10 YX01

zauszniki niebieskie/ szare, 
szkło przeźroczyste

2C-1.2. 3M 1 FT 4000 370 403 11,10 YX01

zauszniki niebieskie/ szare, 
szkło szare

5-3. 3M 1 FT 4000 370 404 11,10 YX01

Okulary ochronne SecureFit SF401
EN 166, szkło bez oprawki, kompatybilne z nausznikami ochronnymi, 
technologia rozkładu nacisków zauszników zapewnia wygodne i bezpieczne 
noszenie i przyjemny komfort noszenia, zauszniki dopasowują się 
samoczynnie do wielkości głowy.  Zauszniki i ochrona brwi w jaskrawych 
kolorach dają modne akcenty (ok. 22 g)
Zakresy zastosowania: przemysł motoryzacyjny, rzemiosło budowlane, 
produkcja ogólna, górnictwo, przemysł farmaceutyczny

Wersja Oznaczenie szkieł 
okularowych

Nr art. EUR KO

zauszniki czarno-zielone,  
szkło przeźroczyste +1,5

2C-1.2 3M 1 FT, 
+1,50

4000 370 087 14,60 YC01

zauszniki czarno-zielone,  
szkło przeźroczyste +2

2C-1.2 3M 1 FT, 
+2,00

4000 370 088 14,60 YC01

zauszniki czarno-zielone,  
szkło przeźroczyste +2,5

2C-1.2 3M 1 FT, 
+2,50

4000 370 089 14,60 YC01

Okulary ochronne Reader SecureFit™-SF400 
EN 166 (AS/AF-EU) · szkło bez oprawki posiada u dołu strefę czytania 
(o mocy +1,5 +2 +2,5 dioptria), ułatwiające pracę przy drobnych 
detalach · kolorowe akcenty na zausznikach · szerokie, elastyczne 
zauszniki zapewniają ochronę obszarów bocznych i są idealne w połączeniu 
z nausznikami ochronnymi · opracowana przez 3M™ technologia 
rozkładu nacisków zauszników (PDT) zapewnia bezpieczne i komfortowe 
dopasowanie do różnych kształtów i wielkości głowy · regulowana długość 
zauszników i miękki, nastawny mostek nosowy zapewniają jeszcze wyższy 
komfort noszenia · (ok. 19 g)

Wersja Oznaczenie szkieł 
okularowych

Nr art. EUR KO

zauszniki szare, szkło 
przeźroczyste

2C-1.2 3M  
1 FT KN

4000 370 077 13,25 YC01

zauszniki szare, szkło szare 5-3.1 3M 1 FT KN 4000 370 078 13,65 YC01
zauszniki szare, szkło żółte 2C-1.2 3M  

1 FT KN
4000 370 079 13,65 YC01

Okulary ochronne SecureFit™-SF600
EN 166, EN170 (AS/AF, UV) · klasa optyczna 1 · nowoczesny wzór 
z podwójnym szkłem · opatentowana technologia 3M™ SecureFit 
zauszników reguluje siłę docisku zauszników okularów w zależności 
od wielkości głowy i dzięki temu zapewnia bezpieczne i wygodne 
zamocowanie okularów · nowoczesna wytrzymała ramka · powłoka 
przeciwmgielna Scotchgard™ zapewnia doskonałą ochronę przed 
zamgleniem i dobrą ochronę przed zarysowaniami · szeroki, elastyczny 
zausznik zapewnia ochronę obszarów bocznych i jest idealny w połączeniu z 
nausznikami ochronnymi

Kolor Nr art. EUR KO
czarny 8000 326 790 4,30 YC01

Ramka do pianki SF600
do stosowania z okularami ochronnymi 3M™SecureFit™ serii 600 · 
opcjonalne, zdejmowane ramki z pianki chronią dodatkowo oczy przed 
ciałami obcymi · komfortowe uszczelnienie przy przyjemnej wyściółce 
zapewniają większy komfort noszenia · małe szczeliny wentylacyjne, 
zapobiegające zaparowywaniu
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Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wersja Oznaczenie szkieł 
okularowych

Nr art. EUR KO

zauszniki szare/zielone 
lipowe, szkło przeźroczyste

2C-1.2 3M  
1 FT K N

4000 370 153 16,50 YC01

Okulary ochronne SecureFit 3700
EN 166, nakładka na okulary korekcyjne, możliwa do noszenia przez 
cały dzień dzięki doskonale dopasowanemu kształtowi i bardzo płaskim 
zausznikom o regulowanym kącie, a także miękkiemu mostkowi 
nosowemu. Nadaje się do stosowania z nausznikami ochronnymi 
Dopasowuje się do każdego kształtu i wielkości głowy.
Zakresy zastosowania: produkcja żywności i napojów, produkcja ogólna, 
konserwacja, naprawa i praca, olej i gaz, transport i komunikacja, rzemiosło 
budowlane

Wersja Oznaczenie szkieł 
okularowych

Nr art. EUR KO

zauszniki w kolorze 
platynowym, szkło niebieskie, 
lustrzane

5-3.1.3M.1.FT 4000 370 071 18,20 YC01

Okulary ochronne FUEL
EN 166-1FT · zaawansowane oprawy modelu FUEL™ są wykonane z 
wysoce sprężonego nylonu, chronią przed uderzeniami i wygięciem · szkła 
zalane w oprawach są bardzo stabilne również w przypadku uderzenia 
z przodu · system wentylacji na mostku i na zausznikach zmniejsza 
parowanie · dostarczane w praktycznym worku z mikrotkaniny, który 
można użyć do czyszczenia okularów
Zastosowanie: przy świetle słonecznym i oślepiającym, do prac 
mechanicznych pod światło, prace na zewnątrz, jazda na rowerze, jazda na 
motocyklu, jogging, wędrowanie, narciarstwo, prace w ogrodzie 

Wersja Oznaczenie szkieł 
okularowych

Nr art. EUR KO

zauszniki zielone,  
szkło przeźroczyste

2C-1.2 3M 1 
FT K N

4000 370 073 18,45 YC01

Okulary ochronne  
Solus™ 1000-Set
EN166 · EN170 · EN172 SGAF/AS/AF · z wydajną powłoką 
przeciwmgielną zapobiegającą zaparowaniu · bardzo odporne na 
zarysowania i promieniowanie UV · zapewniają ochronę przed wyrzucanymi 
cząstkami o niskiej energii (F) a dużej prędkości · zdejmowane zauszniki · 
szybka wymiana zauszników na elastyczną opaskę na głowę · miękki 
mostek nosowy · gumowane końce zauszników dla dodatkowego 
komfortu · wentylowana i miękka rama z pianki dla lepszego uszczelnienia · 
oprócz tego zapewniają ochronę przed promieniowaniem UV
Zakres dostawy obejmuje: okulary ochronne z zdejmowanym 
zausznikiem, z opaską na głowę, piankowym klipsem na ramkę z pianki, 
torbą z mikrofazy

Okulary ochronne SVP-200
EN166 (AF) · okulary z pojedynczym szkłem · hartowane szkło z poliwęglanu 
z powłoką zapobiegającą zaparowywaniu nadaje się do całodziennego 
noszenia · elastyczne i komfortowe końce zauszników · ok. 15 g

Wersja Oznaczenie szkieł 
okularowych

Nr art. EUR KO

zauszniki przeźroczyste,  
szkło przeźroczyste

2C-1,2 B-D 1 F 4000 370 097 4,35 YC20

Okulary ochronne A800
EN166-FT · okulary z pojedynczym szkłem · nie parujące szkło Fogban · 
miękka część nosowa z możliwością regulacji · kompaktowa budowa 
sprawia, że A800 to wygodne i bezpieczne okulary, odpowiednie również 
dla węższych twarzy · sportowy wygląd

Wersja Oznaczenie szkieł 
okularowych

Nr art. EUR KO

zauszniki niebieskie,  
szkło przeźroczyste

2C-1.2 HON  
1 FTK

4000 370 041 6,10 YC20

Okulary ochronne Op-Tema
EN 166-1FT · okulary z pojedynczym szkłem · nie parujące szkło Fogban · 
regulowana długość i nachylenie zauszników · miękka część nosowa z 
możliwością regulacji 
 
bezstopniowo regulowana taśma FLEXICORD: utrzymuje okulary na 
szyi po ich zdjęciu

Wersja Oznaczenie szkieł 
okularowych

JS Nr art. EUR KO

zauszniki czarne,  
szkło przeźroczyste

2C-1.2 HON 1 FTK 10 4000 370 044 6,80 YC20

zauszniki czarne,  
szkło k. srebrny (I(O)

2C-1.7 5-1.7 HON 
1 FTK

10 4000 370 092 7,50 YC20

Okulary ochronne Millennia 2G
EN 166 · zaprojektowane dla użytkowników poszukujących ochrony oczu 
bez konieczności dbania o dopasowanie bez ruchomych części · po prostu 
rozpakuj, załóż i skoncentruj się na pracy 
 
z bezstopniowo regulowaną taśmą FLEXICORD: zdjęte okulary 
zwisają gotowe do użycia na szyi

Wersja Oznaczenie szkieł 
okularowych

Nr art. EUR KO

zauszniki czarne,  
szkło przeźroczyste

2C-1.2 B-D 1 FT 4000 370 050 9,65 YC20

Okulary ochronne Protégé
EN 166-1FT · odporne na zarysowanie · nie parujące szkło Fogban · 
przyjemny mostek · najwyższy komfort i najlepsze dopasowanie

Wersja Oznaczenie szkieł 
okularowych

Nr art. EUR KO

zauszniki przeźroczyste, 
szkło przeźroczyste

AF 2C-1.2.1 F 4000 370 091 3,15 YC20
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Wersja Oznaczenie szkieł 
okularowych

Nr art. EUR KO

zausznik przeźroczysty,  
szkła przeźroczyste

2C-1.2 HON 
1F KN

4000 370 344 9,60 YC20

zausznik szary, szkła 
przeźroczyste

2C-3/5-3.1 HON 
1FKN

4000 370 345 9,60 YC20

Okulary ochronne SVP-400
EN166, modne okulary ochronne bez oprawki · szkło z poliwęglanu z 
powłoką K&N (przeciw zaparowywaniu i zarysowywaniu) · ok. 26,5 g

Wersja Oznaczenie szkieł 
okularowych

Nr art. EUR KO

zausznik niebieski,  
szkła przeźroczyste

2C-1.2 B-D 1 FT 4000 370 043 11,25 YC20

Okulary ochronne XC
EN 166-1FT · podwójnie regulowany pałąk · ponieważ rama X-tra jest 
elastyczna, zachowuje się jak dopasowana na miarę i pasuje zarówno dla 
kobiet, jak i dla mężczyzn · XC są tak komfortowe i lekkie, że są one bardzo 
chętnie noszone 
Multi-Material Technology (MMT®) 
ponieważ wszystkie części ramki mające kontakt z twarzą lub głową (brwi, 
górna część nosa i skronie) są wykonane z dwuwarstwowego materiału, 
nie występują punkty nacisku · wyściełane części boczne pozwalają 
zapobiec przed obsuwaniem się okularów ochronnych 
szkła o szczególnych właściwościach 
zapewnia doskonałą widoczność i orientację w przestrzeni oraz pełną 
ochronę 
odporne na zarysowanie · nie ulegają zamgleniu

Wersja Oznaczenie szkieł 
okularowych

Nr art. EUR KO

zauszniki czarno-czerwone, 
szkło przeźroczyste

2C-1.2 1 FT KN 4000 370 042 14,65 YC20

Okulary ochronne Adaptec
EN 166-1FT · unikalna konstrukcja zauszników umożliwia użytkownikowi 
dopasowanie w każdym momencie naprężenia zausznika, bez konieczności 
zdejmowania okularów · regulowana część nosowa z elastycznymi, 
miękkimi poduszkami nosowymi · regulowane nachylenie szkieł oraz 
możliwość dopasowania naprężenia zauszników · bezodpryskowe szkła 
poliwęglanowe · powłoka 4A+ zapewniająca odporność na zarysowania 
(K) i brak parowania (N) wewnątrz i na zewnątrz · regulowana oprawka z 
wyściółką

Wersja Oznaczenie szkieł 
okularowych

Nr art. EUR KO

zauszniki czarne, Hydro-Shield 
przezroczysta

2C-1.2 HON 
1F KN

4000 370 093 18,75 YC20

zauszniki czarne/ czerwone, 
Hydro-Shield przezroczysta

2C-1.2 HON 
1F KN

4000 370 094 18,75 YC20

zauszniki czarne/ czerwone, 
Hydro-Shield szara

5-3.1 HON 1F KN 4000 370 095 18,75 YC20

Okulary ochronne Avatar™
EN 166 F KN · dla zapewnienia komfortu użytkownikowi · te regulowane 
okulary ochronne posiadają osiem różnych możliwości nastawienia · 
pośredni system wentylacji oraz powłoka zapobiegająca zaparowywaniu i 
zarysowywaniu zapewniają, że szyby pozostają przeźroczyste 

Wersja Oznaczenie szkieł 
okularowych

Nr art. EUR KO

zauszniki czarno-czerwone, 
szkło przeźroczyste

2C-1.2 HON 1F 4000 370 107 20,50 YC20

zauszniki czarno/czerwone, 
szkło szare

5-3.1 HON 1F 4000 370 108 20,50 YC20

zauszniki czarno-niebieskie, 
szkło Anti-Reflex

2C-1.2 HON 1F 4000 370 109 20,50 YC20

Okulary ochronne Avatar OTG
nakładka na okulary Avatar OTG (*Over the Glasses*) cechuje się 
ultralekkim wzornictwem, w połączeniu z technologią rozkładu nacisków 
oraz licznymi możliwościami nastawiania dla dopasowania, np. zauszniki o 
regulowanym kącie i elastyczne mostki nosowe, z

Wersja Oznaczenie szkieł 
okularowych

Nr art. EUR KO

zauszniki przeźroczyste,  
szkło przeźroczyste

2C-1.2 U 1 FT CE 4000 370 005 2,95 YK04

Okulary ochronne 568
EN 166, EN 170 · model ten jest 
certyfikowaną wersją dla mniejszych twarzy ·  
ergonomiczne okulary ochronne, lekkie i poręczne, ważą tylko 23 g

Wersja Oznaczenie szkieł 
okularowych

Nr art. EUR KO

zauszniki przeźroczyste 
pomarańczowe,  
szkła przeźroczyste

2C-1.2 U 1 FT CE 4000 370 074 2,95 YK04

Okulary ochronne 513
EN 166, EN 170 FT · lekkie i wygodne  
okulary ochronne spełniają podstawowe wymagania w zakresie ochrony · 
poręczne i wszechstronne · końcówki zauszników w kontrastowych 
kolorach z materiału antyalergicznego · szkła z poliwęglanu, odporne na 
zarysowania · mostek na nos z gumy antypoślizgowej · zintegrowana 
ochrona brwi i boków twarzy · ok. 23 g

D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy
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Wersja Oznaczenie szkieł 
okularowych

Nr art. EUR KO

zauszniki biało-różowe, szkło 
przeźroczyste

2C-1.2 U  
1 FT K N CE

4000 370 021 7,10 YK04

zauszniki biało-zielone, szkło 
przeźroczyste

2C-1.2 U  
1 FT K N CE

4000 370 024 7,10 YK04

Okulary ochronne 506 UP
EN 166, EN 170 FT K N · uniwersalne okulary ochronne, lekkie i 
z ergonomicznymi zausznikami · regulowana długość i nachylenie 
zauszników · miękkie końcówki zapobiegają powstawaniu miejscowemu 
uwieraniu · powłoka odporna na zarysowania i parowanie Vanguard Plus · 
anatomiczny, regulowany mostek · ok. 25 g

Wersja Oznaczenie szkieł 
okularowych

Nr art. EUR KO

zauszniki gunmetallic/zielone, 
szkło przeźroczyste

2C-1.2 U  
1 FT K N CE

4000 370 006 10,25 YK04

Okulary ochronne 5X6
EN 166 FT K N · bezodpryskowe szkła poliwęglanowe · klasa optyczna 
1 · powłoka odporna na zarysowanie i parowanie Vanguard Plus · zausznik 
z technologią SoftPad® dla lepszego komfortu użytkowania · elementy 
końcowe SoftPad® są wykonane ze sztywnego korpusu zapewniającego 
ramie sztywność oraz z wkładki z miękkiego, antyalergicznego materiału 
TPE, który gwarantuje komfort i perfekcyjną stabilność podczas noszenia i 
amortyzuje miejsca ucisku · regulacja długości zauszników · anatomiczny, 
regulowany mostek · ok. 26 g

Wersja Oznaczenie szkieł 
okularowych

Nr art. EUR KO

zauszniki czarne,  
szkło przeźroczyste

2C-1.2 U 1 FT K 4000 370 076 10,50 YK04

Okulary ochronne 5X7010000
EN 166, EN 170 FT K · okulary nakładane na okulary korekcyjne · staranna 
konstrukcja ramki zapobiega nakładaniu się na siebie zauszników, 
zapewniając absolutny komfort noszenia · technologia SoftPad® · zauszniki 
regulowane na długość

Wersja Oznaczenie szkieł 
okularowych

Nr art. EUR KO

zauszniki ciemnoszare/
zielone, szkło przeźroczyste 

2C-1.2 U  
1 FT K N CE

4000 370 083 11,75 YK04

zauszniki metaliczne szare/
zielone, szkło G15

2C-3/5-3.1 U  
1 FT K N CE

4000 370 084 11,95 YK04

Okulary ochronne 5X1
EN 166, EN 170 · wszechstronny, można dopasować do potrzeb klienta · 
regulowany zausznik · opatentowany, regulowany na wysokość, miękki 
mostek nosowy · technologia SoftPad · ok. 28 g

Model Wersja Oznaczenie 
szkieł 
okularowych

Nr art. EUR KO

625 rama ciemnoszara, 
szyba przeźroczysta

2C-1.2 U 1 B K N 
166 3 4 CE

4000 370 096 12,95 YK04

625 zielona 
G15

rama ciemnoszara, 
szyba zielona G15

2C-3/5-3.1 U 1 b 
K N 166 3 4 CE

4000 370 104 13,25 YK04

Okulary ochronne panoramiczne 625
wyjątkowo lekkie, dobrze dopasowany kształt · duża szyba panoramiczna 
polepsza widoczność na boki · regulowana elastyczna opaska na głowę 
i miękka rama redukują nacisk do minimum i chronią przed kroplami, 
odpryskami i dużymi cząstkami pyłu · specjalnie do łączenia z maską 
przeciwgazową (również półmaską) 
 
Filtr przeciwsłoneczny: szyba G15 nadaje się idealnie do ochrony przed 
promieniami słonecznymi i umożliwia bardzo naturalne widzenie kolorów i 
kształtów otoczenia · doskonałe i komfortowe rozwiązanie, umożliwiające 
doskonałą widoczność i ochronę przed szkodliwym działaniem promieni 
słonecznych

Wersja Oznaczenie szkieł 
okularowych

Nr art. EUR KO

ramka gunmetallic/zielona, 
szkła przeźroczyste

2C-1.2 U 1 BT 9 
K N CE

4000 370 007 14,50 YK04

Okulary ochronne panoramiczne 6x3
EN 166, EN 170 BT K N · ultralekkie okulary ochronne panoramiczne 
specjalne do łączenia z maska przeciwgazową (również półmaską), 
ponieważ obszar nosa jest szczególnie uformowany · złożony pośredni 
system wentylacji tych okularów ochronnych panoramicznych, wraz z 
powłoką UDC umożliwia nieprzerwaną wyraźną widoczność, również 
w ekstremalnych warunkach · powłoka Vanguard UDC, odporna na 
zarysowania i parowanie · dzięki ukształtowanej panoramicznej szybie 
odpowiednie również jako okulary wierzchnie · pośredni system wentylacji 
gwarantuje certyfikowaną ochronę przed kroplami i odpryskami · 
opcjonalnie możliwość noszenia z osłoną twarzy · (ok. 75 g) 

Wersja Nr art. EUR KO
regulowany system wentylacji 4000 370 008 6,25 YK04

Osłona twarzy 6x3
EN 166 · osłona twarzy do 
mocowania do okularów ochronnych 
panoramicznych · regulowany system wentylacji · 
uchwyt z poliwęglanu · wysoka odporność na 
uderzenia klasa B

Wersja Oznaczenie szkieł 
okularowych

JS Nr art. EUR KO

szkła z tworzywa 
sztucznego 
przezroczyste

nwTec 1 BT 9 
O CE

10 + 4000 370 022 1,70 1) YK05

1) cena za szt.

Okulary ochronne  
panoramiczne
EN 166 · z tworzywa sztucznego · z bocznymi otworami 
odpowietrzającymi · regulowana taśma gumowa
Zakładane na okulary korekcyjne
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Wersja Oznaczenie szkieł 
okularowych

Nr art. EUR KO

bezodpryskowe  
szkła przeźroczyste

MG 1 S CE 4000 370 020 4,60 YK04

Okulary ochronne
EN 166 · z przyjaznego dla skóry, odpornego na ciepło, miękkiego tworzywa 
sztucznego · z wentylacją · regulowana taśma gumowa

Wersja Oznaczenie szkieł 
okularowych

Nr art. EUR KO

oprawka niebieska,  
szyba przeźroczysta

nwTec 1 BT 9 
O CE

4000 370 055 9,90 PK00

Okulary ochronne panoramiczne DAYLIGHT TOP
EN 166 · panoramiczny widok · odporne na uderzenia szkła z poliwęglanu · 
nie ulegają zamgleniu · optyczna klasa jakości 1 · dwuskładnikowa ramka 
dla maksymalnego komfortu · odpowiednie dla osób noszących okulary · 
możliwość łączenia z półmaskami · regulowana taśma gumowa · pośrednia 
wentylacja

Wersja Oznaczenie szkieł 
okularowych

Nr art. EUR KO

szkło przeźroczyste 3M 1 BT 4000 370 051 3,80 YC01

Okulary ochronne panoramiczne Bud 48 AF
EN 166 · dobre uniwersalne okulary ochronne panoramiczne · z ochroną 
boczną · ochrona przed ciekłymi odpryskami, pyłem i stopionym metalem z 
powłoką zapobiegającą parowaniu · pośrednia wentylacja
Zakładane na okulary korekcyjne
Zastosowanie: rzemiosło budowlane, laboratoria

Wersja Oznaczenie szkieł 
okularowych

Nr art. EUR KO

szkła poliwęglanowe 
przeźroczyste

2C-1.2 3M 1 BT 4000 370 054 9,40 YC01

Okulary ochronne panoramiczne Fahrenheit FheitAF
EN 166 · szkło z poliwęglanu przeznaczone do prac z dużym zagrożeniem 
uderzeń · miękka, duża, krystalicznie przeźroczysta oprawka z PCW · model 
zaprojektowany specjalnie do noszenia na okularach korekcyjnych, 
maskach przeciwpyłowych lub półmaskach oddechowych · pośrednia 
wentylacja zapobiegająca zamgleniu lub wnikaniu płynów i pyłów · szeroka 
taśma z gumy nylonowej (25 mm) jest łatwo regulowana · dostarczane 
w praktycznym worku z mikrotkaniny, który można użyć do czyszczenia 
okularów

Wersja Oznaczenie szkieł 
okularowych

Nr art. EUR KO

szybka octanowa, 
przeźroczysta

2C-1.2 3M 1 B 9 4000 370 052 13,20 YC01

Okulary ochronne panoramiczne Fahrenheit FheitSA
EN 166 · z szybką octanową · powłoka hardium + filtr UV · opaska na 
głowę neopren · miękka, duża, krystalicznie przeźroczysta oprawka z PCW · 
aerodynamiczny kształt z cylindryczny szkłem dla uzyskania pola widzenia 
180° bez zniekształceń · model zaprojektowany specjalnie do noszenia 
na okularach korekcyjnych, maskach przeciwpyłowych lub półmaskach 
oddechowych · wersja niewentylowana zapewnia ochronę przed cieczami, 
pyłem, gazem i dymem · dostarczane w praktycznym worku z mikrotkaniny, 
który można użyć do czyszczenia okularów
Przeznaczone do prac ze środkami chemicznymi

Model Wersja Oznaczenie szkieł 
okularowych

Nr art. EUR KO

2890 szkła przezroczyste, 
wentylowane 
pośrednio

2C-1.2 3M 1 K N 
BT 9T

4000 370 057 12,45 YC01

2890A szkło przezroczyste, 
wentylowane 
pośrednio (octan)

2C-1.2 3M 1 N FT 4000 370 059 14,50 YC01

2890SA szkło przezroczyste, 
bez wentylacji 
(gazoszczelne)

2C-1.2 3M 1 N FT 4000 370 061 14,50 YC01

Okulary ochronne panoramiczne 2890
EN 166, EN 170 · klasyczne okulary ochronne panoramiczne · 
charakteryzują się smukłym i komfortowym kształtem · dostępne zarówno 
ze szkłami z poliwęglanu (UV/AS/AF), jak również z szybkami octanowymi 
(UV, AF) · szczelina wentylacyjna oraz powłoka Anti-Fog skutecznie 
redukują parowanie szybek podczas prac przy dużej wilgotności powietrza · 
za komfort noszenia odpowiada szeroka, wygodna opaska na głowę, 
regulowane przeguby oraz boczne rowki umożliwiające noszenie na 
okularach korekcyjnych (ok. 99 g)
Zastosowanie: prace szlifierskie, natryskiwanie farby, prace z metalami 
(zimne i gorące)

Wersja Oznaczenie szkieł 
okularowych

JS Nr art. EUR KO

ramka 
przeźroczysta, 
szkła przeźroczyste

2 - 1.2 D1B 9 10 + 4000 370 056 8,60 1) YC20

1) cena za szt.

Okulary ochronne panoramiczne V-MAXX
EN 166 · okulary ochronne panoramiczne · pole widzenia 180° bez 
zniekształceń · pośrednia wentylacja z nieparującym szkłem Fogban · zacisk 
szybkomocujący do łatwego ustawiania opaski na głowę

Z możliwością zakładania na okulary korekcyjne
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Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wersja Oznaczenie szkieł 
okularowych

Nr art. EUR KO

rama niebieska/szara, szkła 
przezroczyste

2C-1.2 349 FT K 4000 370 102 11,95 YC20

Okulary ochronne panoramiczne MaxxPro
EN 166 · EN 170 · elegancki, nowoczesny wygląd · płaska szyba toryczna 
umożliwia współpracę z kaskami spawacza, kaskami ochronnymi i 
półmaskami – przy najlepszej widoczności panoramicznej · rama z 
polipropylenu z miękkimi elastomerami zapewnia dobre uszczelnienie 
i dopasowanie do konturów twarzy, dzięki czemu zyskuje się 
skuteczną ochronę przed odpryskami chemikaliów i unoszącymi 
się cząstkami · pośredni system wentylacyjny steruje strumieniem 
powietrza przepływającym przez szybę · unika się prawie całkowicie 
zaparowywania · szybko regulowana opaska na głowę umożliwia szybkie i 
łatwe dopasowanie

Wersja Oznaczenie szkieł 
okularowych

Nr art. EUR KO

ramka przeźroczysta,  
szkła przeźroczyste z 
tworzywa sztucznego

D 1F 9 CE 4000 370 060 13,80 YC20

Okulary ochronne panoramiczne Vistamax VX
EN 166 · z przeźroczystego PCW · szkło z poliwęglanu · podwójnie 
powlekane · odporne na chemikalia · nieparujące również przy silnych 
zmianach temperatury · pośrednia wentylacja
Z możliwością zakładania na okulary korekcyjne
Zastosowanie: w przemyśle petrochemicznym, do prac laboratoryjnych, 
chroni przed rozpylonymi środkami chemicznymi lub aerozolami

Wersja Oznaczenie szkieł 
okularowych

Nr art. EUR KO

oprawka niebieska,  
szyba przeźroczysta

2C-1.2 B-D 1BT 
KN

4000 370 053 17,15 YC20

Okulary ochronne panoramiczne DuraMaxx
EN 166 · okulary ochronne panoramiczne · szkło z poliwęglanu · wentylacja 
pośrednia · nowoczesny, płaski profil · chroni przed rozbryzgiwaną cieczą i 
przed odskakującymi elementami · toryczna szybka zapewnia widoczność 
bez odkształceń aż do obszaru bocznego · DuraMaxx są odpowiednie 
dla kobiet i mężczyzn · bardzo dobra możliwość łączenia z większością 
półmasek ochrony dróg oddechowych · zabezpieczenie przed parowanie 
po stronie wewnętrznej oraz odporna na zarysowania powłoka zewnętrzna 
sprawiają, że szybki są trwałe i oferują lepszą ochronę przed chemikaliami i 
zarysowaniami · z możliwością zakładania na okulary korekcyjne

Wersja Nr art. EUR KO
ramka czarna, szkła zielone DIN 5 4000 370 101 6,15 YK04

Okulary ochronne spawalnicze
EN 166 · EN 169 · z nylonu · z osłonami bocznymi · dzielona oprawa ze 
śrubami radełkowanymi · regulowane długości zausznika · wielkość szkieł 
62 x 52 mm

Wersja Nr art. EUR KO
ramka niebieska, szkła od środka 
przeźroczyste, od zewnątrz DIN 5

4000 370 106 5,65 YK05

Nr art. JS EUR KO
Szkła wymienne do okularów 
ochronnych, bezodpryskowe szkło, 
średn. szkła 50 mm

4000 370 160 + 50 2,00 YK04

Szkła wymienne do okularów 
ochronnych, DIN 5, szkło, średn. 
szkła 50 mm

4000 370 162 + 50 1,90 1) YU03

1) cena za parę

Okulary ochronne spawalnicze g

EN 166, EN 169 · EN 175 · rozkładane · z przezroczystymi szkłami i 
podnoszonymi szkłami DIN 5 · szkła o Ø 50 mm · regulowany pasek

Wersja Ø szkła [mm] JS Nr art. EUR KO
zabezpieczenie przed 
odpryskami

50 50 + 4000 370 160 2,00 YK04

DIN 5 50 50 + 4000 370 162 1,90 1) YU03
1) cena za parę

Szkło wymienne do okularów ochronnych
pasują do okularów ochronnych 4000 370 106, 4000 370 120 · 
pakowane parami

Akcesoria Nr art. JS EUR KO
szkła wymienne do okularów 
ochronnych, bezodpryskowe szkło, 
przeźroczyste

4000 370 150 + 50 2,30 1) YK04

szkła wymienne do okularów 
ochronnych, zielone szkło, DIN 5

4000 370 152 + 50 2,85 1) YK04

1) cena za parę
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Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wersja Nr art. EUR KO
ramka niebieska, szkła zielone IR5 4000 370 119 14,35 YC20

Okulary ochronne spawalnicze XC
EN 166 · EN 169 · nowe okulary ochronne XC są wyposażone w podwójnie 
regulowany zausznik, co zapewnia perfekcyjne mocowanie · ponieważ 
rama X-tra jest elastyczna, zachowuje się jak dopasowana na miarę i 
pasuje zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn · XC są tak komfortowe i 
lekkie, że są one bardzo chętnie noszone 
Multi-Material Technology (MMT®) 
ponieważ wszystkie części ramki mające kontakt z twarzą lub głową (brwi, 
górna część nosa i skronie) są wykonane z dwuwarstwowego materiału, 
nie występują punkty nacisku · wyściełane części boczne pozwalają 
zapobiec przed obsuwaniem się okularów ochronnych 
szkła o wyjątkowych właściwościach 
zapewniają doskonałą widoczność i orientację w przestrzeni oraz pełną 
ochronę 
odporne na zarysowanie · nie ulegają zamgleniu

Wersja Nr art. EUR KO
rama niebieska/szara, szkła zielone IR5 4000 370 122 24,45 YC20

Okulary ochronne spawalnicze DuraMaxx
EN 166 · EN 169 · ze szkła IR5 · okulary ochronne panoramiczne · toryczna 
szybka zapewnia widoczność bez odkształceń aż do obszaru bocznego · 
wentylacja pośrednia · zacisk szybkomocujący do łatwego ustawiania 
opaski na głowę · opaska na głowę i przegub obrotowy umożliwiają łatwe 
i szybkie nakładanie, również z przemysłowym kaskiem ochronnym · 
zabezpieczenie przed parowanie po stronie wewnętrznej oraz odporna na 
zarysowania powłoka zewnętrzna sprawiają, że szybki są trwałe i oferują 
lepszą ochronę przed chemikaliami i zarysowaniami

Wersja Nr art. EUR KO
zauszniki szare, szkło zielone IR1,7 8000 326 978 18,70 YC01
zauszniki szare, szkło zielone IR 3,0 8000 326 973 18,70 YC01
zauszniki szare, szkło zielone IR 5,0 8000 326 974 18,70 YC01

Okulary ochronne spawalnicze SecureFit™SF600
EN166 (AS/AF/UV-IR) · klasa optyczna 1 – nowoczesny wzór z 
podwójnym szkłem · specjalna technologia zauszników 3M™ zapewnia 
bezpieczne i wygodne noszenie · powłoka przeciwmgielna Scotchgard™ 
zapewnia doskonałą ochronę przed zamgleniem i dobrą ochronę przed 
zarysowaniami · szeroki, elastyczny zausznik zapewnia ochronę obszarów 
bocznych i jest idealny w połączeniu z nausznikami ochronnymi ·  
masa ok. 27 g

Kolor Nr art. EUR KO
czarny 8000 326 790 4,30 YC01

Ramka do pianki SF600
do stosowania z okularami ochronnymi 3M™SecureFit™ serii 600 · 
opcjonalne, zdejmowane ramki z pianki chronią dodatkowo oczy przed 
ciałami obcymi · komfortowe uszczelnienie przy przyjemnej wyściółce 
zapewniają większy komfort noszenia · małe szczeliny wentylacyjne, 
zapobiegające zaparowywaniu

Wersja Nr art. EUR KO
ramka czarna, szkła zielone IR 5 4000 370 116 11,95 YK04

Okulary ochronne spawalnicze  
CARINA KLEIN DESIGN™ 12799 g

EN 166 1-FT · EN 169 · bardzo lekkie, pomimo to wytrzymałe okulary 
spawalnicze · przyjemne szczelne osadzenie z dużą osłoną boczną · 100% 
ochrona przed UV · nie parujące i odporne na zarysowania · zausznik o 
regulowanej długości i nachyleniu · skonstruowane również jako okulary 
wierzchnie na okulary korekcyjne i uchwyt maski przeciwgazowej EKASTU
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Wersja Nr art. EUR KO
Secu Box® – Mini
z pokrywą, odporną na pył i wodę rozbryzgową 4000 370 851 13,25 YC08

Bezpieczny pojemnik do  
przechowywania  
SecuBox – Mini
neutralny, z 4 znakami nakazu 
z tworzywa sztucznego ABS o dużej wytrzymałości na uderzenie · 
pyłoszczelny · bryzgoszczelna · wraz z materiałami do mocowania · szybka 
i łatwa obsługa · SecuBox można przystosować indywidualnie za pomocą 
dołączonych piktogramów (ochrona oczu, dróg oddechowych, słuchu, 
rękawice)

Secu Box® – Mini

Wersja Nr art. EUR KO
Secu Box® – Mini
z pokrywą, odporną na pył i wodę rozbryzgową 4000 370 856 27,95 YC08

Bezpieczny pojemnik do  
przechowywania  
SecuBox - Midi
neutralny, z 4 znakami nakazu 
z tworzywa sztucznego ABS o dużej  
wytrzymałości na uderzenie · pyłoszczelny · bryzgoszczelna ·  
wraz z materiałami do mocowania · szybka i łatwa obsługa ·  
SecuBox można przystosować indywidualnie za pomocą dołączonych 
piktogramów (ochrona oczu, dróg oddechowych, słuchu, rękawice)

Wersja Nr art. EUR KO
z pokrywą, odporną na pył i wodę rozbryzgową 4000 370 860 36,50 YC08

Bezpieczny pojemnik do  
przechowywania  
SecuBox – Maxi
neutralny, z 4 znakami nakazu 
z tworzywa sztucznego ABS 
o dużej wytrzymałości na 
uderzenie · pyłoszczelny · bryzgoszczelna · wraz 
z materiałami do mocowania · szybka i łatwa obsługa · SecuBox można 
przystosować indywidualnie za pomocą dołączonych piktogramów (ochrona 
głowy, ochrona głowy i słuchu, silna ochrona dróg oddechowych, osłona 
zabezpieczająca twarz)

Wersja Nr art. EUR KO
z pokrywą, odporną na pył i wodę rozbryzgową 4000 370 858 92,75 YC08

Bezpieczny pojemnik do 
przechowywania  
SecuBox - Maxi 12
na okulary ochronne dla gości · z tworzywa 
sztucznego ABS o dużej wytrzymałości 
na uderzenie · z podziałem · miejsce na 
12 par okularów · pyłoszczelny · osłona 
przeciwbryzgowa · wraz z elementami do 
mocowania na ścianie · szybka i łatwa obsługa
Dostawa bez zawartości

Pole widzenia [mm] Wersja Nr art. EUR KO
90 x 110 ze szkłem DIN-9 i ze szkłem 

nakładanym
4000 370 205 18,25 YU02

Tarcza spawalnicza                 g
z tworzywa sztucznego wzmacnianego 
włóknem szklanym · zakrzywiony kształt ·  
z uchwytem z tworzywa sztucznego ·  
ze szkłem DIN-9 i ze szkłem nakładanym
Akcesoria należy zamawiać oddzielnie.

Pole widzenia [mm] Wersja Nr art. EUR KO
90 x 110 ze szkłem DIN-9 i ze szkłem 

nakładanym
4000 370 207 21,75 YU02

Osłona zabezpieczająca  
swobodny widok                    g
z tworzywa sztucznego wzmacnianego  
włóknem szklanym · z mechaniką z tworzywa sztucznego i z uchwytem  
z tworzywa sztucznego · ze szkłem DIN-9 i ze szkłem nakładanym
Akcesoria należy zamawiać oddzielnie.

Pole widzenia [mm] Wersja Nr art. EUR KO
90 x 110 ze szkłem DIN-9 i ze szkłem 

nakładanym
4000 370 211 22,10 YU02

Przyłbica spawalnicza            g
z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem  
szklanym · z opaską z tworzywa sztucznego · bezstopniowa regulacja za 
pomocą grzechotki · ze szkłem DIN-9 i ze szkłem nakładanym
Akcesoria należy zamawiać oddzielnie.

Wersja Wielkość 
szkła 
[mm]

Kolor JS Nr art. EUR KO

do tarcz 
spawalniczych

90 x 110 bezbarwny 100 + 4000 370 215 0,34 1) YU03

DIN 9 90 x 110 zielony 100 + 4000 370 217 1,90 1) YU03
DIN 10 90 x 110 zielony 100 + 4000 370 219 1,90 1) YU03
DIN 11 90 x 110 zielony 100 + 4000 370 218 1,90 1) YU03
DIN 12 90 x 110 zielony 100 + 4000 370 220 1,90 1) YU03

1) cena za szt.

+ Szkła wymienne do tarcz spawalniczych
 

11/15

10-11_01_1[4380493]-6r.indd   15 04.09.2020   11:03:41



D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wersja Kolor JS Nr art. EUR KO
z mocowaniem 
na rzep

niebieski 5 4702 005 032 11,75 YE00

Kominiarka czapka spawalnicza
z trudnopalnej tkaniny z zamykaniem na rzepy · mocowanie na kasku 
również za pomocą rzepów 
 
Certyfikat TÜV (TÜV Rheinland): TÜV BP 60008973 0001 klasa 2 
Raport z badań TÜV (TÜV Rheinland): 21114006 001 
EN 340 (2003): prEN 11611 (2003)

Wersja Kolor Nr art. EUR KO
z zapięciem na rzep czarny/pomarańczowy 4702 005 034 3,30 YE00

Wkładka do hełmu i opaska wchłaniająca pot  
SWEATSOpad
WELDAS SWEATSOpad® została przetestowana w różnych branżach i 
udowodniono, że zmniejsza ból głowy spowodowany noszeniem kasku i 
poprawia dopasowanie kasku z maksymalną absorpcją potu · niepotrzebne 
jest noszenie opaski pod kaskiem · SWEATOpad® jest ognioodporna dla 
większego bezpieczeństwa · wykonana z chłonnej warstwy amortyzującej 
powietrze i 100% miękkiej bawełnianej podszewki · zapięcie na rzep jest 
zaprojektowane tak, aby pasowało do wszystkich głównych marek kasków 
z zawieszeniem lub bez 
 
Testowana i certyfikowana przez TÜV (TÜV Rheinland) na zgodność z 
EN 11611: BP 60013119 0001 
 
worek polietylenowy po 2 szt.

Pole widzenia Nr art. EUR KO
42 x 96 mm 4000 370 221 89,50 YC07

Przyłbica spawalnicza  
JAS-Weldmaster® ECO
nie tylko dla początkujących · przyłbicę 
tę wyróżnia nowoczesny wzór w połączeniu ze sprawdzonymi funkcjami 
profesjonalnymi automatycznej tarczy ochronnej · zakres stopni ochrony 
DIN 4/9-13 zmieniany ręcznie · możliwość płynnej regulacji czułości 
(sensitivity) i czasu rozjaśniania (delay) · tryb szlifowania (Grinding) · 
standardowe szyby nakładane 90 x 110 mm · najwyższa ocena: 1/1/1/2
Zastosowanie: do spawania WIG/MIG/MAG oraz elektrodowego

Pole widzenia [mm] Nr art. EUR KO
60 x 110 4000 370 222 195,00 YC07

Przyłbica spawalnicza  
JAS-Weldmaster® PRO
uniwersalne urządzenie dla profesjonalnych 
spawaczy · najwyższa wydajność i elastyczność 
we wszystkich metodach spawania · 
technologia TC (rozpoznawanie rzeczywistych 
kolorów) · duża aktywna powierzchnia widziana 
60 x 100 mm · zakres stopni ochrony DIN 4/9-13 
zmieniany ręcznie · skorupa hełmu o unikalnym przyjemnym dotyku dzięki 
efektowi Soft-Touch · 4 niezależne czujniki · możliwość płynnej regulacji 
czułości (sensitivity) i czasu rozjaśniania (delay) · tryb szlifowania (Grinding) · 
wymienne baterie podtrzymujące · standardowe szyby nakładane  
90 x 110 mm · najwyższa ocena: 1/1/1/2
Zastosowanie: do wszystkich powszechnie stosowanych metod spawania, 
takich jak WIG (5 amperów), MIG/MAG oraz elektrodowego

Pole widzenia [mm] Nr art. EUR KO
60 x 110 4000 370 223 265,00 YC07

Akcesoria Nr art. EUR KO
osłona do przyłbicy 
zewnętrzna, zestaw 10 szt. do 
4000 370 221/4000 370 222/4000 370 223

4000 370 240 12,10 1) YC07

opaska na głowę z opaską 
na czoło wchłaniającą pot 
4000 370 221/4000 370 222/4000 370 223

4000 370 226 12,75 YC07

1) cena za zestaw

Przyłbica spawalnicza  
JAS-Weldmaster® TOP
najlepszy produkt dla profesjonalnych spawaczy · 
bardzo duże pole widzenia, najnowocześniejsza 
technika i eleganckie wzornictwo · 
technologia TC (rozpoznawanie rzeczywistych 
kolorów) · duża aktywna powierzchnia widziana 
60 x 100 mm · zakres stopni ochrony  
DIN 4/5-9 + 9-13 zmieniany ręcznie · skorupa hełmu o unikalnym 
przyjemnym dotyku dzięki efektowi Soft-Touch · 4 niezależne czujniki · 
możliwość płynnej regulacji czułości (sensitivity) i czasu rozjaśniania (delay) · 
tryb szlifowania (Grinding) · wymienne baterie podtrzymujące · standardowe 
szyby nakładane 90 x 110 mm · najlepsza ocena: 1/1/1/1
Zastosowanie: do spawania mikroplazmowego, spawania i cięcia 
plazmowego, spawania z drutem spawalniczym, spawania WIG  
od 5 amperów, spawania MIG/MAG oraz spawania elektrodowego

Przyłbica spawalnicza neo p550
EN 379 · automatyczna kaseta antyodblaskowa 
z regulacją poziomu ochrony 4/9-13 · ustawiana 
bezstopniowo za pomocą pokrętła · bezstopniowo 
regulowana czułość i opóźnienie otwarcia · czas 
przełączania jasno-ciemno 0,1 ms lub ciemno-
jasno 0,05-1 s regulowany bezstopniowo · z filtrem IR-/UV i widocznością 
rzeczywistych barw · komfortowa opaska na głowę · klasyfikacja: 1/2/1/2
Żywotność baterii 3000 godz.
Zastosowanie: do wszystkich metod spawania elektrycznego

Pole widzenia [mm] Nr art. EUR KO
90 x 110 4000 370 229 204,00 YX02

Akcesoria Nr art. EUR KO
osłona do przyłbicy, zewnętrzna,  
zestaw 5-częściowy do neo P550

4000 370 247 13,00 1) YX02

opaska na głowę z mocowaniem, poj. 4000 370 251 29,90 YX02
1) cena za zestaw
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Pole widzenia [mm] Nr art. EUR KO
50 x 100 4000 370 232 358,00 YX02

Akcesoria Nr art. EUR KO
osłona do przyłbicy, zewnętrzna, zestaw 
5-częściowy do  
4000 370 232, 4000 370 241, 4000 370 245

4000 370 256 28,50 1) YX02

osłona ochronna, zestaw 5er  
4000 370 232, 4000 370 241, 4000 370 245

4000 370 250 7,90 1) YX02

opaska na głowę z mocowaniem, poj. 4000 370 251 29,90 YX02
frotka na czoło, bawełna, możliwość prania, 
zestaw 2 szt.  
4000 371 231, 4000 370 236, 4000 370 237

4000 370 257 7,50 1) YX02

4000 370 536 1)

1) cena za zestaw

Przyłbica spawalnicza  
Optrel e650
uniwersalna tarcza z ustawianiem poziomu ochrony wg DIN 4/9-13 · z 
regulowanym bezstopniowo ustawieniem czułości, opóźnieniem otwierania, 
trybem szlifowania oraz dużym polem widzenia 50 x 100 mm · baterie 
wspomagające są wymienne · klasyfikacja: 1/1/1/2
Zastosowanie: odpowiednia do spawania elektrodowego, MIG/MAG, 
spawania wysokowydajnego, spawania elektryczne elektrodą drutową topliwą, 
spawanie WIG, spawanie mikroplazmowe, plazmowe i tryb szlifowania

Pole widzenia [mm] Nr art. EUR KO
90 x 110 4000 370 241 368,00 YX02

Akcesoria Nr art. EUR KO
osłona do przyłbicy, zewnętrzna, zestaw 
5-częściowy do  
4000 370 232, 4000 370 241, 4000 370 245

4000 370 256 28,50 1) YX02

osłona ochronna, zestaw 5er  
4000 370 232, 4000 370 241, 4000 370 245

4000 370 250 7,90 1) YX02

opaska na głowę z mocowaniem, poj. 4000 370 251 29,90 YX02
frotka na czoło, bawełna, możliwość prania, 
zestaw 2 szt.  
4000 371 231, 4000 370 236, 4000 370 237

4000 370 257 7,50 1) YX02

4000 370 536 1)

1) cena za zestaw

Przyłbica spawalnicza  
Vegaview2.5
automatycznie przyciemniana kaseta 
chroniąca przed oślepieniem · poziomy 
ochrony 8-12 (płynnie ustawiane) · proste 
naciśnięcie przycisku z zewnętrznej 
strony przyłbicy spawalniczego uaktywnia 
tryb szlifowania i przełącza stopień 
jasności na poziom ochrony 2,5 · oferuje 
on o około 400% poprawioną widoczność · opóźnienie otwarcia od 0,15 s –  
1,0 s (płynnie ustawiane) · wskaźnik LED informujący o wyczerpanych bateriach i 
uaktywnionym trybie szlifowania · klasyfikacja: 1/1/1/2
Żywotność baterii ok. 3000 godz.
W zestawie: przyłbica spawalnicza, instrukcja obsługi, worek do 
przechowywania, baterie i osłona do przyłbicy

Pole widzenia [mm] Nr art. EUR KO
90 x 110 4000 370 227 1444,00 YX02

Akcesoria Nr art. EUR KO
osłona do przyłbicy, zewnętrzna, zestaw 
5-częściowy do  
4000 370 232, 4000 370 241, 4000 370 245

4000 370 256 28,50 1) YX02

osłona ochronna, zestaw 5er  
4000 370 232, 4000 370 241, 4000 370 245

4000 370 250 7,90 1) YX02

opaska na głowę z mocowaniem, poj. 4000 370 251 29,90 YX02
frotka na czoło, bawełna, możliwość prania, 
zestaw 2 szt.  
4000 371 231, 4000 370 236, 4000 370 237

4000 370 257 7,50 1) YX02

4000 370 536 1)

1) cena za zestaw

Przyłbica spawalnicza  
Vegaview 2.5 
z systemem przeciwgazowym OPTREL® · maska ochronna dróg 
oddechowych z nawiewem ze zintegrowanym czujnikiem przepływu powietrza 
i 3-stopniową regulacją strumienia powietrza · wg EN 12941:1998 TH3, NIOSH 
42 CFR Part 94, AS/NZ.S 1716:2012 · stopień ochrony TH3 (EN 12941) · z 
zabezpieczeniem elektronicznym · typ filtra TH3P R SL filtry do systemu TH3P 
(EU) · długość węża 1160 mm (rozciągalny do 1300 mm z osłoną) · przyłbica 
spawalnicza wg ANSI, EAC spełnia wymogi CSA · bardzo jasne widzenie w stanie 
jasnym (stopień ochrony 2,5), z filtrem True Color dla widzenia rzeczywistych 
kolorów · automatycznie przyciemniana kaseta chroniąca przed oślepieniem · 
stopnie ochrony 8-12 regulowane bezstopniowo · opóźnienie otwarcia od 0,05 s 
– 1,0 s (płynnie ustawiane) · wskaźnik LED informujący o wyczerpanych bateriach 
i uaktywnionym trybie szlifowania · maksymalna ochrona przed ultrafioletem/
podczerwienią w całym zakresie stopni · kąt rejestracji łuku elektrycznego 
nastawiany suwakiem czujnika · sferyczna osłona do przyłbicy (nie odbijająca 
światła, z opatentowaną uszczelką, nadaje się do spawania powyżej poziomu 
głowy) oraz wewnętrzna osłona ochronna
W zestawie: jednostka z wymuszonym przepł. powietrza e3000X /18 h 
akumulator, przyłbica spawalnicza Vegaview 2.5, zacisk na pas i torba do 
przechowywania 

Pole widzenia [mm] Nr art. EUR KO
90 x 110 4000 370 245 453,00 YX02

Akcesoria Nr art. EUR KO
osłona do przyłbicy, zewnętrzna, zestaw 
5-częściowy do  
4000 370 232, 4000 370 241, 4000 370 245

4000 370 256 28,50 1) YX02

osłona ochronna, zestaw 5er  
4000 370 232, 4000 370 241, 4000 370 245

4000 370 250 7,90 1) YX02

opaska na głowę z mocowaniem, poj. 4000 370 251 29,90 YX02
frotka na czoło, bawełna, możliwość prania, 
zestaw 2 szt.  
4000 371 231, 4000 370 236, 4000 370 237

4000 370 257 7,50 1) YX02

4000 370 536 1)

1) cena za zestaw

Przyłbica spawalnicza  
Optrel e684
optrel® e684 jest perfekcyjną ochroną spawacza w przypadku łączenia 
aluminium, stopów chromowo-niklowych, metali specjalnych i stali · 
dzięki ciągłemu bezstopniowemu zakresowi poziomów ochrony od (Shade 
Level) SL 5 do SL 13, e684 nadaje się do wszystkich rodzajów spawania 
łukiem i cięcia · klasyfikacja: 1/1/1/1 
 
wadliwy spaw może czasami decydować o życiu i śmierci · dlatego 
tak ważny jest perfekcyjny hełm spawalniczy · sprawia on, że prace 
spawalnicze są bezpieczniejsze, wydajniejsze, dokładniejsze i bardziej 
komfortowe · do tego nadają się tylko najlepsze rozwiązania · należy unikać 
kompromisów poprzez produkty gorszej jakości
Model e684 jest Państwa wiernym partnerem szczególnie w obszarach 
zastosowań związanych z budową pojazdów drogowych oraz szynowych, 
konstrukcji chemicznych, zbiorników, maszyn i urządzeń, rurociągów i 
okrętów. Mniej to za mało!
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Przyłbica spawalnicza  
panoramaxx
w pełni automatyczne wykrywanie i 
ustawianie poziomu ochrony 5-12 · 
panoramiczne pole widzenia zapewnia w 
zależności od ustawienia opaski na głowę od 2,3 do 6,3 razy większe pole 
widzenia niż standardowa kaseta · realistyczne postrzeganie kolorów dzięki 
specjalnym filtrom UV/IR · posiada opatentowaną funkcję autopilota · 
funkcja ta bazuje na unikalnej koncepcji czujników, które mierzą jasność 
łuku spawalniczego i reagując na nią ustawiają w pełni automatycznie 
prawidłowy poziom zaciemnienia kasety · wyposażona w wydaje ogniwo 
słoneczne i ładowalny akumulator litowo-polimerowy
żywotność akumulatora: 300 do 500 cykli ładowania
W zestawie: przyłbica spawalnicza, instrukcja obsługi, worek do 
przechowywania, kabel do ładowania micro-USB, osłona do przyłbicy, 
nakładka na nos
Zastosowanie: do wszystkich metod spawania elektrycznego

D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wersja Nr art. EUR KO
PC, przeźroczysty 4000 370 110 42,00 YC02

Akcesoria Nr art. EUR KO
szybka osłony twarzy PC przeźroczysta, 
zestaw 10 szt. do clearmaxx

4000 370 111 145,00 1) YX02

szybka osłony twarzy DIN5, zestaw 2 szt.,  
do clearmaxx

4000 370 112 56,50 1) YX02

folia do odrywania, zestaw 10 szt.  
do clearmaxx

4000 370 113 23,30 1) YX02

1) cena za zestaw

Hełm do szlifowania  
Clearmaxx
EN166, EN175 BT · dzięki niewielkiemu ciężarowi ok. 330 g i 
ergonomicznemu, dopasowanemu kształtowi wersja standardowa 
Clearmaxx zapewnia dobry komfort noszenia 
 
Zastosowanie: 
· szlifowanie 
· obróbka metali 
· galwanizernie 
· obróbka drewna 
· składowiska odpadów 
· rolnictwo
W zestawie: hełm Clearmaxx z przeźroczystą, nasadzaną szybą 
poliwęglanową, instrukcja obsługi

Pole widzenia [mm] Nr art. EUR KO
44 x 93 4000 370 284 196,70 YC04

Akcesoria Nr art. EUR KO
opaska wchłaniająca pot z frotte, zestaw 2 
sztuk do Speedglas 100 z serii V/9002

4000 370 274 19,35 1) YR02

osłona do przyłbicy zewnętrzna, zestaw 10 
szt. do 4000 370 284

4000 370 286 26,00 1) YR02

osłona do przyłbicy wewnętrzna, 5er zestaw 
Speedglas 100V/9002 V/9002 D/Utility

4000 370 322 15,35 1) YR02

1) cena za zestaw

Przyłbica spawalnicza  
Speedglas 100 V
DIN 8-12 · pięć zmiennych ustawianych 
poziomów zaciemnienia oraz jeden stopień 
rozjaśnienia kategorii 3 · czas przełączania 
jasno-ciemno 0,1 ms (+23°C) · poprzez trzy 
stopnie czułości optymalne dopasowanie 
do różnych warunków spawacza · z funkcją 
Delay do indywidualnego określania 
opóźnienia rozjaśniania 
 
- poziom 1 w przypadku, gdy inny spawacz pracuje w pobliżu 
- poziom 2 jako ustawienie standardowe 
- poziom 3 dla spawania niskoamperowego, spawania WIG lub spawania  
  z wysoko taktowanym inwerterem 
 
żywotność baterii 1500 godz.
Zastosowanie: dla prawie wszystkich metod spawania łukowego, od 
ręcznego przez MIG/MAG, aż do najczęstszych zastosowań WIG
Nie nadaje się do spawania WIG pod 15 Ah

Model Pole widzenia [mm] Nr art. EUR KO
9100 V 45 x  93 4000 370 269 369,60 YX00
9100 X 54 x 107 4000 370 270 421,80 YX00
9100 XX 73 x 107 4000 370 282 486,85 YX00

Akcesoria Nr art. EUR KO
osłona do przyłbicy 9100V wewnętrzna, zestaw 
5 szt. (52 80 05), pakiet 5 szt. (117×50 mm)

4000 370 273 17,25 1) YR02

osłona do przyłbicy 9100 X wewn., zestaw  
5 szt. (52 80 15), pakiet 5 szt. (117×61 mm)

4000 370 271 18,75 1) YR02

osłona do przyłbicy 9100 XX wewn., 5 szt. 
(117 x 77 mm) zestaw do 9100, 9100 Air, 
9100 FX, 9100 FX Air, 9100 MP, 9100 MP-Lite

4000 370 283 21,15 1) YR02

osłona do przyłbicy 9100 zewn. ‒ 
standardowa, zestaw 10 sztuk

4000 370 275 33,25 1) YR02

opaska wchłaniająca pot zestaw 3 szt. do 9100 4000 370 277 20,55 1) YR02
1) cena za zestaw

Przyłbica spawalnicza  
9100 V / 9100 X / 9100 XX
DIN 5, 8, 9–13 · 7 automatycznych poziomów ochrony · poziom jasności 3 ·  
ustawiany na stałe na stały stopień ciemności i jasności · 5 poziomów 
czułości dla niezawodnej detekcji łuku · funkcja komfortowego sczepiania 
(filtr spawalniczy przełącza się na poziom pośredni 5 – nie na 3 – aby przy 
szybkim sczepianiu uniknąć podrażnień oczu) · zwiększona ochrona boczna · 
ciągła ochrona przed promieniowaniem UV i IR · opatentowany system 
wydechowy · nowa opatentowana opaska na głowę zapobiega uciskaniu 
i zwiększa komfort noszenia · niższy punkt obrotu zapewnia optymalny 
przebieg ruchu podczas otwierania wzgl. zamykania maski
Zastosowanie: 
· poziom ochrony 3 – prace szlifierskie 
· poziom ochrony 5 – spawanie autogeniczne 
· poziom ochrony 8 – spawanie mikroplazmą 
· poziom ochrony od 9 do 13 – spawanie łukowe 
ustawienia wrażliwości dla spawania od standardowego do spawania WIG 
w dolnym zakresie natężenia
Przyłbica spawalnicza bez szyb bocznych dostarczana na zlecenie!

Pole widzenia [mm] Nr art. EUR KO
180 x 120 4000 370 242 468,00 YX02

Akcesoria Nr art. EUR KO
osłona do przyłbicy zewnętrzna, 
zestaw 5 szt. do panoramaxx

4000 370 248 35,50 1) YX02

osłona do przyłbicy wewnętrzna, 
zestaw 5 szt. do panoramaxx

4000 370 249 13,90 1) YX02

opaska na głowę z mocowaniem, poj. 4000 370 251 29,90 YX02
1) cena za zestaw
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wersja JS Nr art. EUR KO
1 para w pudełku 5 + 4000 370 288 1,45 1) PK00

1) cena za pudełko

Zatyczka do uszu SAFELINE I
z taśmą · wielokrotnego użytku wstępnie uformowane zatyczki do uszu z 
przewodem łączącym · miękkie listwy zapewniają optymalne dopasowanie 
bez regulacji rozmiaru · duży komfort noszenia · gładką i odporną na 
zabrudzenia powierzchnię wkładek można łatwo czyścić wodą z mydłem · 
w praktycznej skrzynce do przechowywania z zaczepem na pasek
EN 352-2 / (SNR) = 25 dB (A) /  
wartość H = 25 dB (A) / wartość M = 23 dB (A) / wartość L = 21 dB (A)

Wersja JS Nr art. EUR KO
1 para w pudełku 5 4000 370 297 1,45 1) PK00

1) cena za pudełko

Zatyczka do uszu SAFELINE IV
ze sznurkiem · zatyczki do uszu wielokrotnego 
użytku ze sznurem łączącym · 4 miękkie 
lamelki zapewniają optymalne dopasowanie 
bez regulacji wielkości · duży komfort 
noszenia · w praktycznej skrzynce do  
przechowywania z zaczepem na pasek  
 
EN 352-2 / (SNR) = 33 dB (A) /  
wartość H = 31 dB (A)/wartość M = 31 dB (A), wartość L = 34 dB (A) 

Wersja JS Nr art. EUR KO
50 par w puszcze z tworzywa 
sztucznego

5 + 4000 370 292 9,35 PK00

Zatyczka do uszu  
SAFELINE II                                        g
wykonane z miękkiego, przeformułowanego 
poliuretanu · doskonała spójna izolacja · szczególnie 
przyjazne dla skóry · kształt stożkowy dla optymalnej 
adaptacji do kanału słuchowego 
 
EN 352-2 / (SNR) = 34 dB (A) /  
wartość H = 36 dB (A) /  
wartość M = 34 dB (A) /  
wartość L = 33 dB (A)

Nr art. EUR KO
4000 370 293 3,50 PK00

Akcesoria Nr art. JS EUR KO
wymienna zatyczka do uszu 4000 370 294 5 1,10 1) PK00

1) cena za parę

Zatyczka do uszu na pałąku  
SAFELINE V
bardzo wytrzymały zausznik z 
poliwęglanu · wielokrotnego użytku zatyczki 
do uszu wykonane z PU · bardzo lekkie i 
wygodne, komfort noszenia · zatyczki są 
wymienne
EN -352-2 / (SNR) = 24dB (A) /  
wartość H = 26 dB (A) /  
wartość M = 20 dB (A) /  
wartość L = 19 dB (A)

Wersja Nr art. EUR KO
dozownik na 300 par bez napełniania 4000 370 414 34,55 PK00

Dozownik zatyczek do uszu  
SAFELINE IV
pusta  ·dozownik może być zamontowany na ścianie lub 
umieszczony swobodnie · usunięcie zaślepek poprzez 
delikatny obrót · miska wychwytowa zapobiega spadaniu 
kołków na ziemię

Wersja Nr art. EUR KO
300 par / paczkę 4000 370 415 39,15 PK00

Zatyczka do uszu SAFELINE III
Miękkie PU · niebieski · luźno w dużej 
torebce · stożkowy kształt · duży komfort 
noszenia · trwałe odzyskiwanie · doskonałe  
wartości izolacji 
 
EN 352-2 / (SNR) = 34 dB (A) /  
wartość H = 33 dB (A) / wartość M = 31 dB (A) / wartość L = 28 dB (A)

Kolor kapsuły Ciężar [g] Nr art. EUR KO
czarny/zielony 200 4000 370 289 12,45 PK00

Ochrona słuchu SAFELINE VI
ochrona słuchu o wysokiej wartości izolacji, 
pomimo niskiego ciężaru i wąskiego profilu · 
wyściełana opaska na głowę, dzięki czemu jest 
bardzo wygodny w noszeniu · duży zakres 
regulacji · miękkie szerokie pierścienie 
uszczelniające · wyjątkowo trwała jakość · 
nowoczesny wzór
EN 352-1 / (SNR) = 28 dB (A) /  
wartość H = 29 dB (A) /  
wartość M = 26 dB (A) / wartość L = 19 dB (A)

Kolor kapsuły Ciężar [g] Nr art. EUR KO
czarny/żółty 255 4000 370 408 18,15 PK00

Ochrona słuchu SAFELINE VII g

wysoka izolacyjność · kapsułki wykonane z 
tworzywa sztucznego ABS · szeroki, wyściełany 
pałąk druciany · miękkie poduszki na uszy 
minimalizują nacisk na głowę i akumulację ciepła 
oraz zapewniają optymalny komfort 
 
EN 352-1 / (SNR) = 30 dB (A) /  
wartość H = 29 dB (A) /  
wartość M = 28 dB (A) / wartość L = 23 dB (A)

Kolor kapsuły Ciężar [g] Nr art. EUR KO
czarny/czerwony 271 4000 370 409 24,15 PK00

Ochrona słuchu SAFELINE VIII
ochrona słuchu przy wyjątkowo wysokiej 
izolacji · dwupunktowe zawieszenie wykonane 
ze stali sprężynowej zapewnia niski docisk, 
nawet przy stałym użytkowaniu · regulowane 
płynnie · miękkie szerokie pierścienie 
uszczelniające i dużo miejsca pod kołpakami dla 
wygodnego stojaka do noszenia dla szczególnie 
długotrwałej jakości 
 
EN 352-1 / (SNR) = 33 dB (A) /  
wartość H = 33 dB (A) /  
wartość M = 31 dB (A) / wartość L = 25 dB (A)
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Nr art. EUR KO
4000 370 313 175,00 YR06

Miernik poziomu hałasu SoundTest Master
miernik poziomu hałasu służy do pomiaru poziomu 
hałasu, ze zintegrowaną pamięcią długotrwałą, pomiarem 
poziomów hałasu z filtrem analizującym częstotliwość wg 
krzywych standardowych dB (A), dB (C) · urządzenie posiada 
możliwość ręcznego wyboru zakresu pomiarowego albo jego 
automatycznego wykrywania · w komplecie podświetlany, 
czytelny wyświetlacz, wyjścia analogowe DC i AC, a także 
oprogramowanie do prezentacji na komputerze
W zestawie: SoundTest-Master wraz z walizką i bateriami

Wersja Nr art. EUR KO
12 par w kartonie 4000 370 321 46,35 YC03

Zatyczka do uszu ClearE-A-R™ 20
dzięki wbudowanemu filtrowi gwarantuje optymalną komunikację głosową 
przy zachowaniu optymalnej ochrony · krótki uchwyt ułatwia zakładanie 
i zdejmowanie i jest ledwo widoczny w tym samym czasie · 3 listwy 
zapewniające idealne dopasowanie i wysoki komfort noszenia 
 
EN 352-2 / (SNR) = 20 dB / wartość H = 25 dB / wartość M = 17 dB / 
wartość L = 10 dB

do wielokrotnego 
stosowania

Wersja Nr art. EUR KO
50 par w kartonie 4000 370 209 110,00 YC03

Zatyczka do uszu E-A-R™ ULTRAFIT™
oferuje przy wyższym poziomie hałasu (do 93 dB (A)) wymagane 
dodatkowe tłumienie · dostosowany do poziomu hałasu UltraFit 20 chroni 
przed uszkodzeniem słuchu, a równocześnie użytkownik może prowadzić 
rozmowę i słuchać muzyki 
 
EN 352-2 / (SNR) = 20 dB / wartość H = 25 dB / wartość M = 17 dB / 
wartość L = 10 dB

do wielokrotnego 
stosowania

Wersja Nr art. EUR KO
250 par w kartonie 4000 370 302 50,00 YC03
250 par w kartonie, 5 par w torebce 4000 370 303 60,00 YC03

Zatyczka do uszu E-A-R™ CLASSIC™ II
nie zawierają cyny · najpopularniejsze na całym świecie zatyczki do uszu · 
bardzo wygodne w noszeniu · dopasowują się optymalnie niemal do każdej 
wielkości kanału słuchowego · średnia wartość tłumienia 
 
EN 352-2 / (SNR) = 28 dB / wartość H = 30 dB / wartość M = 24 dB / 
wartość L = 22 dB

Wersja Nr art. EUR KO
100 par w kartonie 4000 370 206 115,00 YC03

Zatyczka do uszu E-A-R™ Express™ Corded
zatyczki do uszu można bardzo łatwo włożyć do kanału słuchowego, 
ponieważ nie jest konieczne ich wstępne uformowanie · zatyczki 
można łatwo umieścić za pomocą elastycznego, higienicznego trzonka · 
odpowiednie do prac w hałasie w silnie zanieczyszczonym otoczeniu
EN 352-2 / (SNR) = 28 dB / wartość H = 30 dB / wartość M = 24 dB / 
wartość L = 22 dB

Wersja Nr art. EUR KO
50 par w kartonie 4000 370 208 164,00 YC03

Zatyczka do uszu E-A-R™ Tracers™
oferują takie same właściwości, jak zatyczki do uszu UltraFit · wykrywalne · 
z dobrze widoczną taśmą winylową w kolorze niebieskim, jedynym kolorem, 
który nie jest kolorem żywności – dzięki temu stanowią one idealny wybór dla 
przemysłu spożywczego · do wielokrotnego stosowania 
 
EN 352-2 / (SNR) = 32 dB / wartość H = 33 dB / wartość M = 28 dB / 
wartość L = 25 dB

Wersja Nr art. EUR KO
z wypełnieniem E-A-R Classic II 4000 370 999 150,00 YC03
500 par w podajniku 4000 370 301 90,00 YC03

Dozownik zatyczek do uszu E-A-R One Touch Pro
zestaw z pojemnikiem zawierającym 500 par E-A-R Classic II  ·łatwy 
w obsłudze: poprzez lekkie przekręcenie (w prawo lub w lewo) zatyczki 
wypadają z lejka bezpośrednio do ręki lub na miskę wychwytową · 
dozownik zapobiega znikaniu produktu i nieporządkowi · zapewnia kontrolę 
kosztów · przyciemniany pojemnik pozwala na szybkie zorientowanie się, 
kiedy musi zostać wymieniony · prosty montaż i obsługa 
 
EN 352-2 / (SNR) = 28 dB / wartość H = 30 dB / wartość M = 24 dB / 
wartość L = 22 dB

Wersja Nr art. EUR KO
z wypełnieniem E-A-Rsoft Yellow Neons 4000 370 996 135,00 YC03
500 par w podajniku 4000 370 305 75,00 YC03

EN 352-2 / (SNR) = 36 dB / wartość H = 34 dB / wartość M = 34 dB / 
wartość L = 31 dB
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wersja Nr art. EUR KO
100 par w kartonie 4000 370 204 165,00 YC03

Zatyczka do uszu TRI FLANGE
wstępnie ukształtowane · w kształcie lameli · dopasowanie wielkości nie 
jest wymagane · zatyczki można szybko i higienicznie włożyć za pomocą 
trzonka · miękkie, elastyczne kołnierze dopasowują się do kształtu kanału 
słuchowego · z winylowym sznurkiem · do wielokrotnego stosowania 
 
EN 352-2 / (SNR) = 29 dB / wartość H = 29 dB / wartość M = 27 dB / 
wartość L = 24 dB

Wersja Nr art. EUR KO
50 par w kartonie 4000 370 300 101,50 YC03

Zatyczka do uszu  
E-A-R™ ULTRAFIT™
wstępnie ukształtowane · w kształcie lameli · 
z dodatkowym sznurkiem bezpieczeństwa · łatwe w czyszczeniu · 
szczególnie trwałe · do wielokrotnego stosowania 
 
EN 352-2 / (SNR) = 32 dB / wartość H = 33 dB / wartość M = 28 dB / 
wartość L = 25 dB

Wersja Nr art. EUR KO
200 par w pudełku 4000 370 320 32,00 YC03

Zatyczka do uszu 1100
z miękkiej, przyjaznej dla skóry pianki · gładkie i odporne na brud · wysoki 
komfort noszenia · kształt stożkowy dla perfekcyjnego mocowania · 
higieniczne · pakowane parami 
 
EN -352-2 / (SNR) = 37 dB / wartość H = 37 dB / wartość M = 34 dB / 
wartość L = 31 dB

Wersja Nr art. EUR KO
250 par w kartonie, 5 par w torebce 4000 370 325 40,00 YC03

Zatyczka do uszu  
E-A-RSoft™ YELLOW NEONS
zatyczki o wielofunkcyjnym zastosowaniu gwarantują  
równomierny docisk i dobre tłumienie dźwięku przy optymalnym komforcie 
 
EN 352-2 / (SNR) = 36 dB / wartość H = 34 dB / wartość M = 34 dB / 
wartość L = 31 dB

Nr art. EUR KO
4000 370 310 7,30 YC03

Akcesoria Nr art. JS EUR KO
wymienna zatyczka do uszu 4000 370 311 50 3,95 1) YC03

1) cena za parę

Zatyczka do uszu na pałąku E-A-R™ Caboflex™
dobre właściwości izolacyjne · wyjątkowo lekkie · higieniczne · do pracy w 
środowisku ze zmiennym natężeniem hałasu 
 
EN 352-2 / (SNR) = 21 dB / wartość H = 25 dB / wartość M = 17 dB / 
wartość L = 15 dB

Nr art. EUR KO
4000 370 312 4,30 YC03

Akcesoria Nr art. JS EUR KO
wymienna zatyczka do uszu 4000 370 315 10 2,15 1) YC03

1) cena za parę

Zatyczka do uszu na pałąku E-A-Rcaps™ 200
wyjątkowo lekkie · wygodne i komfortowe · do pracy w środowisku ze 
zmiennym natężeniem hałasu 
 
EN 352-2 / (SNR) = 23 dB / wartość H = 27 dB / wartość M = 19 dB / 
wartość L = 17 dB 

Nr art. EUR KO
4000 370 314 4,90 YC03

Akcesoria Nr art. JS EUR KO
wymienna zatyczka do uszu 4000 370 315 10 2,15 1) YC03

1) cena za parę

Zatyczka do uszu na pałąku E-A-R™ ULTRAFIT™ X™
unikalny kształt pałąka · pałąki obejmują uszy i są umieszczone za głową · w 
ten sposób można zapobiec ocieraniu o odzież lub uderzaniu o inny sprzęt 
ochrony osobistej · zmniejsza się przenoszenie hałasu · dobre połączenie 
z kaskami ochronnymi i osłonami twarzy, ponieważ pałąk nie stanowi 
przeszkody · do pracy w środowisku ze zmiennym natężeniem hałasu · 
wygodne i komfortowe 
 
EN 352-2 / (SNR) = 21 dB / wartość H = 25 dB / wartość M = 17 dB / 
wartość L = 14 dB
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wersja Nr art. EUR KO
z wypełnieniem Laser Lite 4000 370 331 87,95 YC20
opakowanie uzupełniające 200 par / paczkę 4000 370 329 29,95 1) YC20
z wypełnieniem Bilsom 303 Gr. S 4000 370 330 89,95 YC20
opakowanie uzupełniające 200 par/paczkę, rozm. S 4000 370 328 33,20 1) YC20
zawiera Bilsom 303 w rozm. L 4000 370 326 89,95 YC20
opakowanie uzupełniające 200 par/paczkę, 
rozm. L

4000 370 348 32,95 1) YC20

1) cena za pudełko

Wersja Nr art. EUR KO
50 par w pudełku 4000 370 343 89,95 1) YC20

1) cena za pudełko

Zatyczka do uszu Fusion
Wielokrotne zatyczki do uszu wykonane z 
2-komponentowej konstrukcji · łączy solidny 
uchwyt z TPE dla łatwiejszego użycia z miękkimi 
ostrzami TPE SoftFlange dla wygody i najlepszego 
dopasowania · uchwyt Flexifirm ułatwia zakładanie za pomocą odpinanego 
paska · z pojemnikiem Hearpack do łatwego przechowywania w przerwie 
 
EN 352-2 / (SNR) = 28 dB (A) / wartość H = 29 dB (A) / wartość M = 25 
dB (A) / wartość L = 24 dB (A)

Model Wersja Nr art. EUR KO
Bilsom 303S 200 par w rozdzielaczu 4000 370 341 37,75 1) YC20
Bilsom 303L 200 par w rozdzielaczu 4000 370 342 37,75 1) YC20

1) cena za pudełko

Zatyczka do uszu Bilsom 303S / 303L
z głęboko spienionego poliuretanu · stożkowy kształt zapewniający 
najlepsze dopasowanie do przewodu słuchowego · gładka zamknięta 
powierzchnia
(SNR) = 33 dB (A) / wartość H = 32 dB (A) / wartość M = 29 dB (A) / 
wartość L = 29 dB (A)

Wersja Nr art. EUR KO
200 par w pudełku 4000 370 069 33,95 1) YC20

1) cena za pudełko

Zatyczka do uszu Max Lite
idealna wielkość dla pracowników z mniejszymi kanałami słuchowymi, 
szczególnie dla kobiet · niskociśnieniowa pianka poliuretanowa rozszerza 
się delikatnie i jest wygodna nawet przy długim czasie noszenia · nie ma 
„ciśnienia” w kanale słuchowym · kształt litery T sprawia, że obsługa 
podczas zakładania i wyjmowania jest wyjątkowo łatwa 
 
EN -352-2 / (SNR) = 34 dB (A) / wartość H = 32 dB (A) /  
wartość M = 32 dB (A) / wartość L = 31 dB (A)

Wersja Nr art. EUR KO
200 par w pudełku 4000 370 347 33,95 1) YC20

1) cena za pudełko

Zatyczka do uszu Laser Lite
wielokolorowe zatyczki do uszu z pianki · żywe kolory sprawiają, że zatyczki 
są dobrze widoczne · rozszerzająca się pianka dopasowuje się samoczynnie 
do kanału słuchowego, perfekcyjnie mocowanie dzięki miękkiemu 
materiałowi bez nieprzyjemnego uczucia ucisku · kształt T szczególnie 
ułatwia wkładanie i noszenie · pakowane parami 
 
EN 352-2 / (SNR) = 35 dB (A) / wartość H = 34 dB (A) /  
wartość M = 32 dB (A) / wartość L = 31 dB (A)

Nr art. EUR KO
4000 370 316 4,55 YC20

Akcesoria Nr art. JS EUR KO
wymienna zatyczka do uszu 4000 370 317 + 10 1,80 1) YC20

1) cena za parę

Zatyczka do uszu na pałąku PerCap
szczególnie miękkie wtyczki znajdują się bez ciśnienia poza otworem kanału 
słuchowego · kilka możliwych pozycji przenoszenia oferuje elastyczność · 
ochronnik jest wygodnie składany do praktycznego rozmiaru kieszeni, 
idealne rozwiązanie na tymczasowy pobyt w hałasie 
 
EN -352-2 / (SNR) = 24 dB (A) / wartość H = 27 dB (A) /  
wartość M = 20 dB (A) / wartość L = 18 dB (A) 

Wersja Nr art. EUR KO
200 par w pudełku 4000 370 361 29,75 YX34

Zatyczka do uszu MelLows® 760001
komfortowa zatyczka do uszu z PU · nadaje się 
szczególnie przy niewielkim, ale szkodliwym 
obciążeniu hałasem · lepsze postrzeganie otoczenia i lepsza komunikacja 
głosowa 
 
EN 352-2 / (SNR) = 22 dB (A) / wartość H = 26 dB (A) /  
wartość M = 18 dB (A) / wartość L = 12 dB (A)

Wersja Nr art. EUR KO
200 par w pudełku, 2 pary w opakowaniu 
PocketPak®

4000 370 360 41,90 YX34

Zatyczka do uszu  
Spark Plugs® 780201
w PocketPak® · małe, idealne  
pudełko na zatyczki do 
torby · bezpieczne i higieniczne 
przechowywanie · anatomicznie 
ukształtowane i szczególnie miękkie 
zatyczki dopasowują się do kanału 
słuchowego · indywidualne kolory 
zwiększają akceptację użytkownika ·  
pianka PU o wysokiej wartości tłumienia 
 
EN 352-2 / (SNR) = 35 dB (A) / 
wartość H = 34 dB (A) / wartość M = 32 dB (A) / wartość L = 31 dB (A)

Dozownik zatyczek do uszu HL-400 F
praktyczna konstrukcja z wytrzymałego i lekkiego tworzywa 
sztucznego   może być mocowany na ścianie lub na płycie 
stołu lub stać samodzielnie   łatwa w użyciu obracana 
główka z dostępem 180°, ułatwiające wyjmowanie 
zatyczek do uszu   miska wychwytowa zapobiega spadaniu 
zatyczek do uszu na podłogę · mieści 400 par zatyczek do 
uszu Howard Leight do jednorazowego użytku Bilsom 303, 
MAX®, MAXLite®, Laser Lite®, Firm Fit® i Multi Max®

EN 352-2 (SNR) = 33 dB (A) / wartość H = 32 dB (A) /  
wartość M = 29 dB (A) / wartość L = 29 dB (A) 
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wersja Nr art. EUR KO
200 par w pudełku 4000 370 364 29,75 YX34

Zatyczka do uszu Spark 
Plugs® 780001
anatomicznie ukształtowane i 
szczególnie miękkie zatyczki dopasowują 
się do kanału słuchowego · indywidualne 
kolory zwiększają akceptację 
użytkownika · idealne podczas wszystkich  
prac, przy których jest wymagana ciągła ochrona przed hałasem 
 
EN 352-2 / (SNR) = 35 dB (A) / wartość H = 34 dB (A) /  
wartość M = 32 dB (A) / wartość L = 31 dB (A)

Wersja Nr art. EUR KO
Spark Plugs® MoldexStation z 500 parami 4000 370 365 74,40 YX34
Spark Plugs® MoldexStation z 500 parami 8000 150 740 79,75 YX34
uchwyt ścienny do dozownika MoldexStation 4000 370 366 5,45 YX34

Dozownik zatyczek do uszu MoldexStation
nowy i unikalny system dozowania zatyczek do uszu · przeźroczyste 
pudełko dozownika przedstawia kolorowe zatyczki, przez co są one 
wyraziste i charakteryzują się większą akceptacją noszenia · jednorazowe 
pudełko gwarantuje większą higienę i jest łatwiejsze w obsłudze · 
wystarczy obrót i zatyczka wpada do ręki 
  
EN 352-2 / (SNR) = 35 dB (A) / wartość H = 34 dB (A) /  
wartość M = 32 dB (A) / wartość L = 31 dB (A)
Uchwyt ścienny należy zamawiać oddzielnie

8000 150 740 - Kom-
plet nie obejmuje 
uchwytu ściennego

4000 370 365 – Komplet 
nie obejmuje uchwytu 
ściennego

Wersja Nr art. EUR KO
200 par w pudełku 4000 370 363 30,45 YX34

Zatyczka do uszu Pura-Fit® 770001
piankowe zatyczki do uszu z przyjaznego dla skóry poliuretanu · dopasowują 
się indywidualnie do każdego kanału słuchowego · skuteczna ochrona przed 
hałasem dzięki dobrej wartości tłumienia 
 
EN 352-2 / (SNR) = 36 dB (A) / wartość H = 35 dB (A) /  
wartość M = 33 dB (A) / wartość L = 31 dB (A)

do wielokrotnego 
stosowania

Wersja Nr art. EUR KO
200 par w pudełku 8000 150 738 31,90 YX34

Zatyczka do uszu Contours® 740001
z miękkiej pianki PU, optymalnie dopasowują się 
do kanału słuchowego, skuteczna ochrona przed 
hałasem, wysokie parametry tłumienia, idealne do 
prac wymagających stałej ochrony przed hałasem 
 
EN352-2 (SNR) = 35 dB (A) / wartość H = 34 dB (A) /  
wartość M = 33 dB (A) / wartość L = 28 dB (A)

Wersja Nr art. EUR KO
50 par w pudełku 4000 370 362 67,85 YX34

Zatyczka do uszu  
Comets® Cord 642101
wielorazowe zatyczki do uszu z miękkiego, wytrzymałego materiału · lamele 
z poduszką powietrzną z miękkiego materiału poprawiają wygodę noszenia · 
szczególnie odpowiednie przy niewielkim, lecz szkodliwym obciążeniu 
hałasem 
 
EN 352-2 / (SNR) = 25 dB (A) / wartość H = 26 dB (A) /  
wartość M = 22 dB (A) / wartość L = 21 dB (A)

do wielokrotnego 
stosowania

Wersja JS Nr art. EUR KO
50 par w pudełku 50 4000 370 368 1,70 1) YX34

1) cena za parę

Zatyczka do uszu  
Rockets® Cord 640101
ze sznurkiem łączącym · dzięki lamelom z poduszką powietrzną zatyczki, 
które nie muszą być wstępnie kształtowane przed włożeniem, są wygodne 
w noszeniu w kanale słuchowym · łatwe i czyste wkładanie i wyjmowanie 
– również brudnymi palcami – możliwe dzięki wytrzymałemu trzonkowi · 
Rockets można po prostu umyć 
 
EN 352-2 / (SNR) = 30 dB (A) / wartość H = 31 dB (A) /  
wartość M = 26 dB (A) / wartość L = 24 dB (A)

do wielokrotnego 
stosowania

Wersja Nr art. EUR KO
80 par w pudełku 4000 370 375 51,40 YX34

Zatyczka do uszu  
Twisters® 644101
za pomocą przewodu łączącego można go zamocować za pomocą rączki 
o pożądanej długości · zakrzywiony styl · z lekkim ruchem obrotowym 
rękojeści, indywidualne ustawienie komfortu można regulować w kanale 
słuchowym 
 
EN 352-2 / (SNR) = 34 dB (A) / wartość H = 34 dB (A) /  
wartość M = 30 dB (A) / wartość L = 28 dB (A)
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wersja JS Nr art. EUR KO
50 par w pudełku 50 4000 370 376 1,70 1) YX34

1) cena za parę

Zatyczka do uszu Twisters® Trio Cord 645101
łatwe zakładanie bez zwijania się sprawia, że korki są higienicznie czyste · 
możliwość prania, a zatem wielokrotnego użytku · Twist & Push dla 
optymalnego dopasowania - dzięki zakrzywionemu uchwytowi, wtyczka 
może być precyzyjnie umieszczona w kanale słuchowym 
 
EN 352-2 / (SNR) = 33 dB (A) / wartość H = 32 dB (A) /  
wartość M = 31 dB (A) / wartość L = 29 dB (A)

do wielokrotnego 
stosowania

JS Nr art. EUR KO
8 4000 370 373 6,25 YX34

Zatyczka do uszu na pałąku Jazz Band® 2 670002
lekki pałąk, który dzięki swojemu materiałowi Duo zmniejsza przenoszenie 
hałasu · pałąk wielorazowego użytku z przystępnymi wymiennymi 
zatyczkami do uszu · do każdego pałąka dostarczane są automatycznie 2 
wymienne zatyczki do uszu · bardziej poręczne i wygodniejsze, niż nauszniki 
ochronników słuchu · unikalny sznurek używany podczas przerw w pracy 
z zapięciem bezpieczeństwa · zatyczki powlekane AdB (antydecybel) 
zapewniają większą higienę łącząc zalety zmywalnych zatyczek 
 
EN 352-2 / (SNR) = 23 dB (A) / wartość H = 26 dB (A) /  
wartość M = 19 dB (A) / wartość L = 17 dB (A)
W komplecie: 2 wymienne zatyczki do uszu, sznurek używany podczas 
przerw w pracy

JS Nr art. EUR KO
8 4000 370 367 6,25 YX34

Zatyczka do uszu na pałąku WaveBand® 2K 680001
anatomicznie dopasowane · swoboda ruchu bez szumów 
kontaktowych · lekkie jak piórko – ciężar jedynie 12 gramów · wymienne 
zatyczki · anatomiczne prowadzenie linii gwarantuje dużą swobodę ruchów · 
komfortowa ochrona przed hałasem przy docisku jedynie 1,2 Newtona 
 
EN 352-2 / (SNR) = 27 dB (A) / wartość H = 30 dB (A) /  
wartość M = 23 dB (A) / wartość L = 22 dB (A)
W zestawie: wraz z 1 parą wymiennych zatyczek do uszu 

Wersja JS Nr art. EUR KO
50 par/JS 50 4000 370 372 1,00 1) YX34

1) cena za parę

Zatyczka do uszu 682501
EN 352-2:2002 / (SNR) = 27 dB (A)

Kolor kapsuły Ciężar [g] Nr art. EUR KO
żółty 260 4000 370 374 19,75 YX34

Ochrona słuchu M4 611001
wysokiej jakości wytrzymałe nauszniki o 
szczególnie płaskim profilu · zoptymalizowane 
pod kątem komfortu wyłożenie powietrzne 
zapobiega przed gromadzeniem się ciepła · lekkie 
i elastyczne, o niewielkim docisku · poduszki 
uszczelniające z wiskoelastycznej pianki 
zapewniają lepszy rozkład nacisku i większy 
komfort 
 
Zastosowanie: idealna ochrona przy zmiennym obciążeniu  
hałasem lub w razie problemów z akceptacją zatyczek do uszu 
 
EN 352-1:2002 / (SNR) = 30 dB / wartość H = 34 dB /  
wartość M = 27 dB / wartość L = 20 dB

Kolor kapsuły Ciężar [g] Nr art. EUR KO
do kasków z gniazdem 30 mm
niebieski/zielony 260 4000 370 377 28,10 1) YX34

1) cena za parę

Ochrona słuchu MX-7 614001
zatyczki do uszu z przejściówką do 
kasków z gniazdem 30 mm · bardzo duża 
małżowina uszna · lepkie poduszki z pianki 
Visco-elastic - lepszy rozkład nacisku dla 
większego komfortu 
 
EN 352-1 / (SNR) = 31 dB / wartość H = 34 dB /  
wartość M = 29 dB / wartość L = 21 dB
W komplecie bez kasku

Kolor kapsuły Ciężar [g] Nr art. EUR KO
czerwony 180 4000 370 401 7,05 YK05

Ochrona słuchu Protec 24 g

dobre właściwości związane z 
noszeniem · bezstopniowo regulowany pasek z 
tworzywa sztucznego 
 
EN 352-1 / (SNR) = 24 dB (A) /  
wartość H = 30 dB (A) /  
artość M = 21 dB (A) / wartość L = 15 dB (A)

Kolor kapsuły Ciężar [g] Nr art. EUR KO
czerwony 163 4000 370 405 12,05 YK05

Ochrona słuchu  
Arton Metal
odporny na pęknięcie, bezawaryjny 
pałąk ze stali sprężynowej o 
optymalnej regulacji nauszników · 
wyściełany, opatentowany pałąk  
na głowę ze szczelinami 
powietrznymi · przez to o wiele 
przyjemniejszy w noszeniu,  
przede wszystkim podczas  
ciągłego użytkowania · szerokie, wygodne poduszki uszczelniające · dobre 
tłumienie w całym spektrum częstotliwości · niewielki docisk (11 N) 
 
EN 352-1 / (SNR) = 24 dB (A) / wartość H = 28 dB (A) /  
wartość M = 22 dB (A) / wartość L = 14 dB (A)
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kolor kapsuły Ciężar [g] Nr art. EUR KO
niebieski 192 4000 370 452 23,75 YC20

Ochrona słuchu Clarity C 1 F
uchwyt z tworzywa sztucznego, składany · z wyjątkowo szerokim 
i płaskim pałąkiem · niewielki ciężar · płaskie nauszniki · po złożeniu, 
dzięki kompaktowemu kształtowi, pasują do każdej kieszeni · większe 
bezpieczeństwo we wszystkich obszarach prac, gdzie nadmierna 
ochrona prowadzi do zagrożeń i gdzie konieczne jest odbieranie 
sygnałów i ostrzeżeń lub określonych odgłosów maszyn · 
opatentowany system filtracji SMT (Sound Management Technology) 
chroni słuch, przepuszczając jednocześnie mowę innych osób i sygnały 
ostrzegawcze · ważny wkład w 100% komfort użytkowania · wytrzymały 
pałąk z tworzywa sztucznego jest wytrzymały i nie ulega deformacji 
 
Zastosowanie: obszary o niskim lub średnim natężeniu hałasu, ruchome 
stanowiska pracy 
 
EN 352-1 / (SNR) = 26 dB (A) / wartość H = 25 dB (A) /  
wartość M = 24 dB (A) / wartość L = 19 dB (A)

Kolor kapsuły Ciężar [g] Nr art. EUR KO
ciemnozielony 234 4000 370 462 21,45 YC20

Ochrona słuchu Thunder T 2
innowacyjny nausznik oferuje maksymalną ochronę ze zoptymalizowanym 
tłumieniem i wysokim komfortem noszenia · wykonany z tworzywa 
sztucznego pałąk na głowę o stabilnym kształcie i długiej trwałości może 
zostać szybko dopasowany do każdej wielkości głowy za pomocą regulacji 
wysokości Quick-Click · dobrze wentylowana wewnętrzna część pałąka na 
głowę zapewnia najwyższy komfort noszenia · poduszki uszczelniające są 
bardzo miękkie i łatwo wymienne · luźna wewnętrzna taśma wyściełająca · 
dobre tłumienie średnich i wysokich zakresów hałasu 
  
Zastosowanie: obszary o średnim lub wysokim natężeniu hałasu, 
szczególnie do prac przy źródłach hałasu o średniej i wysokiej częstotliwości 
 
EN 352-1 / (SNR) = 30 dB (A) / wartość H = 35 dB (A) /  
wartość M = 27 dB (A) / wartość L = 18 dB (A)

Kolor kapsuły Ciężar [g] Nr art. EUR KO
niebieski 300 4000 370 468 27,25 YC20

Ochrona słuchu Clarity C 3
najwyższy model o ekstremalnej 
wydajności, również w obszarze 
niskich częstotliwości · nausznik o 
najwyższej wydajności ze znakomitym 
tłumieniem · specjalna technologia filtracji 
zapewnia optymalne zrozumienie sygnałów 
mowy również podczas dużego natężenia ruchu drogowego · przy 
SNR równym 33 dB (A) nauszniki te mogą być stosowane również 
przy dużym poziomie hałasu · szczególny pałąk na głowę z miękką taśmą 
wewnętrzną umożliwia przyjemne przyleganie nauszników do głowy · 
wyściełany pałąk z tworzywa sztucznego  
 
większe bezpieczeństwo we wszystkich obszarach prac, gdzie 
nadmierna ochrona prowadzi do zagrożeń i gdzie konieczne jest 
odbieranie sygnałów i ostrzeżeń lub określonych odgłosów maszyn · 
opatentowany system filtracji NST (Natural Sound Technology) chroni 
słuch, przepuszczając jednocześnie mowę kolegów i sygnały 
ostrzegawcze · ważny wkład w 100% komfort użytkowania · wytrzymały 
pałąk z tworzywa sztucznego jest wytrzymały i nie ulega deformacji 
 
Zastosowanie: obszary, w których panuje hałas o wszystkich 
częstotliwościach, przede wszystkim do prac w obszarach, w których należy 
zwracać uwagę na wszelkie sygnały dźwiękowe, prace w ruchu ulicznym 
 
EN 352-1 / (SNR) = 33 dB (A) / wartość H = 31 dB (A) /  
wartość M = 32 dB (A) / wartość L = 29 dB (A)

Kolor kapsuły Ciężar [g] Nr art. EUR KO
żółty fluorescencyjny 360 4000 370 471 25,55 YC20

Ochrona słuchu VeriShild HiVis
kapsuły z regulowanym, wyściełanym pałąkiem 
na głowę · duży otwór kapsuły – idealne dla 
pracowników mających duże uszy · solidna 
konstrukcja · olejoodporna powierzchnia 
kapsuły, wytrzymująca zaolejone środowisko pracy 
 
EN352/1 / (SNR) = 35 dB (A) / wartość H = 36 dB (A) /  
wartość M = 32 dB (A) / wartość L = 26 dB (A)

Kolor 
kapsuły

Waga około 
[g]

Wersja Nr art. EUR KO

czarny/
żółty

500 układ sterowania typu 
wszystko w jednym

4000 370 475 134,50 YC20

Nauszniki ochronne  
Impact Pro Industrial
chroni słuch pracowników, umożliwiając 
jednocześnie odbiór dźwięków z otoczenia · 
stereofoniczne mikrofony kierunkowe umożliwiają 
odbiór dźwięków z otoczenia, w tym alarmów/
ostrzeżeń, sygnałów i rozmów przy jednoczesnym tłumieniu głośnych, 
przenikliwych hałasów do bezpiecznego poziomu maks. 82 dB · obie 
funkcje zapewniają naturalny odbiór dźwięków · układ sterowania 
typu wszystko w jednym umożliwia włączanie, wyłączanie i regulację 
głośności · wejście audio 3,5 mm wraz z kablem do podłączenia urządzeń 
zewnętrznych (np. odtwarzacza mp3) 
 
EN 352-1, 352-3, 352-4 / (SNR) = 33 dB / wartość H = 32 dB / 
wartość M-= 31 dB / wartość L = 26 dB
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kolor 
kapsuły

Waga około 
[g]

Wersja Nr art. EUR KO

czarny 405 mikrofon z wysięgnikiem 
typu łabędzia szyja

4000 370 481 379,00 YC20

Nauszniki ochronne  
Sync Wireless Impact
zapewnia wysokie tłumienie hałasu 
dzięki funkcji Hear-Trough (przewodzenie hałasów z otoczenia) oraz 
wspaniałej jakości dźwięku, przemyślanemu komfortowi i łatwej obsłudze 
przycisków głośności – również w rękawicach · proste parowanie z 
telefonami komórkowymi · wyposażone w solidny, kompensujący hałas i 
optymalizujący dźwięk rozmowy mikrofon na pałąku zabezpieczony przed 
wiatrem 
 
(SNR) = 30 dB / wartość H = 30 dB / wartość M = 27 dB / wartość L = 23 dB

Kolor 
kapsuły

Waga około 
[g]

Wersja Nr art. EUR KO

czarny 520 mikrofon z wysięgnikiem 
typu łabędzia szyja

4000 370 480 220,75 YC20

Nauszniki ochronne Sync Wireless
bezprzewodowe, łatwe w użyciu nauszniki 
ochronne do hałaśliwego środowiska pracy, 
wyróżniają się wysokim biernym tłumieniem 
hałasu, dzięki czemu tłumione jest do 80% hałasu na stanowisku pracy · 
łatwe parowanie z każdym urządzeniem wyposażonym w Bluetooth przez 
naciśnięcie przycisku, łączą się bezprzewodowo z telefonami komórkowymi 
i są wyposażone w solidny, kompensujący hałas i optymalizujący dźwięk 
rozmowy mikrofon · bateria litowo-jonowa umożliwiająca ponad 16 godzin 
pracy podczas streamingu 
 
(SNR) = 32 dB / wartość H = 33 dB /wartość M = 30 dB / wartość L = 24 dB

Kolor kapsuły Ciężar [g] Nr art. EUR KO
żółty 180 4000 370 412 18,15 YC05

Ochrona słuchu OPTIME™ I
szeroki, wyściełany pałąk na głowę ze stali 
sprężynowej · miękkie wyłożenie bardzo 
wygodne nawet podczas długiego użytkowania · 
pierścienie uszczelniające wypełnione pianką i 
płynem · możliwość wielorakiego zastosowania i bardzo niska waga 
 
Zastosowanie przy hałasie o małym natężeniu: np. w zakładach 
przemysłowych, warsztatach, zakładach blacharskich, drukarniach, również 
podczas używania kosiarki lub podczas zajęć rekreacyjnych 
 
EN 352-1 / (SNR) = 27 dB / wartość H = 32 dB / wartość M = 25 dB / 
wartość L = 15 dB

Nr art. EUR KO
4000 370 413 8,40 YC05

Zestaw higieniczny HY51
składa się z dwóch pierścieni uszczelniających i poduszek wygłuszających

Kolor kapsuły Ciężar [g] Nr art. EUR KO
ciemnozielony 210 4000 370 417 22,55 YC05

Ochrona słuchu OPTIME™ II
płynna regulacja wysokości · elastyczny celem dopasowania do kształtu 
głowy · pierścienie uszczelniające wypełnione pianką i płynem  
 
Zastosowanie w warunkach dużego obciążenia hałasem: do prac przy 
maszynach budowlanych, na lotniskach, w rolnictwie 
 
EN 352-1 i -3 / (SNR) = 31 dB / wartość H = 34 dB /  
wartość M = 29 dB / wartość L = 20 dB

Nr art. EUR KO
4000 370 418 8,55 YC05

Zestaw higieniczny HY52
składa się z dwóch pierścieni uszczelniających i poduszek wygłuszających

Kolor kapsuły Ciężar [g] Nr art. EUR KO
czarny/czerwony 285 4000 370 422 26,05 YC05

Ochrona słuchu OPTIME™ III
szeroki, wyściełany pałąk na głowę · podwójny pałąk z drutu · dwuczaszowe 
nauszniki dla maks. tłumienia 
 
Odpowiednie do hałasu o bardzo dużym natężeniu: lotniska, kopalnie, 
maszynownie statków 
 
Nowa technologia: 
podwójne czasze minimalizują rezonans w nausznikach. w ten sposób 
osiągnięto maksymalne tłumienie wysokich częstotliwości  
z jednoczesną możliwością odbierania sygnałów i prowadzenia rozmowy, 
skuteczne również przy niskich częstotliwościach. 
 
EN 352-1 i -3 / (SNR) = 35 dB / wartość H = 40 dB /  
wartość M = 32 dB / wartość L = 23 dB

Nr art. EUR KO
4000 370 423 10,45 YC05

Zestaw higieniczny HY54
składa się z dwóch pierścieni uszczelniających i poduszek wygłuszających
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
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Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kolor kapsuły Ciężar [g] Nr art. EUR KO
czarny/zielony 184 4000 370 439 21,25 YC05

Ochrona słuchu X1A
konstrukcja podwójnego pałąka poprawia 
wyważenie i komfort · wykonanie pałąka jest 
dielektryczne · innowacyjne nowe poduszki izolacyjne 
oraz pierścienie pośrednie zapewniają lepszą izolację · 
mały ciężar · standardowa amortyzacja · smukła konstrukcja nauszników 
 
Zastosowania dla lżejszych obciążeń hałasem: np. w przemyśle, 
podczas korzenia trawy, wiercenia itp. 
 
EN 352-1 / (SNR)   = 27 dB / wartość H = 32 dB / wartość M = 24 dB / 
wartość L = 16 dB

Nr art. EUR KO
4000 370 440 9,15 YC05

Zestaw higieniczny HYX1
składa się z dwóch pierścieni uszczelniających i poduszek wygłuszających

Kolor kapsuły Ciężar [g] Nr art. EUR KO
czarny/żółty 220 4000 370 441 25,70 YC05

Ochrona słuchu X2A
konstrukcja z podwójnym pałąkiem · wykonanie 
pałąków na głowę dielektryczne · średnie do 
wysokiego tłumienia oraz średnia konstrukcja 
nauszników 
 
zastosowania do ochrony przy średnim do wysokiego poziomu hałasu 
w przemyśle, podczas prac drogowych, budowlanych itd. 
 
EN 352-1 / (SNR)   = 31 dB / wartość H = 34 dB / wartość M = 29 dB / 
wartość L = 20 dB

Nr art. EUR KO
4000 370 442 9,15 YC05

Zestaw higieniczny HYX2
składa się z dwóch pierścieni uszczelniających i poduszek wygłuszających

Kolor kapsuły Ciężar [g] Nr art. EUR KO
czarny/czerwony 245 4000 370 443 30,15 YC05

Ochrona słuchu X3A
konstrukcja z podwójnym pałąkiem · wykonanie 
pałąków na głowę dielektryczne · wysokie tłumienie 
przy konstrukcji jednoczaszowej, dzięki czemu 
czasza oferuje znacznie większy komfort noszenia 
 
zastosowania do ochrony przy średnim do wysokiego poziomu hałasu 
w przemyśle, podczas prac drogowych, budowlanych itd. 
 
EN 352-1 / (SNR)   = 33 dB / wartość H = 35 dB / wartość M = 30 dB / 
wartość L = 25 dB

Nr art. EUR KO
4000 370 444 9,60 YC05

Zestaw higieniczny HYX3
składa się z dwóch pierścieni uszczelniających i poduszek wygłuszających

Kolor kapsuły Ciężar [g] Nr art. EUR KO
żółty/zielony 
fluorescencyjny

234 4000 370 445 34,65 YC05

Ochrona słuchu X4A
konstrukcja z podwójnym pałąkiem · wykonanie pałąków na głowę 
dielektryczne · bardzo wysoka wartość tłumienia i szczególnie smukłe 
nauszniki we fluorescencyjnym żółto-zielonym kolorze zapewniają dobrą 
widoczność podczas prac na zewnątrz, przyczyniając się do zwiększenia 
bezpieczeństwa 
 
zastosowania do ochrony przed silnym hałasem w wielu różnych 
gałęziach przemysłu 
 
EN 352-1 / (SNR)   = 33 dB / wartość H = 36 dB /  
wartość M = 30 dB / wartość L = 22 dB

Nr art. EUR KO
4000 370 446 11,40 YC05

Zestaw higieniczny HYX4
składa się z dwóch pierścieni uszczelniających i poduszek wygłuszających

Kolor kapsuły Ciężar [g] Nr art. EUR KO
czarny 351 4000 370 447 39,05 YC05

Ochrona słuchu X5A
uniwersalne tłumienie dzięki optymalnej kombinacji pierścienia 
pośredniego, wzornictwa nauszników oraz nausznikom i pierścieniom 
uszczelniającym z wysoce rozwiniętej pianki · pomimo większych 
nauszników, ochronniki są relatywnie lekkie i oferują znakomite wyważenie 
i najlepszy komfort noszenia · podwójna ochrona za pomocą nauszników 
ochronnych i zatyczek do uszu jest zbyteczna 
 
do stosowania w ekstremalnie obciążonym hałasem otoczeniu, w 
którym często wymagana jest druga ochrona, np. w górnictwie lub w 
kamieniołomach, w fabrykach papieru, turbinach gazowych itd. 
 
EN 352-1 / (SNR)   = 37 dB / wartość H = 37 dB /  
wartość M = 35 dB / wartość L = 27 dB

Nr art. EUR KO
4000 370 448 11,35 YC05

Zestaw higieniczny HYX5
składa się z dwóch pierścieni uszczelniających i poduszek wygłuszających
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Kolor kapsuły Ciężar [g] Nr art. EUR KO
czarny/srebrny 290 4000 370 425 42,00 YC05

Ochrona słuchu OPTIME™ Push To Listen
Włączanie trybu słyszenia za pomocą przycisku! 
 
pasywna ochrona słuchu z manualnie regulowanym przepuszczaniem 
dźwięku · optymalne tłumienie dźwięku w otoczeniu obciążonym 
hałasem z dodatkową możliwością słyszenia po naciśnięciu przycisku 
mowy, okrzyków ostrzegawczych i sygnałów · po naciśnięciu na przycisk 
znajdujący się na zewnątrz na nauszniku możliwe jest porozumiewanie 
się przez 30 sekund, po czym następuje automatyczne włączenie izolacji 
akustycznej lub po naciśnięciu przycisku wcześniej · nigdy więcej 
odsadzenia · aby komunikować się ze współpracownikami, kapsuła jest 
często podnoszona lub obniżana · jednakże dłuższe oddziaływanie hałasu 
zwiększa niebezpieczeństwo uszkodzenia słuchu · w tym bateria AA (1 x 
1,5 V)
EN 352-1, -3 i -4 / (SNR) = 31 dB / wartość H = 32 dB /  
wartość M = 29 dB / wartość L = 21 dB

Kolor 
kapsuły

Waga około 
[g]

Wersja Nr art. EUR KO

czarny 351 z wbudowanym radio 4000 370 449 85,60 YX01

Ochrona słuchu WorkTunes™
zestaw słuchawkowy 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro ma wbudowane 
radio FM z łatwym dostrajaniem · ochrona słuchu nie musi być usuwana 
w celu regulacji · więc głośny hałas nie spowoduje żadnej nieprzyjemnej 
niespodzianki przez · wbudowana antena, szybkie cyfrowe ustawienie i 
pamięć stacji zapewniają elastyczność i łatwą obsługę · elektronika jest 
chroniona przed wilgocią i potem od wewnątrz i na zewnątrz · inteligentna 
technologia, praktyczny design i funkcje przyjazne dla użytkownika 
 
EN 352-1 / (SNR) =32 dB / H=34 dB / M=29 dB / L=22 dB

Kolor  
kapsuły

Waga około 
[g]

Wersja Nr art. EUR KO

pomarańczowy/zielony 318 polowanie 4000 370 435 154,30 YX01
czarny/czerwony 318 strzelectwo 4000 370 436 154,30 YX01

Nauszniki ochronne 3M™ Peltor™ SportTac™
elektroniczny, zależny od poziomu nausznik ochronny - specjalnie 
opracowany do polowania i strzelania sportowego · podczas gdy szkodliwe 
poziomy dźwięku są niezawodnie tłumione, szum otoczenia może być 
słyszalny lub wzmacniany na normalnych poziomach · przytłumiona, 
niezależna funkcja zapobiega nagłemu wyłączeniu dźwięku · ponadto 
nauszniki ochronne są wyposażone w funkcję automatycznego wyłączania 
i w wejście audio dla zewnętrznych radiotelefonów · składane dla łatwego 
przechowywania · zestaw zawiera 2x baterie 1,5 V AAA czasie użytkowania 
około 600 godzin 
 
EN 352-1 / (SNR) = 26 dB / wartość H = 29 dB / wartość M = 23 dB / 
wartość L = 16 dB

D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Nr art. EUR KO
4000 370 453 85,00 YC05

Mikrofiltr IP54
3M™ PELTOR™ Wireless Communication Accessory do serii X – chroni 
słuch i jednocześnie umożliwia efektywną komunikację, nawet w 
głośnym otoczeniu · ważne rozmowy można prowadzić, nie odchodząc 
od stanowiska pracy · Wireless Communication Accessory można łatwo 
mocować do nauszników ochronnych 3M™ PELTOR™ serii X · dzięki 
technologii Bluetooth® Wireless Communication Accessory można łączyć 
się podczas pracy z telefonem komórkowym bez użycia rąk · za pomocą 
funkcji do automatycznego łączenia połączenie Bluetooth® nawiązuje 
się zaledwie kilkoma ruchami · obsługa jednym przyciskiem ułatwia 
prowadzenie rozmów, nawet w rękawicach  
 
· wytrzymuje trudne warunki otoczenia, takie jak wahania temperatury,  
  pot i deszcz 
· przyjemne noszenie przez cały dzień 
· czas rozmów / streamingu: ok. 8 h 
· czas czuwania: ok. 250 h
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kolor kapsuły Ciężar [g] Nr art. EUR KO
czarny 355 4000 370 438 82,30 YX01

Ochrona słuchu ProTac III
chroni przed szkodliwym hałasem impulsowym, jednocześnie pozwalając 
na hałas otoczenia poniżej 82 dB · więc użytkownik może odbierać sygnały 
ostrzegawcze, odgłosy pojazdów lub maszyn, a także odgłosy pracy · 
głośność hałasu otoczenia można regulować na 5 poziomach · wejście 
audio 3,5 mm stereo (ograniczone do 82 dB) do podłączenia urządzeń 
zewnętrznych (np. Radio, odtwarzacz mp3) 
 
EN 352-1:2002 EN 352-6:2002 
 
(SNR) = 32 dB / wartość H = 34 dB / wartość M = 29 dB /  
wartość L = 22 dB
Zakres dostawy: 1 x zestaw, 2 x baterie AA (czas użytkowania ok. 100 h), 
1 x instrukcja obsługi

Ochrona słuchu z wbud. urz. radiowym Peltor LiteCom
ochrona słuchu za pomocą wbudowanego radia do bezprzewodowej 
komunikacji z innymi zestawami słuchawkowymi LiteCom i przenośnymi 
radiotelefonami na tej samej częstotliwości · mikrofon z funkcją redukcji 
szumów z funkcją VOX umożliwia komunikację bez użycia rąk w hałaśliwym 
otoczeniu dzięki funkcji głośnomówiącej · 8 kanałów na 446 MHz, 
bez rejestracji i bez płacenia · 38 podkanałów umożliwia indywidualną 
komunikację kilku użytkowników na tym samym kanale · komunikat 
głosowy potwierdza odpowiednie ustawienia · kiedy nie jest w użyciu, 
LiteCom Basic automatycznie wyłącza się, aby oszczędzać baterię 
 
EN 352-1:2002 EN 352-3:2002 
 
(SNR) = 32 dB / wartość H = 33 dB / wartość M = 30 dB /  
wartość L = 23 dB

Kolor Nr art. EUR KO
biały 4000 370 259 6,85 PK00
żółty 4000 370 260 6,85 PK00
czerwony 4000 370 261 6,85 PK00
niebieski 4000 370 262 6,85 PK00
pomarańczowy 4000 370 263 6,85 PK00
zielony 4000 370 309 6,85 PK00

Akcesoria Nr art. JS EUR KO
opaska wchłaniająca pot z włókniny 4000 370 265 + 20 1,10 PK00

Kask ochronny ProCap
EN 397 · z polietylenu · z 6-punktowym wiązaniem tekstylnym · rynienka 
deszczowa · położone w górnej części otwory wentylacyjne (efekt działania 
komina) · wytrzymała i wymienialna opaska na czoło wchłaniająca pot · 
kieszeń 30 mm do chowania typowych ochronników słuchu i uchwytów 
przyłbicy · urządzenie do zakładania paska pod brodę · dopasowanie do 
wielkości głowy za pomocą nowego systemu Push-Lock

Kolor kapsuły Nr art. EUR KO
czarny/żółty 4000 370 253 18,50 1) PK00

1) cena za parę

Ochrona słuchu ProCap
uniwersalne dopasowanie · wysokiej jakości stalowy pasek zapewniający 
stały docisk · adapter 30 mm - dwupunktowe zawieszenie dla optymalnej 
adaptacji - bezstopniowa regulacja  · płaska krzywa izolacji dla najlepszej 
komunikacji · ergonomiczne kapsułki · długi przenośny · wysoka wartość 
izolacji 
 
EN 352-3 / (SNR) = 29 dB / wartość H = 29 dB / wartość M = 27 dB / 
wartość L = 23 dB

Kolor kapsuły Waga około [g] Wersja Nr art. EUR KO
niebieski 418 mikrofon 4000 370 437 516,20 YX01
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Kolor Nr art. EUR KO
karminowy 4701 030 329 7,50 YK02
niebieski sygnałowy 4701 030 330 7,50 YK02
siarkowożółty 4701 030 332 7,50 YK02
biały sygnałowy 4701 030 333 7,50 YK02
pomarańczowy ostrzegawczy 4701 030 334 7,50 YK02
zielone jabłuszko 4701 030 336 7,50 YK02
jasnoniebieski 4701 030 337 7,50 YK02

Akcesoria Nr art. JS EUR KO
podpinka ze skóry KL, z zasuwką cierną, skóra bydlęca 8000 094 938 + 5 3,50 YK02
opaska wchłaniająca pot, PU, o wysokiej chłonności, długość ok. 380 mm 8000 094 941 1 2,20 YK02

Kask ochronny INAP-Master 4 (Pkt.)
wg EN 397 · badanie dodatkowe dla niskich temperatur (-20°C) ·  
z polietylenu · w uniwersalnym dopasowanym kształcie i powłoką 
wydłużoną chroniącą kark · duża powierzchnia czołowa (obszar nadruku  
6 x 4 cm) · szczeliny boczne dla nauszników ochronnych, 30 mm · rynienka 
deszczowa · 4 punktowa wewnętrzna więźba z uchwytem na pasek pod 
podbródek i opaską wchłaniającą pot na całym obwodzie · obwód głowy 
51-64 cm · ciężar skorupy kasku ok. 255 g

Kolor Nr art. EUR KO
karminowy 4701 030 350 8,50 YK02
niebieski sygnałowy 4703 030 351 8,50 YK02
siarkowożółty 4701 030 353 8,50 YK02
biały sygnałowy 4701 030 354 8,50 YK02
pomarańczowy ostrzegawczy 4701 030 355 8,50 YK02
zielone jabłuszko 4701 030 357 8,50 YK02
jasnoniebieski 4701 030 358 8,50 YK02

Akcesoria Nr art. JS EUR KO
podpinka ze skóry KL, z zasuwką cierną, skóra bydlęca 8000 094 938 + 5 3,50 YK02
opaska wchłaniająca pot, PU, o wysokiej chłonności, długość ok. 380 mm 8000 094 941 1 2,20 YK02

Kask ochronny INAP-Master 6 (Pkt.)
wg EN 397 · badanie dodatkowe dla niskich temperatur (-20°C) ·  
z polietylenu · w uniwersalnym dopasowanym kształcie i powłoką 
wydłużoną chroniącą kark · duża powierzchnia czołowa (obszar nadruku  
6 x 4 cm) · szczeliny boczne dla nauszników ochronnych, 30 mm · rynienka 
deszczowa · 6 punktowa wewnętrzna więźba z uchwytem na pasek pod 
podbródek i opaską wchłaniającą pot na całym obwodzie · obwód głowy 
51-64 cm · ciężar skorupy kasku ok. 255 g

D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kolor Nr art. EUR KO
karminowy 4701 030 370 8,50 YK02
niebieski sygnałowy 4701 030 371 8,50 YK02
siarkowożółty 4701 030 373 8,50 YK02
biały sygnałowy 4701 030 374 8,50 YK02
pomarańczowy ostrzegawczy 4701 030 375 8,50 YK02
zieleń miętowa 4701 030 372 8,50 YK02

Akcesoria Nr art. JS EUR KO
podpinka ze skóry KL, z 
zasuwką cierną, skóra bydlęca

8000 094 938 + 5 3,50 YK02

opaska wchłaniająca pot, PU, 
o wysokiej chłonności, długość 
ok. 380 mm

8000 094 941 1 2,20 YK02

Kask ochronny INAP-Defender 6 (Pkt.)
wg EN 397 · badanie dodatkowe dla niskich temperatur (-30°C) · z 
polietylenu · w komfortowym dopasowanym kształcie i powłoką znacznie 
wydłużoną z tyłu chroniącą kark · duża powierzchnia czołowa (obszar 
nadruku 6 x 4 cm) · szczeliny boczne dla nauszników ochronnych, 30 mm · 
rynienka deszczowa · 6 punktowa wewnętrzna więźba z uchwytem 
na pasek pod podbródek i chłonną opaską wchłaniającą pot na całym 
obwodzie · obwód głowy 51-64 cm · ciężar skorupy kasku ok. 255 g

Kolor Nr art. EUR KO
karminowy 4701 030 328 40,50 YK02
biały sygnałowy 4000 370 400 40,50 YK02
siarkowożółty 8000 094 924 40,50 YK02

Akcesoria Nr art. JS EUR KO
podpinka ze skóry KL, z zasuwką 
cierną, skóra bydlęca

8000 094 938 + 5 3,50 YK02

opaska wchłaniająca pot, PU,  
o wysokiej chłonności, długość ok. 
380 mm

8000 094 941 1 2,20 YK02

Kask ochronny VisorLight
wg EN 397 i zintegrowana osłona twarzy wg EN 166 · badanie 
dodatkowe dla niskich temperatur (-30°C) · z polietylenu · osłona twarzy 
z wysokiej jakości obustronną powłoką · skorupa kasku wydłużona w 
dół · dla osób noszących okulary korekcyjne · otwory w obszarze uszu 
zapewniają lepsze mocowanie nauszników ochronnych · szczeliny boczne 
dla nauszników ochronnych (30 mm) · rynienka deszczowa · stabilne, 
bardzo wygodne 6-punktowe paski wewnętrzne z opaską wchłaniającą pot 
o dobrych właściwościach absorpcyjnych · mocowanie paska pod brodę · 
obwód głowy 51-64 cm

Kolor Nr art. EUR KO
biały sygnałowy 4701 030 380 47,25 YK02
pomarańczowy ostrzegawczy 4701 030 381 47,25 YK02

Kask ochronny INAP-Profiler plus UV
wg EN 397 · badanie dodatkowe dla niskich temperatur (-20°C) ·  
z polietylenu · nowoczesny kształt · skorupa kasku lekko wydłużona w dół · 
szczeliny boczne dla ochrony słuchu (30 mm) · 6 punktowa wewnętrzna 
więźba z uchwytem na pasek pod podbródek i opaską wchłaniającą pot na 
całym obwodzie · zamontowana, wymienna ochrona karku · wielkość  
430 x 220 mm stopień ochrony UV 50+ · obwód głowy 51-64 cm · ciężar 
skorupy kasku ok. 250 g  
 
Główne obszary stosowania: do wspinania się na maszty, monterzy 
rusztowań, prace na wysokości (np. Offshore-Parks), place budowy i 
zakłady przemysłowe
Model ten jest promowany przez BG BAU dopłatą do 50%

Kolor Nr art. EUR KO
biały sygnałowy 4701 030 322 22,50 YK02

Akcesoria Nr art. EUR KO
opaska wchłaniająca pot, z naturalnej 
skóry, długość ok. 380 mm, jakość 1 A

8000 094 944 3,80 YK02

Ochr. przed wys.temp. i hełm dla elektr. INAP-PCG
EN 397 · EN 50365 (0682 część 321):2002-11 · izolowany elektrycznie 
(1000 V AC) · wykonany z poliwęglanu wzmocnionego włóknem szklanym 
nadaje się do stosowania w wysokich temperaturach · wyjątkowo 
sztywny po bokach · prosta powłoka kasku z rynienką przeciwdeszczową · 
wyposażony w 6-punktowy pas wewnętrzny i opaską wchłaniającą pot 
na całym obwodzie ze skóry naturalnej oraz z paskami z pianki · mocno 
odchylona taśma na karku zapewnia idealne dopasowanie · obwód głowy 
51-64 cm · ciężar obudowy kasku ok. 370 g · ciężar całkowity: ok. 480 g
Badania dodatkowe: 
· badania MM odporności na rozpryski metalu, spełnia wymagania  
  kategorii III rozporządzenia UE 2016/425 
· doskonała ochrona przed łukami elektrycznymi w połączeniu z  
  0odpowiednią osłoną twarzy, spełnia wymagania eurotestu RWE (10 kA/1 s) 
· test dla niskich temperatur do -30°C  
· test dla wysokich temperatur do +150°C

Wersja Wymiar 
[mm]

Nr art. EUR KO

krystalicznie czysty, z uchwytem na kask 460 x 200 8000 094 971 49,50 YK02

Tarcza ochronna elektryka
do pracy przy prądzie elektrycznym do 1000 V · szyba ochronna  
z przezroczystego poliwęglanu · z uchwytem na kask do mocowania do 
kasku ochronnego INAP-PCG · izolacja elektryczna 1000 V AC · do ochrony 
przed łukiem klasy 1 (do 4 kA / 0,5 s) · osłony ochronne i hełm są wykonane 
w całości z tworzywa sztucznego
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Kolor Nr art. EUR KO
błękit kobaltowy 8000 094 868 17,25 YK02
czarny 8000 094 871 17,25 YK02

Czapka przeciwuderzeniowa VOSS-Cap modern style 
EN812:1997 · czapka tekstylna wykonana z łatwej w pielęgnacji mikrofibry, 
nadająca się do prania w pralce w temperaturze do 60°C (bez haftu i 
nadruku) o wyglądzie bejsbolówki · bogato połączone otwory wentylacyjne · 
wielkość 52-63 cm · długość daszka ok. 50 mm
Główne zastosowania: do zastosowania w obszarach przemysłowych, 
takich jak półautomatyczne linie montażowe, serwis posprzedażny, w 
warsztatach naprawczych, w których nie jest wymagany kask przemysłowy 
zgodny z EN 397

Kolor Nr art. EUR KO
żółty sygnałowy 4000 370 901 20,40 YK02

Czapka przeciwuderzeniowa VOSS-Cap neo
EN 812 · najlepsza absorpcja wstrząsów dzięki twardej powłoce absorbującej 
energię z pianką PE o strukturze plastra miodu · inteligentny system wentylacji 
zapewniający wentylację głowy · nylonowa nasadka tekstylna, w kolorze żółtym, 
wykonana z tkaniny poliestrowej · można prać w pralce w temperaturze do 
30°C (bez haftu i nadruku) · bogato połączone otwory wentylacyjne · wielkość 
53-61 cm · długość daszka ok. 40 mm · masa ok. 195 g
Główne zastosowania: do użytku profesjonalnego we wszystkich 
obszarach, w których nie jest wymagany kask ochronny zgodny z EN 397

Kolor Nr art. EUR KO
kobalt niebieski/niebieski royal 8000 094 837 24,50 YK02
czarny/czarny 8000 094 840 24,50 YK02

Czapka przeciwuderzeniowa VOSS-Cap pro 
EN 812 · czapka tekstylna wykonana z przyjemnego w dotyku, 
bawełnianego materiału · z obwodowymi, odblaskowymi obrębkami · 
bogato połączone otwory wentylacyjne · brak nacisku w okolicy skroni 
dzięki ergonomicznemu kształtowi · wielkość 52-60 cm · długość osłony ok. 
75 mm · masa ok. 185 g
Główne zastosowania: do profesjonalnego użytku we wszystkich 
obszarach, w których nie jest wymagany kask ochronny i pożądany jest 
wysokiej jakości strój

Nr art. EUR KO
4702 005 039 3,30 YE00

Opaska wchłaniająca pot SWEATSOpad
EN 11611 · połączona wkładka do hełmu i opaska wchłaniająca pot · 
zapomnij o bólu głowy, ześlizgiwaniu się hełmu, o lejącym się pocie · 
Weldas SWEATSOpad® chroni przed „bólami głowy od hełmu” i poprawia 
stabilność hełmu na głowie · SWEATSOpad® jest ognioodporny dla 
dodatkowego bezpieczeństwa · wykonany z przepuszczalnej dla powietrza 
warstwy wewnętrznej i warstwy zewnętrznej w 100% z bawełny · za 
pomocą rzepu można go przymocować do każdego standardowego hełmu · 
testowany przez TÜV (TÜV Rheinland): 21120493 001

nadaje się do 
większości 
hełmów

D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kolor Nr art. EUR KO
biały 4000 370 500 20,15 YC02
żółty 4000 370 501 20,15 YC02
niebieski 4000 370 512 20,15 YC02

Kask ochronny G3000
z czujnikiem 3M™ Uvicator™ · EN397 · z ABS stabilizowanego UV · 
opatentowany wskaźnik UV informuje o konieczności wymiany kasku 
ochronnego ze względu na silne natężenie UV · dzięki 4-punktowej 
taśmie wewnątrz mocowanie kasku można obrócić o 180°, przez co 
osłonę można nosić również z tyłu, uzyskując jeszcze lepszą widoczność do 
góry · opaska na głowę z grzechotkowym systemem zapięcia gwarantuje 
precyzyjna i łatwą regulację do wielkości głowy użytkownika · obwód głowy 
53-62 cm, ciężar ok. 310 g

Kolor Nr art. EUR KO
biały 4000 370 515 24,90 YC02

Kask ochronny  
G3001MUV1000V
EN 397, EN 50365 · niewentylowany, 
z dodatkowym pozwoleniem na 
izolację elektryczną 440 VAC i 1000 
VAC · z czujnikiem 3M™ Uvivator™ · 
opatentowany wskaźnik UV informuje 
o konieczności wymiany kasku 
ochronnego ze względu na narażenie na 
promieniowanie UV · lekko zaokrąglony kształt, bez ostrych ani wystających 
części, szczególnie komfortowa wyściółka i łatwe dopasowanie paska 
szyjnego czynią G3000 unikalnym · wyposażenie wewnętrzne można 
obracać o 180°, aby umożliwić lepszą widoczność podczas prac w ciasnych 
przestrzeniach · z systemem grzechotek · skórzane opaski wchłaniające pot

Kolor Nr art. EUR KO
czarny 4000 370 556 29,15 PK00
biały 4000 370 740 29,15 PK00
niebieski 4000 370 741 29,15 PK00
pomarańczowy 4000 370 742 29,15 PK00
high viz żółty 4000 370 744 33,35 PK00

Kask ochronny D!-Rock
EN 397 · nowoczesny i lekki kask ochronny · dzięki krótkiemu daszkowi i 
formie zbliżonej do kasków przeznaczonych do wspinaczki wysokogórskiej 
doskonały do prac na wysokości · komfort noszenia dzięki 6-punktowym 
wiązaniom tekstylnym · wymienialna, wytrzymała opaska na czoło · 
łatwe dopasowanie do rozmiaru głowy dzięki nowoczesnej regulacji 
grzechotkowej · zapewnia doskonały klimat dzięki nowemu systemowi 
wentylacji (otwory wentylacyjne od góry) · wraz z założonym paskiem 
pod brodę · ochrona karku · kieszeń 30 mm do chowania typowych 
ochronników słuchu i uchwytów przyłbicy · obwód głowy 53-66 cm
Zastosowanie: prace na wysokości
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kolor Nr art. EUR KO
pomarańczowy 4000 370 450 39,75 YK05

Kask ochronny Montana Roto
EN 397 · o wyglądzie kasku alpinistycznego z zamontowaną 4-punktową 
osłoną podbródka · powłoka kasku z poliwęglanu – z 6-punktową więźbą 
z tekstylnego paska z regulacją szerokości i wysokości, systemem 
obrotowego pokrętła i wymiennym potnikiem czołowym – po 2 boczne 
szczeliny do montażu nauszników ochronników słuchu lub wkładanej ramki 
(30 mm) · duża szczelina wentylacyjna · zintegrowane wpuszczane okulary 
ochronne z poliwęglanu, z zewnątrz odporne na zarysowania, wewnątrz 
nieparujące, optyczna klasa jakości 1 wg EN 166, które w razie konieczności 
można zdjąć · obwód głowy 54-62 cm · ciężar około 370 g 
 
Główne obszary zastosowania: branża budowlana i branże spokrewnione, 
leśnictwo, konstrukcje stalowe i metalowe, energetyka wiatrowa, przemysł 
budowy maszyn i pojazdów, konstrukcje drewniane i ciesielskie
Kask ochronny zalecany jest specjalnie dla robotników wznoszących 
rusztowania, pracowników wykonujących prace pielęgnacyjne na drzewach, 
kierowców dźwigów; zasadniczo wszędzie tam, gdzie wymagane jest 
nieograniczone pole widzenia do góry.

Kolor Nr art. EUR KO
biały 4000 370 518 10,90 YC29
żółty 4000 370 519 10,90 YC29
niebieski 4000 370 520 10,90 YC29

Kask ochronny EVO®3-Revolution® 6-(Pkt.)
wg EN397 · z polietylenu · obniżony pas karkowy z zamknięciem 
obrotowym · 6-punktowe wyposażenie pasa z opaską wchłaniającą pot 
Chamlon™ · duże powierzchnie z możliwością nadruku z przodu, z tyłu i 
po bokach · szczeliny do wtykania akcesoriów · system pasów tekstylnych 
z 1-2-3 punktowym dopasowaniem głębokości umożliwia dokładne 
dopasowanie do różnych wielkości głów · ok. 375 g

Kolor Nr art. EUR KO
biały 4000 370 521 18,80 YC29
żółty 4000 370 522 18,80 YC29
niebieski 4000 370 523 18,80 YC29

Kask ochronny EVOLite®-Revolution 6-(Pkt.)
wg EN 397 · ABS · obniżony pas karkowy z zamknięciem obrotowym · 
6-punktowe wyposażenie pasa z opaską wchłaniającą pot Chamlon™ · duże 
powierzchnie z możliwością nadruku z przodu, z tyłu i po bokach · szczeliny 
do wtykania akcesoriów · system pasów tekstylnych z 1-2-3 punktowym 
dopasowaniem głębokości umożliwia dokładne dopasowanie do różnych 
wielkości głów · ok. 299 g

Wersja JS Nr art. EUR KO
pH neutralne 10 4000 370 514 1,40 1) YC29

1) cena za szt.

Opaska wchłaniająca pot
z bawełny egipskiej z porowatą powłoką PU, co zapewnia maksymalne 
wchłanianie potu · pH neutralne · testowana dermatologicznie
Pasuje do modelu EVO3, EVOLite

Wersja JS Nr art. EUR KO
4-punktowe mocowanie 10 4000 370 524 10,90 1) YC29

1) cena za szt.

Pasek pod brodę EVO®LINESMAN 
4-punktowy system paska pod brodę · idealny do prac na wysokości · 
otwiera się automatycznie pod działaniem siły od 150 do 250 N

Wersja Oznaczenie szkieł 
okularowych

JS Nr art. EUR KO

szkło przeźroczyste EN166 1F 10 + 4000 370 527 8,90 1) YC29
szkło przyciemniane EN166 1F 10 + 4000 370 528 8,90 1) YC29

1) cena za szt.

Okulary ochronne EVOSpec
EN 166 1F · łatwa w montażu i wciągana ochrona oczu do hełmów  
EVO3 ®/ EVOLite® · wciągana ochrona oczu z poliwęglanu
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kolor kapsuły Nr art. EUR KO
ochrona słuchu do kasku EVO / EVOLite 
czarny/czerwony 4000 370 529 26,30 1) YC29

1) cena za parę

Ochrona słuchu SONIS®

EN352-3 / (SNR)=31 dB /  
wartość H = 35 dB /  
wartość M = 28 dB /  
wartość L = 20 dB

Kolor Nr art. EUR KO
granatowy 4000 370 603 27,70 YC29
czarny 4000 370 604 27,70 YC29

Czapka przeciwuderzeniowa Aerolite®

EN 812 · czapka tekstylna z wkładką wewnętrzną z amortyzującego 
uderzenia tworzywa HDPE, a także pochłaniacz uderzeń zapewniają 
elastyczność i komfort · powłoka tekstylna nadająca się do prania w 
pralce w temperaturze do 30°C (bez haftu i nadruku) · dobra widoczność 
i polepszone bezpieczeństwo w złym oświetleniu dzięki odblaskowym 
powierzchniom bocznym · inteligentny system wentylacji zapewniający 
wentylację głowy · długość daszka ok. 25 mm, ok. 135 g

Wersja Wielkość Nr art. EUR KO
Press to Check P3 M 4000 370 621 23,20 YC29

Akcesoria Nr art. JS EUR KO
filtr cząstkowy P3 (F-4003) 4000 370 622 + 10 10,45 1) YC29
filtr łączony A2P3 (F-4123) 4000 370 623 + 10 19,35 1) YC29
filtr łączony ABEK1 P3 (F-4713) 4000 370 624 + 10 23,00 1) YC29

1) cena za opakowanie‘

Półmaska przeciwgazowa Force™8
maska: DIN EN140 · filtr cząstkowy P3 · Press to Check-System · 
półmaska z dwoma wkładami z zaworem Typhoon™ (zawór poliwęglanowy 
i membrana silikonowa) wyróżnia się bardzo niskim oporem oddychania 
i zawiera 4-punktowy system pasów z szybkozłączkami · korpus maski z 
EPDM · dzięki płaskiej konstrukcji systemu filtrów możliwa jest doskonała 
widoczność i efektywne zastosowanie filtrów z wszelkiego rodzaju 
wizjerami

Model JS Nr art. EUR KO
425 10 4000 370 625 1,80 1) YC29

1) cena za szt.

Maska przeciwgazowa  
Springfit™ 425
z zaworem wydechowym, chroni przed nietoksycznym pyłem, włóknami i 
dymem do 10-krotności wartości granicznej ·  
klasa filtra: EN149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D

Model JS Nr art. EUR KO
435 10 4000 370 626 3,30 1) YC29

1) cena za szt.

Maska przeciwgazowa  
Springfit™ 435
z zaworem wydechowym · chroni przed drobnym, nietoksycznym pyłem, 
włóknami i dymem do 30-krotności wartości granicznej ·  
klasa filtra: EN149:2001 + A1:2009 FFP3 NR

Model JS Nr art. EUR KO
436 10 4000 370 627 4,25 1) YC29

1) cena za szt.

Maska przeciwgazowa  
Springfit™ 436
z zaworem wydechowym · chroni przed drobnym, nietoksycznym pyłem, 
włóknami i dymem do 30-krotności wartości granicznej · ze zintegrowanym 
filtrem z węglem aktywnym redukującym dokuczliwe zapachy ·  
klasa filtra: EN149:2001 + A1:2009 FFP3 NR

Kolor Nr art. EUR KO
czarny 4000 370 559 17,95 YC23
szary 4000 370 553 17,95 YC23
granatowy 4000 370 560 17,95 YC23
błękit królewski 4000 370 552 17,95 YC23

Czapka przeciwuderzeniowa  
First Base 3 Classic
zgodna z EN 812:A1 · ponadczasowa i lekka czapka przeciwuderzeniowa w 
nowoczesnym stylu bejsbolowym zapewnia ochronę, stabilność i komfort 
noszenia oraz akceptację noszenia · elastyczna wewnętrzna skorupa z 
tworzywa sztucznego · z perforacją wentylacyjną i pośrednim systemem 
wentylacji · oddychające materiały z mikrofibry (100% poliester) · wielkość 
52-65 cm, ze skróconą osłoną 55 mm
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Kolor Nr art. EUR KO
żółty sygnałowy 4000 370 558 19,95 YC23
pomarańczowy sygnałowy 4000 370 555 19,95 YC23

Czapka przeciwuderzeniowa 
First Base 3 Classic Hi-Vis
zgodna EN 812:A1 oraz EN 471 · czapka przeciwuderzeniowa z osłoną 
standardową 70 mm w kolorze sygnałowym · z powłoką PU i paskami 
odblaskowymi · elastyczna wewnętrzna skorupa z tworzywa sztucznego · 
chroni głowę użytkownika przed obrażeniami na skutek uderzeń i otarciami 
skóry · rozmiar 52-65 cm

Kolor Nr art. EUR KO
żółty sygnałowy 4000 370 561 29,60 YC23

Czapka przeciwuderzeniowa 
First Base 3
zgodna z  EN 812:A1 i EN 471  ·zapewnia ochronę przy mokrej i zimnej 
pogodzie, ponieważ wodoszczelny i oddychający materiał chroni przed 
wilgocią nie powodując przegrzania · sygnałowe kolory i dookólny materiał 
odblaskowy zapewniają, że pracownicy są dobrze widoczni we wszystkich 
warunkach oświetlenia i pogody · rozmiar 52-65 cm
Artykuł sezonowy – dostępność do wyczerpania zapasów

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kolor Nr art. EUR KO
ciemny niebieski 4000 370 550 12,95 YK05
czarny 4000 370 551 12,95 YK05

Czapka przeciwuderzeniowa g

EN 812/A1 · tkanina ze 100% bawełny · wewnętrzna skorupa z tworzywa 
sztucznego wykonana z polipropylenu · pakowana pojedynczo · skuteczna 
ochrona głowy przed otarciami i porażeniem · wysoka akceptacja noszenia 
ze względu na modny wygląd · wielkość 54-59 cm
Zastosowanie: użycie możliwe jedynie w obszarach, w których 
ustawodawca nie przewidział obowiązku noszenia kasku ochronnego, 
efektywna ochrona przy pracach, podczas których głowa jest narażona 
na gwałtowne uderzenie, np. prace konserwacyjne, naprawy i prace 
montażowe

Kolor Nr art. EUR KO
czarny/pomarańczowy 4000 370 416 27,25 YK05

Kask ochronny kompletny 
Forst
EN 1731/F, EN 
352-1 · w tym składana osłona twarzy 
dla optymalnej ochrony przed wiórami 
i odpryskami · podniesiona ochrona 
czoła · łatwa wymiana kratki na twarz · 
łatwe mocowanie osłony twarzy do 
kapsuły ochronnej słuchu · rozmiar 210 x 
185 mm · ok. 198 g 
 
EN 352-1 / (SNR) = 28 dB / wartość 
H = 29 dB / wartość M = 26 dB / 
wartość L = 19 dB

Kolor Nr art. EUR KO
żółty 4000 370 574 56,20 YC02

Akcesoria Nr art. EUR KO
Ochrona słuchu dla kasku ze szczeliną 30 
mm: G3000, INAP-Master, INAP-Defender, 
Visor Light, Montana

4000 370 563 20,75 1) YC05

osłona twarzy 5F-11 przezroczysta, PC 4000 370 576 11,75 YC02
1) cena za parę

Kask ochronny  
kompletny G5V5F1H51 
dla przemysłu i budownictwa · w komplecie: opaska na głowę z systemem 
grzechotki do szybkiego i precyzyjnego ustawiania rozmiaru (regulacja 
pomiędzy rozmiarami  
54 cm i 62 cm), składany przeźroczysty wizjer z poliwęglanu (5F-11) – oferuje 
ochronę przed szybko poruszającymi się cząstkami (120 m/s) zgodnie  
z EN 166, nauszniki ochronne OPTIME I (H510P3E 
 
Zastosowanie: np. jako zabezpieczenie przed rozbryzgiwaniem w 
przemyśle, podczas prac związanych ze szlifowaniem lub czyszczeniem 
 
EN 352-1 i -3 / (SNR)    = 26 dB / wartość H = 32 dB /  
wartość M = 23 dB / wartość L = 15 dB

Kolor kapsuły Nr art. EUR KO
ochrona słuchu dla kasku ze szczelinami 2 x 16 mm
żółty 4000 370 562 25,40 1) YC05
ochrona słuchu dla kasku ze szczeliną 30 mm: G3000, INAP-Master, 
INAP-Defender, Visor Light, Montana
żółty 4000 370 563 20,75 1) YC05

1) cena za parę

Ochrona słuchu OPTIME I
Dostawa bez kasku
EN 352-1 i -3 / (SNR) = 26 dB / wartość H = 32 dB /  
wartość M = 25 dB / wartość L = 15 dB 
2 x 16 mm: szczeliny: 
szczelina 30 mm: G3000, INAP-Master,  
INAP-Defender, Visor Light, Montana

Nr art. EUR KO
4000 370 413 8,40 YC05

Zestaw higieniczny HY51
składa się z dwóch pierścieni uszczelniających i poduszek wygłuszających

Kolor Nr art. EUR KO
pomarańczowy 4000 370 579 52,40 YC02

Kask dla pilarza G3000M
do prac leśnych przy zastosowaniu 
pił łańcuchowych · 3-częściowy, 
składający się z: kasku ochronnego 
z materiału chroniącego przed 
promieniami UV z komfortowym 
systemem grzechotki, potników 
skórzanych, EN 397,osłony twarzy z 
siatki z nylonu (5B), ochrony słuchu (H31P3) · z atestem FPA 
 
EN 352-3 / (SNR) = 28 dB / wartość H = 35 dB / wartość M = 26 dB / 
wartość L = 16 dB

11/35

34-11_01_2[4380658]-4O.indd   35 04.09.2020   11:03:34



D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wersja Kolor Nr art. EUR KO
z osłoną twarzy przezroczysta 4000 370 581 35,90 YC02

Nr art. EUR KO
Wziernik zapasowy 4000 370 583 9,95 YC02

Uchwyt na głowę Tuffmaster H8
osłona twarzy oferuje wysoką odporność na uderzenia w szerokim zakresie 
temperatur · opaska na głowę z tworzywa sztucznego posiada precyzyjną 
zapadkę grzechotkową, za pomocą której można łatwo i szybko ustawić 
indywidualny kształt

Wersja Nr art. EUR KO
2 mm (230 x 370 mm) 4000 370 583 9,95 YC02

Wziernik zapasowy WP96
z poliwęglanu · pasuje do osłony twarzy 4000 370 581

Wersja Kolor Nr art. EUR KO
z mechanizmem 
zapadkowym

czarny 4701 001 560 22,95 YC20

Akcesoria Nr art. EUR KO
zapasowa osłona twarzy PC, niepowlekana 4701 001 562 10,70 YC20

Uchwyt na głowę 
Turboshield g

ergonomiczne i przyjazne w 
obsłudze przyciski regulacyjne, które 
można łatwo obsługiwać nawet w 
rękawicach · oddychająca, zdejmowana i 
przystosowana do prania opaska czołowa
Zakres dostawy nie obejmuje osłony 
twarzy!

Wersja Nr art. EUR KO
z uchwytem dohełmowym 4000 370 544 35,05 YC20

Akcesoria Nr art. EUR KO
osłona ochronna z octanu, 
przezroczysta, 200 mm

4000 370 542 13,50 YC20

wymienna szyba ochronna z 
poliwęglanu, przeźroczysta

4000 370 585 11,10 YC20

Osłona zabezpieczająca twarz Supervisor SA66
z uchwytem dohełmowym · solidne wykonanie · z aluminium · odporna na 
wysoką temperaturę i korozję · profil w kształcie litery U można łatwo 
nasunąć na każdy kask ochronny od przodu i jest on mocowany z 
tyłu do kasku za pomocą sprężyny · podnoszona osłona · w komplecie 
przeźroczysta osłona ochronna z octanu – EN166 1 F3 

Wersja Nr art. EUR KO
duża ochrona czoła 4000 370 537 36,95 YC20

Akcesoria Nr art. EUR KO
wymienna szyba ochronna z 
poliwęglanu, przeźroczysta

4000 370 585 11,10 YC20

Osłona zabezpieczająca twarz Supervizor SB600
z osłoną twarzy · wszechstronne zastosowanie · wygodnie osadzone, 
indywidualnie regulowane nakrycie głowy · duża ochrona czoła · w 
komplecie z przezroczystą poliwęglanową szybą ochronną – EN166 1 B 3 9 

Wersja Nr art. EUR KO
z osłoną twarzy 4000 370 410 37,65 YC20

Akcesoria Nr art. EUR KO
wymienna szyba ochronna z 
poliwęglanu, przeźroczysta

4000 370 411 8,75 YC20

Osłona zabezpieczająca twarz Bionic
specjalna do ciężkich prac · wytrzymała, a jednocześnie bardzo lekka i 
wyważona dla całodziennego komfortu noszenia · z osłoną twarzy 4D dla 
maksymalnego komfortu noszenia i najlepszej ergonomii · komfortowe 
mocowanie również z okularami ochronnymi i ochroną dróg oddechowych · 
automatyczna blokada regulacji szerokości głowy dla stałego i pewnego 
mocowania

Kolor Nr art. EUR KO
pomarańczowy 4000 370 577 55,75 YC02

Kask ochronny kompletny G5V5CH51
do prac leśnych · składa się z następujących elementów: uchwyt na głowę 
G500, składany wizjer siatkowy ze stali szlachetnej (5C) – chroni przed 
szybko poruszającymi się cząstkami (12 m/s) wg EN 1731:2006, nauszniki 
ochronne OPTIME I (H510P3E) 
 
Zastosowanie: z. B. np. podczas przecinania lub obcinania krawędzi za 
pomocą urządzeń silnikowych
EN 352-1 i -3 / (SNR) = 26 dB / wartość H = 32 dB /  
wartość M = 23 dB / wartość L = 15 dB
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Wersja Nr art. EUR KO
do wszystkich kasków standardowych 4701 030 111 18,20 YX27

Uniwersalny uchwyt do kasków
pasuje do wszystkich standardowych hełmów · łatwa obsługa podczas 
mocowania do hełmu · pewne mocowanie na hełmie dzięki silnej 
sprężynie naciągowej · wykonany z wytrzymałych profili aluminiowych · 
odporny na wysoką temperaturę i korozję · dzięki szerokiemu pokryciu 
profili zapewniona jest duża szczelność od góry · szybki ochronne można 
podnosić do 4 położeń · szybki ochronne są mocowane za pomocą blokady 
obrotowej

Zamknięcie obrotowe

Wersja Nr art. EUR KO
z ochronnikiem czoła 4701 030 126 21,10 YX27

Uchwyt na głowę
z ochronnikiem czoła · indywidualnie regulowana i wygodnie umieszczona 
osłona czołowa sięga wysoko nad głowę i jest wykonana z wysokiej jakości 
polipropylenu · szybki ochronne są przymocowane za pomocą dźwigni 
mimośrodowej na osłonie czołowej i mogą zostać podniesione w górę · 
szerokość głowy regulowana na 50-60 cm na pokrętle zaczepowym, 
wysokość głowy można regulować za pomocą listwy z otworami

Wersja Wymiar [mm] Nr art. EUR KO
przezroczysta 480 x 200 x 1 4701 030 012 9,10 YX27

Osłona ochronna
z PC · z poliwęglanu o grubości 1 mm · do mocowania do uchwytu hełmu 
KGS · znakomita jakość optyczna · wysoka odporność temperaturowa od 
ok. -50 °C do +135 °C · dobra ochrona UV · wysoka odporność udarowa
Zastosowanie: przemysł ciężki: w szczeg. przemysł stalowy, odlewnie, 
zakłady chemiczne, ochrona przed odpryskami

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wersja Wymiar [mm] Nr art. EUR KO
przezroczysta 500 x 250 x 1 4701 030 113 9,10 YX27

Osłona ochronna
z PC · z poliwęglanu o grubości 1 mm · znakomita jakość optyczna · wysoka 
odporność temperaturowa ok. -50 °C do +135 °C · dobra ochrona UV · 
wysoka odporność udarowa
Zastosowanie: przemysł ciężki: w szczeg. przemysł stalowy, odlewnie, 
zakłady chemiczne 
– prace szlifierskie 
– zabezpieczenie przed odpryskami

Wersja Wymiar [mm] Nr art. EUR KO
przezroczysta 500 x 250 x 1,15 4701 030 115 20,25 YX27

Osłona ochronna
z CA · z octanu celulozy o grubości 1,15 mm · znakomita jakość optyczna · 
odporność temperaturowa: do ok. +90°C · dobra odporność na chemikalia · 
wysoka odporność udarowa
Zakresy zastosowania: przemysł ciężki: w szczeg. zakłady chemiczne 
– prace szlifierskie 
– zabezpieczenie przed odpryskami

Wersja Wymiar [mm] Nr art. EUR KO
przeźroczysta, z 
naparowaną warstwą 
złota 

500 x 250 x 1 4701 030 117 63,50 YX27

Osłona ochronna
z PC, powlekanego złotem · z poliwęglanu o 
grubości 1 mm · znakomita jakość optyczna · 
wysoka odporność temperaturowa ok. -50 °C do 
+135 °C · dobra ochrona UV · wysoka odporność 
udarowa · 94 % promieniowania cieplnego odbija 
warstwa złota · poziom ochrony 4-4
Zakresy zastosowania: przemysł stalowy, 
odlewnie

Wersja Wymiar [mm] Nr art. EUR KO
PC, przeźroczysta 460 x 200 x 1,5 4701 030 121 39,25 YX27

Przezroczysty wizjer  
ochronny z uchwytem  
do hełmu 4 kA
wizjer ochronny dla elektryków do ochrony 
przed nieprawidłowym połączeniem i łukiem elektrycznym klasy 1 (4 kA) · z 
poliwęglanu o grubości 1,5 mm · atest zgodnie z DIN 166 + DIN GS-ET-29 · 
wykonany w całości z tworzywa sztucznego · pasuje do wielu hełmów · 
osłona ochronna posiada obrzeże i uszczelnia wizjer od góry · osłonę można 
odchylić do góry i zablokować w dowolnym położeniu za pomocą połączenia 
śrubowego · dzięki szerokiemu, regulowanemu ściągaczowi gumowemu 
jest mocowana do hełmu w sposób zapobiegający przesuwaniu

Wersja Wymiar [mm] Nr art. EUR KO
PC, przeźroczysty 550 x 200 x 2 4701 030 124 115,00 YX27

Przezroczysty wizjer ochronny  
z uchwytem do hełmu 7 kA
ekran ochronny z poliwęglanu o grubości 2 mm, 
z ochroną podbródka, do mocowania do hełmów 
przemysłowych · dla elektromonterów, do 
ochrony przed nieprawidłowym połączeniem i 
uszkodzeniowym łukiem elektrycznym klasy 1  
(4 kA) · ekran ochronny jest wykonany całkowicie z tworzywa sztucznego i 
nadaje się do stosowania przy napięciach do 1000 V · atest zgodnie  
z EN 166 + GS-ET-29 · osłona ochronna posiada obrzeże i uszczelnia ekran 
od góry
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JS Nr art. EUR KO
20 4000 370 614 0,75 1) PK00

1) cena za szt.

Maska przeciwgazowa Sky · FFP1
ochrona przed nieszkodliwymi dla zdrowia 
pyłami, cząstkami stałymi i aerozolami do 
4-krotności wartości granicznej · klasa filtra: 
DIN EN 149:2001 + A1:2009 FFP1 NR D¹ · mały ciężar · niewielkie opory 
oddychania · duży komfort noszenia · wstępnie ukształtowany i wyłożony 
gąbką obszar okolicy nosa z elastycznym noskiem · wygodne i miłe dla 
skóry uszczelnienie 
 
¹ D = badanie z pyłem dolomitowym
Zakresy zastosowania: prace związane z naprawą, czyszczeniem i z 
obróbką tkanin, obróbką metali, szkła itp.
Wszystkie maski przeciwgazowe mają okres ważności wynoszący 3 lata.

JS Nr art. EUR KO
10 4000 370 615 1,20 1) PK00

1) cena za szt.

Maska przeciwgazowa  
Sky · FFP2/V
z zaworem wydechowym · zabezpieczenie 
przed lekko trującymi i szkodliwymi dla zdrowia 
pyłami, cząstkami stałymi i cząstkami wody oraz aerozolami do 10-krotności 
wartości granicznej · klasa filtra: DIN EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D¹ ·  
mały ciężar · niewielkie opory oddychania · duży komfort 
noszenia · wstępnie ukształtowany i wyłożony gąbką obszar okolicy nosa 
z elastycznym noskiem · wygodne i miłe dla skóry uszczelnienie · zawór 
ułatwia wydychanie i zapobiega nagrzewaniu się wnętrza maski 
 
¹ D = badanie z pyłem dolomitowym
Zakresy zastosowania: prace spawalnicze, prace z wapnem, włóknem 
szklanym
Wszystkie maski przeciwgazowe mają okres ważności wynoszący 3 lata.

JS Nr art. EUR KO
5 4000 370 616 2,90 1) PK00

1) cena za szt.

Maska przeciwgazowa  
Sky · FFP3/V
z zaworem wydechowym ·  
zabezpiecza przed trującymi i  
silnie trującymi pyłami, cząstkami stałymi 
i cząstkami wody oraz aerozolami do 
30-krotności wartości granicznej ·  
klasa filtra: DIN EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D¹ · mały ciężar · 
niewielkie opory oddychania · duży komfort noszenia · wstępnie ukształtowany 
obszar okolicy nosa z elastycznym noskiem · szeroka, elastyczna, wewnętrzna 
krawędź uszczelniająca na całym obwodzie zapewnia wygodne noszenie 
i bezpieczeństwo · wygodne i miłe dla skóry uszczelnienie · perfekcyjne 
mocowanie dzięki regulowanym, elastycznym taśmom · zawór ułatwia 
wydychanie i zapobiega nagrzewaniu się wnętrza maski 
 
¹ D = badanie z pyłem dolomitowym
Wszystkie maski przeciwgazowe mają okres ważności wynoszący 3 lata.

Model JS Nr art. EUR KO
Snake · FFP1 12 4000 370 608 0,75 1) PK00

1) cena za szt.

Maska przeciwgazowa Snake FFP1 g

ochrona przed nieszkodliwymi dla zdrowia pyłami, 
cząstkami stałymi i aerozolami do 4-krotności wartości 
granicznej · klasa filtra: DIN EN 149:2001 FFP1 NR · 
wstępnie ukształtowany i wyłożony gąbką obszar 
okolicy nosa z elastycznym noskiem · wygodne i miłe 
dla skóry uszczelnienie
Wszystkie maski przeciwgazowe mają okres ważności 
wynoszący 4 lata.

Model JS Nr art. EUR KO
Snake · FFP2 12 4000 370 609 1,50 1) PK00

1) cena za szt.

Maska przeciwgazowa Snake · FFP2/V
z zaworem wydechowym Cool-Down · 
zabezpieczenie przed lekko trującymi i szkodliwymi 
dla zdrowia pyłami, cząstkami stałymi i cząstkami 
wody oraz aerozolami do 10-krotności wartości 
granicznej · klasa filtra:  
DIN EN 149:2001 FFP2 NR · wstępnie ukształtowany 
i wyłożony gąbką obszar okolicy nosa z elastycznym 
noskiem · wygodne i miłe dla skóry uszczelnienie · 
zawór ułatwia wydychanie i zapobiega nagrzewaniu się wnętrza maski
Wszystkie maski przeciwgazowe mają okres ważności wynoszący 4 lata.

Model JS Nr art. EUR KO
Snake · FFP3R 5 4000 370 610 4,05 1) PK00

1) cena za szt.

Maska przeciwgazowa  
Snake · FFP3/V
z zaworem wydechowym Cool-Down · 
zabezpiecza przed trującymi i silnie trującymi pyłami, cząstkami stałymi 
i cząstkami wody oraz aerozolami do 30-krotności wartości granicznej · 
klasa filtra: DIN EN 149:2001 FFP3 NR · wstępnie ukształtowany obszar 
okolicy nosa z elastycznym noskiem · szeroka, elastyczna, wyściełana 
bawełną wewnętrzna krawędź uszczelniająca zapewnia wygodne noszenie 
i bezpieczeństwo · wygodne i miłe dla skóry uszczelnienie · zawór ułatwia 
wydychanie i zapobiega nagrzewaniu się wnętrza maski
Wszystkie maski przeciwgazowe mają okres ważności wynoszący 4 lata.

JS Nr art. EUR KO
20 4000 370 611 0,85 1) PK00

1) cena za szt.

Maska przeciwgazowa Shark · FFP1 g

składana · ochrona przed nieszkodliwymi dla zdrowia pyłami, cząstkami 
stałymi i aerozolami do 4-krotności wartości granicznej · klasa filtra : 
DIN EN 149:2001 FFP1 NR D · wyłożony gąbką obszar okolicy nosa z 
elastycznym noskiem · wygodne i miłe dla skóry uszczelnienie · ułatwione 
magazynowanie i transport w higienicznym indywidualnym opakowaniu
Wszystkie maski przeciwgazowe mają okres ważności wynoszący 4 lata.

D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

JS Nr art. EUR KO
12 4000 370 612 1,60 1) PK00

1) cena za szt.

Maska przeciwgazowa Shark · FFP2/V
składana · zabezpieczenie przed lekko trującymi i 
szkodliwymi dla zdrowia pyłami, cząstkami stałymi 
i cząstkami wody oraz aerozolami do 10-krotności 
wartości granicznej · klasa filtra:  
DIN EN 149:2001 FFP2 NR D · wyłożony gąbką obszar 
okolicy nosa z elastycznym noskiem · wygodne i miłe 
dla skóry uszczelnienie · zawór ułatwia wydychanie i 
zapobiega nagrzewaniu się wnętrza maski 
· ułatwione magazynowanie i transport w higienicznym indywidualnym  
  opakowaniu
Wszystkie maski przeciwgazowe mają okres ważności wynoszący 4 lata.
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

JS Nr art. EUR KO
12 4000 370 613 2,85 1) PK00

1) cena za szt.

Maska przeciwgazowa Shark · FFP3/V
z zaworem wydechowym Cool-Down · składana · 
zabezpiecza przed trującymi i silnie trującymi pyłami, 
cząstkami stałymi i cząstkami wody oraz aerozolami do 
30-krotności wartości granicznej · klasa filtra:  
DIN EN 149:2001 FFP3 NR D · z elastycznym mostem 
nosowym · z szeroką, elastyczną, wyściełana bawełną wewnętrzną 
krawędzią uszczelniającą zapewniającą wygodne noszenie i wysokie 
bezpieczeństwo · wygodne i miłe dla skóry uszczelnienie · zawór ułatwia 
wydychanie i zapobiega nagrzewaniu się wnętrza maski · ułatwione 
magazynowanie i transport w higienicznym indywidualnym opakowaniu
Wszystkie maski przeciwgazowe mają okres ważności wynoszący 4 lata.

Nr art. EUR KO
4000 370 600 8,35 1) YK05

1) cena za karton

Maska higieniczna
50 szt./karton

JS Nr art. EUR KO
5 4000 370 618 4,25 1) YC06

1) cena za szt.

Maska przeciwgazowa  
Mandil FFP2/Soft/V
DIN EN 149:2009 · chroni przed cząstkami stałymi 
i ciekłymi substancji średnio toksycznych ew. 
szkodliwych dla zdrowia · do 10-krotności wartości 
granicznej · z zaworem wydechowym Cool Down i 
regulowanymi bezstopniowo taśmami · innowacyjne, z 
szeroką, elastyczną, wyściełana bawełną wewnętrzną 
krawędzią uszczelniającą zapewniającą wygodne noszenie · z elastycznym 
mostem nosowym · klasa filtra: DIN EN 149:2001 FFP2 NR
Zastosowanie: np. przy pracach spawalniczych, lakierniczych, malarskich 
w przemyśle budowlanym, przy produkcji oraz naprawie pojazdów 
mechanicznych i użytkowych, a także w drukarniach

Model JS Nr art. EUR KO
MANDIL FFP3R/Combi/V 5 4000 370 620 7,10 1) YC06

1) cena za szt.

Maska przeciwgazowa  
Mandil FFP3/Combi/V
DIN EN 149:2009 – maska przeciwgazowa 
chroni przed dymem, cząstkami farb i oparami 
rozpuszczalników poniżej wartości granicznej 
maska dla malarzy i lakierników 
 
zapewnia skuteczną ochronę przed trującymi i 
wysoce trującymi cząstkami, mgłą i dymem oraz przed nieprzyjemnymi 
organicznymi zapachami, do 30-krotności wartości granicznej · szeroka, 
elastyczna, wyściełana bawełną wewnętrzna krawędź uszczelniająca 
zapewnia wygodne noszenie i gwarantowane bezpieczeństwo · z zaworem 
wydechowym Cool-Down · zintegrowana z maską warstwa węgla 
aktywnego pochłania nieprzyjemne zapachy organiczne · klasa filtra  
DIN EN 149:2001 FFP3 NR
Zastosowanie: np. przy pracach spawalniczych, lakierniczych, malarskich 
w przemyśle budowlanym, przy produkcji oraz naprawie pojazdów 
mechanicznych i użytkowych, a także w drukarniach

Model JS Nr art. EUR KO
8710 E 20 4000 370 657 1,05 1) YX08
8710SV 5 4000 370 640 1,10 1) YX08

1) cena za szt.

Maska przeciwgazowa 8710 E / 8710SV
przed obojętnymi cząstkami do 4-krotności wartości granicznej · klasa filtra: 
EN 149:2001 + A1:2009 FFP1NRD

JS Nr art. EUR KO
10 4000 370 658 1,85 1) YX08

1) cena za szt.

Maska przeciwgazowa 8812
z zaworem wydechowym · przed obojętnymi 
cząstkami do 4-krotności wartości granicznej · 
klasa filtra: EN 149:2001 + A1:2009 FFP1NRD 

JS Nr art. EUR KO
5 4000 370 641 2,10 1) YX08

1) cena za szt.

Maska przeciwgazowa 8810SV
przed obojętnymi cząstkami do 10-krotności wartości granicznej · 
pakowanie specjalne · klasa filtra: EN 149:2001 + A1:2009 FFP2NRD

Model JS Nr art. EUR KO
8822 10 4000 370 662 2,85 1) YX08
8822SV 5 4000 370 642 3,00 1) YX08

1) cena za szt.

Maska przeciwgazowa 8822 / 8822SV
z zaworem wydechowym · przed obojętnymi cząstkami do 10-krotności 
wartości granicznej · klasa filtra: EN 149:2001 + A1:2009 FFP2NRD
Zastosowanie: szczególnie przydatna przy pracach w rolnictwie, a także 
przy pracach z użyciem wełny mineralnej i pracach szlifierskich
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

JS Nr art. EUR KO
10 4000 370 652 3,20 1) YX08

1) cena za szt.

Maska przeciwgazowa 8322
materiałowe paski · nosek w kształcie litery 
M · stabilny korpus maski zapewnia jeszcze 
większy komfort · zawór wydechowy Cool-
Flow zapobiega przed gromadzeniem się ciepła 
i wilgoci w masce i zapewnia komfortową 
ochronę – również w ciepłym i wilgotnym 
otoczeniu · zwiększa wydajność produkcyjną · przed stałym i płynnym 
drobnym pyłem do 10-krotności wartości granicznej · klasa filtra: 
EN 149:2001 + A1:2009 FFP2NRD

Model JS Nr art. EUR KO
9332+Gen3 FFP3 NR 10 8000 326 066 6,80 1) YX08
9332+Gen3SV FFP3 NR  5 4000 370 647 7,10 1) YX08

1) cena za szt.

Maska przeciwgazowa  
9332+Gen3 / 9332+Gen3SV
płaska 3-częściowa konstrukcja · składana · duży 
komfort noszenia · ułatwione magazynowanie 
i transport w higienicznym indywidualnym 
opakowaniu ·  
klasa filtra: EN149:2001 + A1:2009 FFP3NRD

JS Nr art. EUR KO
10 4000 370 649 2,35 1) YX08

1) cena za szt.

Maska przeciwgazowa 8310
materiałowe paski · nosek w kształcie litery 
M · stabilny korpus maski zapewnia jeszcze większy komfort · przed 
obojętnymi cząstkami do 4-krotności wartości granicznej · klasa filtra: 
EN 149:2001 + A1:2009 FFP1NRD
Zastosowanie: szlifowanie/cięcie/wiercenie w betonie i murach, 
czyszczenie z pyłów, alergia na pyłki

JS Nr art. EUR KO
10 4000 370 650 2,65 1) YX08

1) cena za szt.

Maska przeciwgazowa 8312
materiałowe paski · nosek w kształcie litery M · 
stabilny korpus maski zapewnia jeszcze większy 
komfort · zawór wydechowy Cool-Flow zapobiega 
przed gromadzeniem się ciepła i wilgoci w masce 
i zapewnia komfortową ochronę – również 
w ciepłym i wilgotnym otoczeniu · zwiększa 
wydajność produkcyjną · przed obojętnymi cząstkami do 4-krotności 
wartości granicznej · klasa filtra: EN 149:2001 + A1:2009 FFP1NRD

JS Nr art. EUR KO
10 4000 370 651 2,20 1) YX08

1) cena za szt.

Maska przeciwgazowa 8320
materiałowe paski · nosek w kształcie litery M · 
stabilny korpus maski zapewnia jeszcze większy 
komfort · przed stałym i płynnym drobnym pyłem 
do 10-krotności wartości granicznej · klasa filtra: 
EN 149:2001 + A1:2009 FFP2NRD
Zastosowanie: nadaje się szczególnie do szlifowania, cięcia i wiercenia 
cementu, drewna, stali, powierzchni powlekanych, lakierowanych, z ochroną 
antykorozyjną, skał kwarcowych, do spawania stali budowlanej, obróbki 
włókien szklanych i mineralnych, przy alergiach na pył mączny/zarodniki grzybni

Model JS Nr art. EUR KO
9310+Gen3 FFP1 NR 20 8000 326 056 1,30 1) YX08

1) cena za szt.

Maska przeciwgazowa 9310+Gen3
płaska 3-częściowa konstrukcja · składana · duży 
komfort noszenia · ułatwione magazynowanie 
i transport w higienicznym indywidualnym 
opakowaniu ·  
klasa filtra: EN149:2001 + A1:2009 FFP1NRD

Model JS Nr art. EUR KO
9312+Gen3 FFP1 NR 10 8000 326 058 2,30 1) YX08
9312+Gen3SV FFP1 NR  5 4000 370 644 2,45 1) YX08

1) cena za szt.

Maska przeciwgazowa  
9312+Gen3 / 9312+Gen3SV
płaska 3-częściowa konstrukcja · składana · duży 
komfort noszenia · ułatwione magazynowanie 
i transport w higienicznym indywidualnym 
opakowaniu · klasa filtra: EN149:2001 + A1:2009 FFP1NRD · komfortowy 
zawór 3M™Cool Flow™ otwiera się o 37% lżej niż dotychczas stosowany 
zawór 3M™Cool Flow™ 2. generacji · zwiększa komfort noszenia dzięki 
mniejszemu obciążeniu podczas wydechu, podczas prac z gorącym i 
wilgotnym otoczeniu lub podczas prac obciążających ciało

Model JS Nr art. EUR KO
9320+Gen3 FFP2 NR 20 8000 326 060 2,45 1) YX08
9320+Gen3SV FFP2 NR  5 4000 370 645 2,60 1) YX08

1) cena za szt.

Maska przeciwgazowa  
9320+Gen3 / 9320+Gen3SV
płaska 3-częściowa konstrukcja · składana · duży 
komfort noszenia · ułatwione magazynowanie 
i transport w higienicznym indywidualnym 
opakowaniu ·  
klasa filtra: EN149:2001 + A1:2009 FFP2NRD

Model JS Nr art. EUR KO
9322+Gen3 FFP2 NR 10 8000 326 062 3,40 1) YX08
9322+Gen3SV FFP2 NR  5 4000 370 646 3,55 1) YX08

1) cena za szt.

Maska przeciwgazowa  
9322+Gen3 / 9322+Gen3SV
płaska 3-częściowa konstrukcja · składana · duży 
komfort noszenia · ułatwione magazynowanie i 
transport w higienicznym indywidualnym opakowaniu · 
klasa filtra: EN149:2001 + A1:2009 FFP2NRD ·  
komfortowy zawór 3M™Cool Flow™ otwiera się o 37% lżej niż dotychczas 
stosowany zawór 3M™Cool Flow™ 2. generacji · zwiększa komfort 
noszenia dzięki mniejszemu obciążeniu podczas wydechu, podczas prac z 
gorącym i wilgotnym otoczeniu lub podczas prac obciążających ciało

Model JS Nr art. EUR KO
9330+Gen3 FFP3 NR 20 8000 326 065 5,95 1) YX08

1) cena za szt.

Maska przeciwgazowa 9330+Gen3
płaska 3-częściowa konstrukcja · składana ·  
duży komfort noszenia · ułatwione  
magazynowanie i transport w  
higienicznym indywidualnym opakowaniu ·  
klasa filtra: EN149:2001 + A1:2009 FFP3NRD
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Model JS Nr art. EUR KO
8833 10 4000 370 653 5,80 1) YX08

1) cena za szt.

Maska przeciwgazowa 8833
materiałowe paski · nosek w kształcie litery M · 
stabilny korpus maski zapewnia jeszcze większy 
komfort · zawór wydechowy Cool-Flow zapobiega 
przed gromadzeniem się ciepła i wilgoci w masce 
i zapewnia komfortową ochronę – również w 
ciepłym i wilgotnym otoczeniu · zabezpiecza przed 
trującymi i silnie trującymi pyłami, stałymi oraz ciekłymi cząstkami do 
30-krotności wartości granicznej · z uszczelnieniem twarzy dookoła ·  
klasa filtra: EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NRD
Zastosowanie: nadaje się szczególnie do obszarów roboczych, które 
charakteryzują się wysoką temperaturą i wysoką wilgotnością powietrza, 
np. przy obróbce drewna, przy szlifowaniu kamienia i metali, obróbki 
włókien szklanych i mineralnych

Model JS Nr art. EUR KO
8833SV 5 4000 370 643 6,00 1) YX08

1) cena za szt.

Maska przeciwgazowa 8833SV
do wielokrotnego stosowania · materiałowe paski · nosek w kształcie 
litery M · stabilny korpus maski zapewnia jeszcze większy komfort · zawór 
wydechowy Cool-Flow zapobiega gromadzeniu się ciepła i wilgoci w 
masce i zapewnia komfortową ochronę · również w ciepłym i wilgotnym 
otoczeniu · zabezpiecza przed trującymi i silnie trującymi pyłami, stałymi 
oraz ciekłymi cząstkami do 30-krotności wartości granicznej ·  
z uszczelnieniem twarzy dookoła · pakowanie specjalne ·  
klasa filtra: EN 149:2001 + A1:2009 FFP3RD

JS Nr art. EUR KO
5 4000 370 664 7,30 1) YX08

1) cena za szt.

Maska przeciwgazowa 8825+
do wielokrotnego stosowania ·  
z zaworem wydechowym · przed stałym i 
płynnym drobnym pyłem do 10-krotności wartości 
granicznej · z kontrolą GS przez towarzystwo branżowe ·  
klasa filtra: EN 149:2001 + A1:2009 FFP2RD
Zastosowanie: przede wszystkim maska ta jest stosowana przy 
czyszczeniu kotłów, czynnościach powodujących powstanie dużej ilości 
pyłów, przy usuwaniu azbestu, pracach spawalniczych, a także przy 
obróbce ocynkowanych części, przy rozpylaniu jeszcze nieodparowanych 
środków ochrony roślin oraz mgłach olejowych 

Wielkość JS Nr art. EUR KO
średnia/duża 5 4000 370 665 8,85 1) YX08

1) cena za szt.

Maska przeciwgazowa 8835+
do wielokrotnego stosowania · z zaworem 
wydechowym · zabezpiecza przed trującymi i  
silnie trującymi pyłami, stałymi oraz ciekłymi cząstkami do 30-krotności 
wartości granicznej · klasa filtra: EN 149:2001 + A1:2009 FFP3RD
Zastosowanie: przy pracach z użyciem stali szlachetnych, w przemyśle 
farmaceutycznym, przy usuwaniu azbestu, a także w otoczeniu bakterii 
oraz grzybów maska ta oferuje maksymalną możliwą ochronę, zapewniając 
jednocześnie komfort użytkowania

Wersja Wielkość Nr art. EUR KO
pakowana pojedynczo M 4000 370 670 23,30 YX08

Bezobsługowa półmaska  
lakiernicza 4251
4-punktowa opaska na głowę · zawór 
wydechowy · maska jednorazowa 
 
Gwarantuje ochronę przed: 
organicznymi gazami, oparami o koncentracji  
do 1000 ppm oraz cząstkami i drobnym  
pyłem do 10-krotności wartości granicznej ·  
klasa filtra: EN 405:2001 + A1:2009 FFA1P2RD
Zastosowanie: przy pracach z użyciem rozpuszczalników,  
klejów, środków czyszczących, środków ochrony roślin

Wersja Nr art. EUR KO
pakowana pojedynczo 4000 370 672 29,20 YX08

Maska do natryskiwania  
farb 4255
4-punktowa opaska na głowę · zawór 
wydechowy · maska jednorazowa 
 
Gwarantuje ochronę przed: 
gazami organicznymi · oparami z 
temperaturą wrzenia powyżej 65°C 
ze stężeniem do 5000 ppm lub do 
30-krotności wartości dopuszczalnego 
stężenia, w zależności od tego, która 
wartość jest niższa · przed pyłami do 
10-krotności wartości granicznej ·  
klasa filtra: EN 405:2001 + A1:2009 FFA2P3RD
Zastosowanie: do malowania natryskowego, przy pracach lakierniczych lub 
klejenia, przy zastosowaniu środków ochrony roślin

Nr art. EUR KO
4000 370 671 35,75 YX08

Maska przeciwgazowa 4279
4-punktowa opaska na głowę · zawór 
wydechowy · maska jednorazowa 
 
Gwarantuje ochronę przed: 
organicznymi i nieorganicznymi gazami 
i oparami, kwaśnymi gazami oraz przed 
amoniakiem i cząstkami do 30-krotności 
wartości granicznej · klasa filtra:  
EN 405:2001 + A1:2009 FFABEK1P3RD

Wersja JS Nr art. EUR KO
chroni przed większymi 
zanieczyszczeniami, np. rozpryskami farby

10 4000 370 679 0,85 1) YX08

1) cena za szt.

Włóknina ochronna 400
do ochrony masek przeciwgazowych nr art. 4000 370 670, 4000 370 671 i 
4000 370 672 przed zanieczyszczeniami np. przez odpryski farby

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Núm. serie:: 2125 P2R
Núm. de art.: 2135 P3R
Núm. serie:: 4000 370 684

Se
gu

ro
 y

 rá
pi

do
 c

on
 la

 conexión de clic en bayoneta

Seguro
rápidoyS

Aclaración acerca del sistema
de clic en bayoneta

Máscaras de protección respirato
frente a gases, vapores y partículas

El sistema de clic en bayoneta:
El sistema de clic en bayone-
ta:

Protección respiratoria en un 
instante

El programa de protección respira-
toria 3M frente a gases, vapores y 
polvos �nos le facilita el trabajo 
con protección respiratoria.

TTodas las máscaras están equi-
padas con la conexión de clic en 
bayoneta fácil de utilizar.

Así, los �ltros intercambiables 
pueden colocarse de forma 
rápida y sencilla.

Seguridad alta

• Los �ltros se asientan siempre 
correctamente

• Sin atornillados complicados
• Conexión en bayoneta de larga 

durabilidad

Manejo sencillo

• Montaje del �ltro rápido y 
simple

• Compatible y �exible
• Pocos accesorios

Costes reducidos por menos 
artículos

• Menos costes de 
almacenamiento

• Costes de gestión reducidos

Tecnología de �ltrado moderna

• Diseño compacto
• Resistencia a la respiración 

reducida
• Peso reducido

Núm. serie:: 6055 A2
Núm. de art.: 4000 370 685
Núm. serie:: 6057 ABE1
Núm. de art.: 4000 370 686

Núm. serie:: 5925 P2R
Núm. de art.: 4000 370 682
Núm. serie:: 5935 P3R
Núm. de art.: 4000 370 688

Núm. serie:: 501
Núm. de art.: 4000 370 687

Objaśnienie systemu bagnetowo-zatrzaskowego

Półmaska 6200  (Nr art.: 40 00 370 680)
Półmaska 7502  (Nr art.: 40 00 370 675)
Pełna maska 6800  (Nr art.: 40 00 370 690)
Półmaska 6500QLC  (Nr art.: 40 00 370 676)

Filtr cząstkowy Półmaski serii 
6000, 7000 oraz 7500

3M™ pełna maska FF-400

Filtr przeciwgazowy

Filtr cząstkowy wkładany

Pokrywa filtra

6035 P3R
6038 P3R (HF)

2125 P2R  
(Nr art.: 40 00 370 683)
2128 P2R  
(Nr art.: 40 00 370 689)
2135 P3R  
(Nr art.: 40 00 370 684)
2138 P3R  
(Nr art.: 40 00 370 681)

System sprężonego 
powietrza

6051 A1 
(Nr art.: 40 00 370 692)
6051i A1 
(Nr art.: 40 00 370 694)
6055 A2  
(Nr art.: 40 00 370 685)
6055i A2  
(Nr art.: 40 00 370 695)
6054 K1 
6057 ABE1  
(Nr art.: 40 00 370 686)
6059 ABEK1  
(Nr art.: 40 00 370 693)
6075 A1 + forma 

5911 P1R 
5925 P2R  
(Nr art.: 40 00 370 682)
5935 P3R  
(Nr art.: 40 00 370 688)

501  
(Nr art.: 40 00 370 687)

6096 A1HgP3R
6098 AXP3NR
6099 ABEK2P3R

System bagnetowo-zatrzaskowy
Ochrona dróg oddechowych w 
okamgnieniu

Program ochrony dróg oddechowych 
3M przed gazami, parami i drobnym 
pyłem ułatwia pracę ze środkami 
ochrony dróg oddechowych.

Wszystkie maski są wyposażone 
w przyjazne dla użytkownika 
zamknięcie bagnetowo-zatrzaskowe

Umożliwia to szybki i łatwy montaż 
wymiennych filtrów.
 
 

Wysoki poziom bezpieczeństwa 
 
•  Filtry zawsze pasują prawidłowo.
•  Bez wkręcania śrub.
•  Długa żywotność połączenia 

bagnetowego

Łatwa obsługa

•  Szybki i łatwy montaż filtrów
•  Kompatybilny i elastyczny
•  Mniej akcesoriów

Obniżone koszty dzięki 
mniejszej liczbie artykułów 
 
• Niższe koszty składowania 
• Obniżone koszty obsługi 

Nowoczesna technologia  
filtracji 
 
• Bardziej zwarta konstrukcja
• Mniejsze opory oddychania
• Mniejsza masa

Dodatkowe wyposażenie na zapytanie klienta.
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wersja Wielkość Nr art. EUR KO
bez filtra M 4000 370 680 18,65 YX08

Półmaska przeciwgazowa  
6200 – Serie 6000
korpus półmaski jest niemal tak lekki, jak maska jednorazowa · dzięki 
4-punktowemu paskowi na głowę zapewnione jest bardzo dobre 
mocowanie przy optymalnym rozkładzie ciężaru
W komplecie bez filtra

Wersja Wielkość Nr art. EUR KO
bez filtra M 4000 370 676 28,80 YX08

Półmaska przeciwgazowa  
6500QL - Serie 6500
solidny i wygodny - półmaskę  
charakteryzuje mocny, stabilny korpus maski z mocną, ale miękką powłoką 
twarzy · dłuższy czas użytkowania dzięki elastycznemu materiałowi 
silikonowemu · łatwe zakładanie i zdejmowanie maski przy opuszczaniu 
strefy niebezpiecznej przez krótki czas lub przy użyciu mechanizmu 
Quick Release  ·hełm lub osłona twarzy mogą być nadal używane
W komplecie bez filtra

Wersja Wielkość Nr art. EUR KO
bez filtra M 4000 370 675 33,70 YX08

Półmaska przeciwgazowa  
7502 – Serie 7500
korpus półmaski z przyjaznego dla skóry silikonu · dzięki taśmom Drop-
Down maskę można podczas przerw w pracy nosić wygodnie na piersi, 
zamiast ją odkładać · opatentowany zawór wydechowy Cool-Flow zapewnia 
zmniejszone opory oddychania 
 
W komplecie bez filtra

Wersja Wielkość Nr art. EUR KO
bez filtra M 4000 370 690 119,80 YX08

Maska pełna przeciwgazowa 
6800 – Serie 6000
EN 136 · klasa 1 · ta seria masek pełnych 
przekonuje komfortem, łatwością  
użytkowania i niskimi kosztami, jakie wcześniej były zarezerwowane dla 
półmasek · waży ona zaledwie 400 g i jest wykonana z przyjaznego dla 
skóry silikonu · ze zintegrowaną membraną głosową zapewniającą dobre 
porozumiewanie się · szybka z poliwęglanu, odporna na zarysowania i uderzenia
W komplecie bez filtra

Zestaw półmasek przeciwgazowych  
6223 – SET – A2P3R
EN 140 · zestaw masek ochrony dróg oddechowych 6223 M stanowi 
kompletne rozwiązanie z zakresu ochrony przed substancjami szkodliwymi 
zawartymi w gazach, oparach i cząsteczkach · zapewnia pewną ochronę 
podczas każdego zastosowania i jest szybko gotowa do użycia, ponieważ 
zestaw zawiera wszystkie istotne elementy do ochrony dróg oddechowych
W zestawie: 
a 1 x 6200   półmaska rozmiar M 
b 2 x 6055   filtr przeciwgazowy i łączony A2 
c 4 x 5935   filtr cząstkowy wkładany P3R 
d 2 x 501     pokrywa filtra 

a

b

c d
Wersja Wielkość Nr art. EUR KO
z filtrem M 4000 370 691 50,90 YX08

+ Filtr
Pasuje do masek przeciwgazowych nr art. 4000 370 675, 4000 370 676, 4000 370 680, 4000 370 690 + 4000 370 691
 
Nazwa JS Nr art. EUR KO
Filtr cząstkowy 2000 zgodny z EN 1473:2000
filtr cząstkowy okrągły P2 (oznak. fabr. 2125), EN 143 20 4000 370 683 3,70 1) YX08
filtr cząstkowy okrągły P3 (oznak. fabr. 2135), EN 143 20 4000 370 684 4,35 1) YX08
filtr cząstkowy okrągły P2 (oznak. fabr. 2128) z węglem aktywnym, z dodatkową ochroną przed organicznymi i kwaśnymi gazami 
i oparami oraz ozonem poniżej wartości granicznej

20 4000 370 689 4,25 1) YX08

filtr cząstkowy okrągły P3R (oznak. fabr. 2138) z węglem aktywnym, z dodatkową ochroną przed organicznymi i kwaśnymi 
gazami poniżej wartości granicznej oraz ozonem do 10-krotności wartości granicznej

20 4000 370 681 4,95 1) YX08

Filtr przeciwgazowy i kombi 6000
filtr przeciwgazowy A1, ochrona przed gazami i oparami organicznymi (oznak. fabr. 6051)  2 4000 370 692 5,25 1) YX08
filtr przeciwgazowy A1, ochrona przed gazami i oparami organicznymi (oznak. fabr. 6051i), ze wskaźnikiem zużycia filtra  8 4000 370 694 6,45 1) YX08
filtr przeciwgazowy A2, ochrona przed gazami i oparami organicznymi, w szczególności odpryskami farby (oznak. fabr. 6055), EN 141  8 4000 370 685 6,25 1) YX08
filtr przeciwgazowy A2, ochrona przed gazami i oparami organicznymi (oznak. fabr. 6055i), ze wskaźnikiem zużycia filtra  8 4000 370 695 7,65 1) YX08
filtr łączony, klasa filtra A1 B1 E1, ochrona przed organicznymi i nieorganicznymi gazami i oparami (oznak. fabr. 6057), EN 141  8 4000 370 686 5,95 1) YX08
filtr łączony, klasa filtra A1 B1 E1 K1, ochrona przed organicznymi, nieorganicznymi i kwaśnymi gazami, amoniakiem i 
pochodnymi (oznak. fabr. 6059)

 8 4000 370 693 6,55 1) YX08

filtr łączony, klasa filtra A1 P3R, ochrona przed organicznymi gazami i oparami (temperatura wrzenia powyżej 65°C) oraz 
cząstkami (oznak. fabr. 6091)

 4 4000 370 696 11,80 1) YX08

filtr łączony A2 P3R, ochrona przed organicznymi gazami i oparami (temperatura wrzenia powyżej 65°C) oraz cząstkami (oznak. 
fabr. 6095)

 4 4000 370 697 12,90 1) YX08

filtr łączony A1 B1 E1 K1 P3R + formaldehyd, ochrona przed organicznymi, nieorganicznymi i kwaśnymi gazami, amoniakiem i 
pochodnymi, formaldehydem, cząstkami (oznak. fabr. 6092)

 4 4000 370 698 13,30 1) YX08

filtr łączony A2 B2 E2 K2 P3R + formaldehyd, (tylko do masek pełnych) ochrona przed organicznymi oparami, nieorganicznymi i 
kwaśnymi gazami, amoniakiem i pochodnymi, oparami miedzi i formaldehydem, oraz cząstkami stałymi oraz ciekłymi (oznak. 
fabr. 6099)

 4 4000 370 674 16,95 1) YX08

Filtry cząstkowe wkładane 5000 wg EN 143:2000 do połączenia z filtrami przeciwgazowymi
filtr z włókniny do drobnych pyłów P2R (oznak. fabr. 5925), EN 143, (filtr wstępny do filtra przeciwgazowego/kombinacji) 20 4000 370 682 3,20 1) YX08
filtr z włókniny do drobnych pyłów P3R (oznak. fabr. 5935), EN 143, (filtr wstępny do filtra przeciwgazowego/kombinacji)  2 4000 370 688 3,90 1) YX08
pokrywa filtra (oznak. fabr. 501), dla połączenia P2 + P3, filtr z włókniny 4000370682 + -688 z filtrem przeciwgazowym / filtrem kombi  2 4000 370 687 1,90 1) YX08

1) cena za szt.

Núm. serie:: 2125 P2R
Núm. de art.: 2135 P3R
Núm. serie:: 4000 370 684
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 la

 conexión de clic en bayoneta

Seguro
rápidoyS

Aclaración acerca del sistema
de clic en bayoneta

Máscaras de protección respirato
frente a gases, vapores y partículas

El sistema de clic en bayoneta:
El sistema de clic en bayone-
ta:

Protección respiratoria en un 
instante

El programa de protección respira-
toria 3M frente a gases, vapores y 
polvos �nos le facilita el trabajo 
con protección respiratoria.

TTodas las máscaras están equi-
padas con la conexión de clic en 
bayoneta fácil de utilizar.

Así, los �ltros intercambiables 
pueden colocarse de forma 
rápida y sencilla.

Seguridad alta

• Los �ltros se asientan siempre 
correctamente

• Sin atornillados complicados
• Conexión en bayoneta de larga 

durabilidad

Manejo sencillo

• Montaje del �ltro rápido y 
simple

• Compatible y �exible
• Pocos accesorios

Costes reducidos por menos 
artículos

• Menos costes de 
almacenamiento

• Costes de gestión reducidos

Tecnología de �ltrado moderna

• Diseño compacto
• Resistencia a la respiración 

reducida
• Peso reducido

Núm. serie:: 6055 A2
Núm. de art.: 4000 370 685
Núm. serie:: 6057 ABE1
Núm. de art.: 4000 370 686

Núm. serie:: 5925 P2R
Núm. de art.: 4000 370 682
Núm. serie:: 5935 P3R
Núm. de art.: 4000 370 688

Núm. serie:: 501
Núm. de art.: 4000 370 687

Objaśnienie systemu bagnetowo-zatrzaskowego

Półmaska 6200  (Nr art.: 40 00 370 680)
Półmaska 7502  (Nr art.: 40 00 370 675)
Pełna maska 6800  (Nr art.: 40 00 370 690)
Półmaska 6500QLC  (Nr art.: 40 00 370 676)

Filtr cząstkowy Półmaski serii 
6000, 7000 oraz 7500

3M™ pełna maska FF-400

Filtr przeciwgazowy

Filtr cząstkowy wkładany

Pokrywa filtra

6035 P3R
6038 P3R (HF)

2125 P2R  
(nr art.: 40 00 370 683)
2128 P2R  
(nr art.: 40 00 370 689)
2135 P3R  
(nr art.: 40 00 370 684)
2138 P3R  
(nr art.: 40 00 370 681)

System sprężonego 
powietrza

6051 A1 
(Art.-Nr.: 40 00 370 692)
6051i A1 
(Art.-Nr.: 40 00 370 694)
6055 A2  
(Art.-Nr.: 40 00 370 685)
6055i A2  
(Art.-Nr.: 40 00 370 695)
6054 K1 
6057 ABE1  
(Art.-Nr.: 40 00 370 686)
6059 ABEK1  
(Art.-Nr.: 40 00 370 693)
6075 A1 + forma 

5911 P1R 
5925 P2R  
(nr art.: 40 00 370 682)
5935 P3R  
(nr art.: 40 00 370 688)

501  
(nr art.: 40 00 370 687)

6096 A1HgP3R
6098 AXP3NR
6099 ABEK2P3R

System bagnetowo-zatrzaskowy
Ochrona dróg oddechowych w 
okamgnieniu

Program ochrony dróg oddechowych 
3M przed gazami, parami i drobnym 
pyłem ułatwia pracę ze środkami 
ochrony dróg oddechowych.

Wszystkie maski są wyposażone 
w przyjazne dla użytkownika 
zamknięcie bagnetowo-zatrzaskowe

Umożliwia to szybki i łatwy montaż 
wymiennych filtrów.
 
 

Wysoki poziom bezpieczeństwa 
 
•  Filtry zawsze pasują prawidłowo.
•  Bez wkręcania śrub.
•  Długa żywotność połączenia 

bagnetowego

Łatwa obsługa

•  Szybki i łatwy montaż filtrów
•  Kompatybilny i elastyczny
•  Mniej akcesoriów

Obniżone koszty dzięki 
mniejszej liczbie artykułów 
 
• Niższe koszty składowania 
• Obniżone koszty obsługi 

Nowoczesna technologia  
filtracji 
 
• Bardziej zwarta konstrukcja
• Mniejsze opory oddychania
• Mniejsza masa

Dodatkowe wyposażenie na zapytanie klienta.
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Bezpieczeństwo i higiena pracy

Półmaska przeciwgazowa HF-802SD – Serie HF 800
półmaska z membraną ułatwiającą komunikację podczas pracy · połączenie 
filtra Secure Click · uszczelnienie na twarz z silikonu z elastycznym profilem 
nosa · mechanizm przyciskowy do próby szczelności · smukły kształt filtra 
zapewnia dobre pole widzenia z określonymi kaskami spawacza

Wersja Wielkość Nr art. EUR KO
bez filtra M 4000 370 760 42,40 YX08

Filtr + 3M Secure Click pasujący do półmasek przeciwgazowych serii Secure Click HF-800 Nr art. JS EUR KO
Filtr cząstkowy serii produktowej D3000 zgodny z normą EN 143:2000/A1:2006
filtr cząstkowy okrągły P2 R (oznak. fabr. D3125), (drobny pył i mgła) 4000 370 761 1 9,15 1) YX08
filtr cząstkowy okrągły P2 R (oznak. fabr. D3128) z węglem aktywnym, z dodatkową ochroną przed organicznymi i kwaśnymi gazami poniżej 
wartości granicznej oraz ozonem do 10-krotności wartości granicznej

4000 370 762 1 10,85 1) YX08

filtr cząstkowy okrągły P3 R (oznak. fabr. D3135), (drobny pył i mgła) 4000 370 763 1 11,35 1) YX08
filtr cząstkowy okrągły P3 R (oznak. fabr. D3138), z węglem aktywnym, z dodatkową ochroną przed organicznymi i kwaśnymi gazami 
poniżej wartości granicznej oraz ozonem do 10-krotności wartości granicznej

4000 370 764 1 13,25 1) YX08

Filtr przeciwgazowy i kombi 6000
filtr przeciwgazowy A1, ochrona przed gazami organicznymi wg EN14387:2004 + A1:2008 i oparami (temp wrz.> 65°C) (oznak. fabr. D8051) 4000 370 765 1 13,60 1) YX08
filtr przeciwgazowy A2, ochrona przed gazami i oparami organicznymi (temp. wrz. >65°C) (oznak. fabr. D8055) 4000 370 766 1 16,45 1) YX08
filtr łączony, klasa filtra A2 P3 R ochrona przed organicznymi gazami i oparami (temp. wrz. >65°C), cząstki (oznak. fabr. D8095) 4000 370 767 1 31,95 1) YX08
filtr łączony, klasa filtra A1 B1 E1 K1 ochrona przed oparami organicznymi (temp. wrz. >65°C), nieorganicznymi i kwaśnymi gazami oraz 
amoniakiem (oznak. fabr. D8059)

4000 370 768 1 16,75 1) YX08

filtr łączony, klasa filtra A1 B1 E1 K1 P3 R, ochrona przed oparami organicznymi (temp. wrz. >65°C), nieorganicznymi i kwaśnymi gazami 
oraz amoniakiem i formaldehydem (oznak. fabr. D8094)

4000 370 769 1 32,55 1) YX08

Filtry cząstkowe wkładane D7000 wg 143:2000/A1:2006 do kombinacji z filtrami przeciwgazowymi
filtr z włókniny dla drobnych pyłów P2 R (oznak. fabr. D7925), EN 143, filtr wstępny do filtra przeciwgazowego / kombinacja 4000 370 770 1 8,10 1) YX08
filtr z włókniny dla drobnych pyłów P3 R (oznak. fabr. D7935), EN 143, filtr wstępny do filtra przeciwgazowego / kombinacja 4000 370 771 1 10,05 1) YX08
pokrywa filtra (oznak. fabr. D701), dla połączenia P2 + P3, filtr z włókniny z filtrem przeciwgazowym / filtrem kombi  4000 370 772 2 2,45 2) YX08

1) cena za worek, 2) cena za szt.

Kolor Wielkość Nr art. EUR KO
biały L 4701 001 007 40,00 YB02

Lekki ochraniacz na głowę  
jednorazowy Versaflo S-133
lekkie ochraniacze serii S - wygodna ochrona 
wysoka 3 · dla maksymalnego komfortu, 
lekkie ochraniacze TH3 idealnie pasują 
do noszących · jeszcze większy komfort 
noszenia dzięki regulacji rozmiaru i możliwości 
regulacji · w części głowy przepływ powietrza 
jest rozprowadzany optymalnie i bardzo cicho - dla swobodnego i 
bezpiecznego oddychania · bardzo duże pole widzenia zapewnia doskonałą 
widoczność i sprawdzoną ochronę oczu i twarzy zgodnie z EN166:F 
 
Sytuacje szczególne: 
· bezpieczeństwo: poziom ochrony TH3 
· komfort: ergonomiczna opaska na głowę dla różnych wielkości głów 
· mały ciężar 
· lepszy rozkład powietrza w części na głowę 
· natychmiast gotowy do użycia dzięki zintegrowanemu mocowaniu głowicy 
· ochrona głowy, twarzy, szyi i ramion

Model Nr art. EUR KO
M-206 8000 487 942 188,00 YB02

Hełm z osłoną twarzy  
Versaflo M-206
hełm z osłoną twarzy M-206 jest to kombinowana 
ochrona układu oddechowego, oczu i twarzy, 
a także opcjonalna ochrona słuchu · strumień 
powietrza przepływa przez część głowicy i można 
go ustawiać indywidualnie · przyłącze QRS 
umożliwia swobodne obracanie się węży powietrznych, a także podłączanie 
i odłączanie jednoręcznie · poliwęglanowa osłona twarzy z powłoką odporną 
na zarysowania nadaje się idealnie do wszystkich zastosowań wymagających 
ochrony mechanicznej twarzy (np. szlifowanie, wiercenie, frezowanie) · czapka 
przeciwuderzeniowa wg normy EN812 łącznie z 440 Vac (izolacja elektryczna)

Wersja Nr art. EUR KO
regulowana długość, rozciągliwy 4701 000 093 56,00 YB02

Wąż powietrzny BT-30
wąż powietrzny o regulowanej długości ·  
umożliwia transport powietrza do oddychania do głowicy w sposób bezpieczny 
i bez przeszkód, wąż powietrzny łączy źródło powietrza z głowicą

Wersja Nr art. EUR KO
akcesoria nie wchodzą w skład zestawu 4701 000 061 568,00 YB02

Jednostka  
z wymuszonym przepł. powietrza Jupiter 0850010P
EN 12941, poziom ochrony¹, z dekontaminacyjnym paskiem 
komfortowym · wygodna, łatwa w użyciu jednostka z wymuszonym 
przepływem powietrza zapewniająca ochronę przed stałymi 
zanieczyszczeniami, gazami lub parami lub kombinacjami gazów, oparów i 
cząstek w zależności od zastosowanych filtrów · zintegrowana elektronika 
stale monitoruje stan naładowania akumulatora i przepływ powietrza 
do zagłówka w razie problemów alarm dźwiękowy i wizualny zostanie 
natychmiast uruchomiony 
 
¹ zwróć uwagę na informacje na zagłówku użyte w odniesieniu do limitów 
użytkowania
Obszary zastosowania: 
· obróbka metali i przetwarzanie 
· przemysł samochodowy 
· rozbiórka i renowacja 
· stosowanie w lakierze 
· przemysł chemiczny i farmaceutyczny 
· rolnictwo 
· obróbka drewna
Nie nadaje się do usuwania azbestu, środowiska o niskiej 
zawartości tlenu (co najmniej 19,5% objętościowych tlenu), do 
pracy w zamkniętych przestrzeniach, zajmowania się substancjami 
niebezpiecznymi, które nie mają właściwości ostrzegawczych, takich 
jak smak lub zapach. 
 
Akcesoria nie wchodzą w skład zestawu!

Akcesoria nie wchodzą w skład zestawu!

+ Akcesoria
Nazwa Nr art. EUR KO
bateria, gniazdo 8 h, 3-biegunowe 4701 000 063 299,00 YB02
bateria, gniazdo 4 h, 3-biegunowe 4701 000 062 211,00 YB02
bateria, bateria ochronna do stref 
wybuchowych z powłoką, 4 h

4701 000 076 311,90 YB02

ładowarka elektroniczna CHG-02EU 4701 000 064 155,30 YB02
poszycie ochronne z ochroną 
przeciwwybuchową z komfortowym, 
dekontaminowalnym paskiem

4701 000 077 84,50 YB02
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Bezpieczeństwo i higiena pracy

+ Filtr do jednostki z wymuszonym przepływem  
 powietrza Jupiter™  

Model JS Nr art. EUR KO
2360-FFP1NR D 20 4000 370 700 1,25 1) YX34

1) cena za szt.

Maska przeciwgazowa  
Klassiker 236015 g

zapobiega przed nie trującymi pyłami i aerozolami 
na bazie wody i oleju · do 4-krotności wartości 
granicznej miejsca pracy · nie przeznaczona do 
substancji CMR i substancji radioaktywnych 
oraz przenoszonych w powietrzu biologicznych 
substancji roboczych grupy zagrożenia 2 i 3 i 
enzymów · dopuszczenie dla klasy filtra FFP1NR D¹ · 
DIN 149:2001 + A1:2009 · bez zaworu klimatyzacji 
 
¹ D = badanie z pyłem dolomitowym

Model JS Nr art. EUR KO
2365-FFP1NR D 20 4000 370 701 2,30 1) YX34

1) cena za szt.

Maska przeciwgazowa  
Klassiker 236515 g

zapobiega przed nie trującymi pyłami i aerozolami 
na bazie wody i oleju · do 4-krotności wartości 
granicznej miejsca pracy · nie przeznaczona do 
substancji CMR i substancji radioaktywnych 
oraz przenoszonych w powietrzu biologicznych 
substancji roboczych grupy zagrożenia 2 i 3 i 
enzymów · dopuszczenie dla klasy filtra FFP1NR D¹ · 
DIN 149:2001 + A1:2009 · z zaworem klimatyzacji 
 
¹ D = badanie z pyłem dolomitowym

Model JS Nr art. EUR KO
2400-FFP2NR D 20 4000 370 702 2,15 1) YX34

1) cena za szt.

Maska przeciwgazowa  
Klassiker 240015
zapobiega przed nie trującymi pyłami, dymem i 
aerozolami na bazie wody i oleju · do 10-krotności 
wartości granicznej miejsca pracy · nie 
przeznaczona do substancji CMR, substancji 
radioaktywnych oraz przenoszonych w powietrzu 
biologicznych substancji roboczych grupy 
zagrożenia 3 i enzymów · dopuszczona dla klasy 
filtra FFP2NR D¹ · DIN 149:2001 + A1:2009 ·  
bez zaworu klimatyzacji 
 
¹ D = badanie z pyłem dolomitowym

Model JS Nr art. EUR KO
2405-FFP2NR D 20 4000 370 703 3,10 1) YX34

1) cena za szt.

Maska przeciwgazowa  
Klassiker 240515
zapobiega przed nie trującymi pyłami, dymem i 
aerozolami na bazie wody i oleju · do 10-krotności 
wartości granicznej miejsca pracy · nie przeznaczona 
do substancji CMR, substancji radioaktywnych 
oraz przenoszonych w powietrzu biologicznych 
substancji roboczych grupy zagrożenia 3 i 
enzymów · dopuszczona dla klasy filtra FFP2NR D¹ · 
DIN 149:2001 + A1:2009 · z zaworem klimatyzacji 
 
¹ D = badanie z pyłem dolomitowym

Model JS Nr art. EUR KO
2555-FFP3NR D 20 4000 370 704 5,05 1) YX34

1) cena za szt.

Maska przeciwgazowa  
Klassiker 255501
przeznaczona do substancji CMR, zapobiega 
przed szkodliwymi dla zdrowia pyłami, dymem i 
aerozolami na bazie wody i oleju · do substancji 
radioaktywnych oraz przenoszonych w powietrzu 
biologicznych substancji roboczych grupy zagrożenia 
3 i enzymów · do 30-krotności wartości granicznej 
miejsca pracy · dopuszczona dla klasy filtra  
FFP3NR D¹ · DIN 149:2001 + A1:2009 ·  
z zaworem klimatyzacji 
 
¹ D = badanie z pyłem dolomitowym

Model JS Nr art. EUR KO
2385-FFP1NR D¹ 20 4000 370 716 2,40 1) YX34

1) cena za szt.

Maska przeciwgazowa  
Smart 238501
zapobiega przed nie trującymi pyłami i aerozolami na 
bazie wody i oleju · do 4-krotności wartości granicznej 
miejsca pracy · nie przeznaczona do substancji CMR 
i substancji radioaktywnych oraz przenoszonych w 
powietrzu biologicznych substancji roboczych grupy 
zagrożenia 2 i 3 i enzymów · dopuszczenie dla klasy 
filtra FFP1NR D¹ · DIN 149:2001 + A1:2009 ·  
z zaworem klimatyzacji i krawędzią uszczelniającą 
w obszarze nosa 
 
¹ D = badanie z pyłem dolomitowym

Model JS Nr art. EUR KO
2485-FFP2NR D 20 4000 370 705 3,45 1) YX34

1) cena za szt.

Maska przeciwgazowa  
Smart 248501
zapobiega przed nie trującymi pyłami, dymem i 
aerozolami na bazie wody i oleju · do 10-krotności 
wartości granicznej miejsca pracy · nie 
przeznaczona do substancji CMR, substancji 
radioaktywnych oraz przenoszonych w powietrzu 
biologicznych substancji roboczych grupy 
zagrożenia 3 i enzymów · dopuszczona dla klasy 
filtra FFP2NR D¹ · DIN 149:2001 + A1:2009 · 
z zaworem klimatyzacji i krawędzią 
uszczelniającą w obszarze nosa 
 
¹ D = badanie z pyłem dolomitowym
Zastosowanie: np. przy pracach z użyciem miękkiego drewna, włókien 
szklanych, przy obróbce metali oraz tworzyw sztucznych (poza PCW)

Model JS Nr art. EUR KO
2505-FFP3NR D 10 4000 370 706 6,40 1) YX34

1) cena za szt.

Maska przeciwgazowa Smart 250501
przeznaczona do substancji CMR, zapobiega 
przed szkodliwymi dla zdrowia pyłami, 
dymem i aerozolami na bazie wody i oleju · do 
cząstek radioaktywnych oraz przenoszonych 
w powietrzu biologicznych substancji 
roboczych grupy zagrożenia 3 i enzymów · do 
30-krotności wartości granicznej miejsca pracy  · 
dopuszczona dla klasy filtra  
FFP3NR D¹ · DIN EN 149:2001 + A1:2009 ·  
z zaworem klimatyzacji i krawędzią 
uszczelniającą w obszarze nosa 
 
¹ D = badanie z pyłem dolomitowym
Zastosowanie: np. doskonałe rozwiązanie dla prac spawalniczych, obróbki 
metali ciężkich, substancji radioaktywnych i biochemicznych oraz niektórych 
gatunków twardego drewna

Nazwa JS Nr art. EUR KO
filtr P 4500025P 24 4701 000 070 15,75 1) YB02
filtr A2P 4530025P 12 4701 000 074 28,60 1) YB02
filtr łączony ABEP 4561825P 12 4701 000 075 35,50 1) YB02
filtr ABEKP 4530925P 12 4701 000 071 41,40 1) YB02
filtr wstępny 4610002P 24 4701 000 069 0,60 1) YB02

1) cena za szt.
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Model Wielkość JS Nr art. EUR KO
2495-FFP2NR D M/L 20 4000 370 718 3,50 1) YX34

1) cena za szt.

Maska przeciwgazowa  
Smart Solo® 249501
zapobiega przed nie trującymi pyłami, dymem i aerozolami na bazie wody i 
oleju · do 10-krotności wartości granicznej miejsca pracy · nie przeznaczona 
do substancji CMR, cząstek radioaktywnych i przenoszonych w powietrzu 
biologicznych substancji roboczych grupy zagrożenia 3 i enzymów · 
dopuszczona dla klasy filtra FFP2NR D¹ · DIN 149:2001 + A1:2009 ·  
z zaworem klimatyzacji 
 
¹ D = badanie z pyłem dolomitowym

Model JS Nr art. EUR KO
2475-FFP2NRD 10 4000 370 711 3,45 1) YX34

1) cena za szt.

Maska przeciwgazowa  
Smart Pocket® 247501
składana · każda maska zapakowana oddzielnie 
w sposób poręczny i higieniczny w zamkniętym 
worku · dopasowuje się samoczynnie do różnych 
kształtów twarzy, przez co nie ma konieczności 
manualnego dopasowania kształtu maski · zapobiega 
przed nie trującymi pyłami, dymem i aerozolami na bazie wody i oleju · 
do 10-krotności wartości granicznej miejsca pracy · nie przeznaczona do 
substancji CMR, cząstek radioaktywnych i przenoszonych w powietrzu 
biologicznych substancji roboczych grupy zagrożenia 3 i enzymów · 
dopuszczona dla klasy filtra FFP2NR D¹ · DIN EN 149:2001 + A1:2009 ·  
z zaworem klimatyzacji i krawędzią uszczelniającą w obszarze nosa 
 
¹ D = badanie z pyłem dolomitowym
Zastosowanie: np. przy pracach z użyciem miękkiego drewna, włókien 
szklanych, przy obróbce metali oraz tworzyw sztucznych oprócz PCW

Model JS Nr art. EUR KO
2575-FFP3NR D 10 4000 370 714 6,50 1) YX34

1) cena za szt.

Maska przeciwgazowa  
Smart Pocket® 257501
składana · każda maska zapakowana oddzielnie w 
sposób poręczny i higieniczny w zamkniętym worku · 
dopasowuje się samoczynnie do różnych kształtów 
twarzy, przez co nie ma konieczności manualnego 
dopasowania kształtu maski · przeznaczona do 
substancji CMR, zapobiega przed szkodliwymi dla 
zdrowia pyłami, dymem i aerozolami na bazie wody 
i oleju · do cząstek radioaktywnych oraz przenoszonych w powietrzu 
biologicznych substancji roboczych grupy zagrożenia 3 i enzymów · do 
30-krotności wartości granicznej miejsca pracy · dopuszczona dla klasy filtra  
FFP3NR D¹ · DIN EN 149:2001 + A1:2009 · z zaworem klimatyzacji i 
krawędzią uszczelniającą w obszarze nosa 
 
¹ D = badanie z pyłem dolomitowym
Zastosowanie: np. doskonałe rozwiązanie dla prac spawalniczych, obróbki 
metali ciężkich, substancji radioaktywnych i biochemicznych oraz niektórych 
gatunków twardego drewna

Maska przeciwgazowa  
AIR 315501/310501
zapobiega przed nie trującymi pyłami, dymem 
i aerozolami na bazie wody i oleju · do 
10-krotności wartości granicznej miejsca pracy · 
nie przeznaczona do substancji CMR, cząstek 
radioaktywnych i przenoszonych w powietrzu 
biologicznych substancji roboczych grupy 
zagrożenia 3 i enzymów · dopuszczona dla klasy 
filtra FFP2NR D¹ · DIN EN 149:2001 + A1:2009 ·  
z zaworem klimatyzacji ·  
z technologią filtra fałdowanego 
 
¹ D = badanie z pyłem dolomitowym
Zastosowanie: np. przy pracach z użyciem miękkiego drewna, włókien 
szklanych, przy obróbce metali oraz tworzyw sztucznych (poza PCW), a 
także przy mgłach olejowych

Model Wielkość JS Nr art. EUR KO
3505 FFP3NR M / L 5 4000 370 708 7,85 1) YX34

1) cena za szt.

Maska przeciwgazowa  
AIR 350501
przeznaczona do substancji CMR, zapobiega przed szkodliwymi dla 
zdrowia pyłami, dymem i aerozolami na bazie wody i oleju · do cząstek 
radioaktywnych oraz przenoszonych w powietrzu biologicznych substancji 
roboczych grupy zagrożenia 3 i enzymów · do 30-krotności wartości 
granicznej miejsca pracy  · dopuszczona dla klasy filtra  
FFP3NR · DIN EN 149:2001 + A1:2009 · z zaworem klimatyzacji ·  
z technologią filtra fałdowanego · ze zmywalną krawędzią uszczelniającą dookoła
Zastosowanie: przy spawaniu stali szlachetnych, przy pracach z użyciem 
metali ciężkich, substancji radioaktywnych oraz biochemicznych, a także w 
obecności pyłów z twardego drewna

Maska przeciwgazowa  
AIR 325501 / AIR 320501
przeznaczona do substancji CMR, zapobiega przed 
szkodliwymi dla zdrowia pyłami, dymem i aerozolami na bazie wody i oleju · 
do cząstek radioaktywnych oraz przenoszonych w powietrzu biologicznych 
substancji roboczych grupy zagrożenia 3 i enzymów · do 30-krotności 
wartości granicznej miejsca pracy · dopuszczona dla klasy filtra  
FFP3NR D¹ · DIN EN 149:2001 + A1:2009 · z zaworem klimatyzacji ·  
z technologią filtra fałdowanego 
 
¹ D = badanie z pyłem dolomitowym
Zastosowanie: przy spawaniu stali szlachetnych, przy pracach z użyciem 
metali ciężkich, substancji radioaktywnych oraz biochemicznych, a także w 
obecności pyłów z twardego drewna

Model Wielkość JS Nr art. EUR KO
3105-FFP2NR D S / M 10 8000 150 707 3,65 1) YX34
3105-FFP2NR D M / L 10 4000 370 712 3,65 1) YX34

1) cena za szt.

Model JS Nr art. EUR KO
3255-FFP3NR D 10 8000 150 710 7,20 1) YX34
3205-FFP3NR D 10 4000 370 713 7,20 1) YX34

1) cena za szt.

45-11_01_3_b[4380721]-4C.indd   46 04.09.2020   11:04:18
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Bezpieczeństwo i higiena pracy

Model JS Nr art. EUR KO
3305 -FFP2R D 5 4000 370 707 7,70 1) YX34

1) cena za szt.

Maska przeciwgazowa  
AIR Plus 330501
do wielokrotnego stosowania · zapobiega 
przed nie trującymi pyłami, dymem i 
aerozolami na bazie wody i oleju · do 
10-krotności wartości granicznej miejsca 
pracy · nie przeznaczona do substancji CMR, 
cząstek radioaktywnych i przenoszonych w 
powietrzu biologicznych substancji roboczych grupy zagrożenia 3 i enzymów · 
dopuszczona dla klasy filtra FFP2R D¹ · DIN EN 149:2001 + A1:2009 ·  
z zaworem klimatyzacji · ze zmywalną krawędzią uszczelniającą dookoła 
 
¹ D = badanie z pyłem dolomitowym
Zastosowanie: np. przy pracach z użyciem miękkiego drewna, włókien 
szklanych, przy obróbce metali oraz tworzyw sztucznych (poza PCW), a 
także przy mgłach olejowych

Model JS Nr art. EUR KO
3405-FFP3R D 5 4000 370 709 8,60 1) YX34

1) cena za szt.

Maska przeciwgazowa  
AIR Plus 340501
do wielokrotnego stosowania · 
przeznaczona do substancji CMR, zapobiega 
przed szkodliwymi dla zdrowia pyłami, 
dymem i aerozolami na bazie wody i oleju · 
do cząstek radioaktywnych oraz przenoszonych w powietrzu biologicznych 
substancji roboczych grupy zagrożenia 3 i enzymów · do 30-krotności 
wartości granicznej miejsca pracy · dopuszczona dla klasy filtra FFP3R D¹ · 
DIN EN 149:2001 + A1:2009 · z zaworem klimatyzacji · ze zmywalną 
krawędzią uszczelniającą dookoła 
 
¹ D = badanie z pyłem dolomitowym
Można nosić dłużej, niż 8 godzin
Zastosowanie: przy spawaniu stali szlachetnych, przy pracach z użyciem 
metali ciężkich, substancji radioaktywnych oraz biochemicznych, a także w 
obecności pyłów z twardego drewna

Model JS Nr art. EUR KO
3308 5 4000 370 790 7,80 1) YX34

1) cena za szt.

Maska przeciwgazowa  
Air Plus ProValve 330801
do wielokrotnego stosowania · każda 
maska zapakowana oddzielnie w sposób 
poręczny i higieniczny w zamkniętym 
worku · nowy zintegrowany zawór 
wydechowy zmniejsza kondensację 
wydychanego powietrza · zapobiega przed nie trującymi pyłami, dymem i 
aerozolami na bazie wody i oleju · do 10-krotności wartości granicznej 
miejsca pracy · nie przeznaczona do substancji CMR, substancji 
radioaktywnych oraz przenoszonych w powietrzu biologicznych substancji 
roboczych grupy zagrożenia 3 i enzymów · dopuszczenie dla klasy filtra  
FFP 2 R D DIN EN 149:2001 + A1:2009 z zaworem klimatyzacji ProValve ·  
z technologią filtra fałdowanego
Zastosowanie: szlifowanie miękkiego drewna, usuwanie rdzy, obróbka 
metali i spawanie (żelazo, stal, aluminium), ochrona przed pyłem 
betonowym, ochrona przed włóknami szklanymi, ochrona przed pyłem z 
tworzyw sztucznych

Model JS Nr art. EUR KO
3408 5 4000 370 791 8,70 1) YX34

1) cena za szt.

Maska przeciwgazowa  
Air Plus ProValve 340801
do wielokrotnego stosowania · każda maska 
zapakowana oddzielnie w sposób poręczny 
i higieniczny w zamkniętym worku · nowy 
zintegrowany zawór wydechowy zmniejsza 
kondensację wydychanego powietrza · 
przeznaczona do substancji CMR, zapobiega 
przed szkodliwymi dla zdrowia pyłami, dymem 
i aerozolami na bazie wody i oleju · dla 
substancji radioaktywnych oraz przenoszonych 
w powietrzu biologicznych substancji  
roboczych grupy zagrożenia 3 i enzymów do 30-krotności wartości 
granicznej miejsca pracy · dopuszczenie dla klasy filtra  
FFP3 R D DIN EN149:2001 + A1:2009 z zaworem klimatyzacji ProValve · 
z technologią filtra fałdowanego
Zastosowanie: szlifowanie twardego drewna, szlifowanie żywicy 
poliestrowej, szlifowanie stali szlachetnej, ochrona przed pyłem azbestu, 
sortowanie śmieci 

Wielkość Nr art. EUR KO
M/L 4000 370 743 29,10 YX34

Półmaska przeciwgazowa 
558401
z filtrem FFA2P3 R D · łatwe 
użycie dzięki zamontowanemu filtrowi przeciwgazowemu · ochrona przed 
organicznymi gazami i oparami · temperatura wrzenia > 65°C · koncentracja 
< 0,5% obj. · stałe i płynne aerozole substancji szkodliwych dla zdrowia i 
CMR (P3) · zastosowane w koncentracjach w miejscu pracy do 30-krotności 
wartości granicznej miejsca pracy dla cząsteczek i gazów
TPE-elastomer termoplastyczny, PP- polipropylen
Zastosowanie: podczas pracy z rozpuszczalnikami z lakierów, farb i klejów, 
prac spawalniczych wykonywanych na stali szlachetnej, obróbce metali 
ciężkich
Wymienny filtr cząstkowy nr art. 4000 370 737

Wielkość Nr art. EUR KO
M/L 4000 370 745 32,30 YX34

Półmaska przeciwgazowa 
598401
z wkładem filtra FFABEK1P3 
R D · łatwe użycie dzięki zamontowanemu filtrowi przeciwgazowemu · 
ochrona przed organicznymi gazami i oparami · temperatura wrzenia > 
65°C · koncentracja maks. < 0,1% obj. · gazy nieorganiczne, gazy kwaśne, 
amoniak · stałe i płynne aerozole substancji szkodliwych dla zdrowia i CMR 
(P3) · zastosowane w koncentracjach w miejscu pracy do 30-krotności 
wartości granicznej miejsca pracy dla cząsteczek i gazów 
TPE-elastomer termoplastyczny, PP- polipropylen
Zastosowanie: przy pracach z użyciem rozpuszczalników do lakierów, farb i 
klejów, a także kwasów, ługów, amoniaku i chloru 
Wymienny filtr cząstkowy nr art. 4000 370 737
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Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wersja Wielkość Nr art. EUR KO
bez filtra M 4000 370 738 18,20 YX34

Półmaska przeciwgazowa 700201
maska: EN 140, filtr przeciwgazowy:  
EN14387, filtr cząstkowy: EN 143 · bezpiecznie i komfortowo z 
anatomiczną konstrukcją krawędzi uszczelniającej · proste czyszczenie 
i konserwacja, z systemem filtra EasyLock® · filtry cząstkowe EasyLock® 
mogą być łączone z nabojami gazowymi EasyLock® lub bezpośrednio z 
korpusem maski · nie trzeba stosować adapterów lub specjalnych filtrów 
wstępnych cząstek · ułatwiona manipulacja i obsługa
Materiał: TPE/PP

W komplecie bez filtra

Nr art. JS EUR KO
filtr cząstkowy P3 R (oznak. fabr. 9030) 4000 370 751 12 4,25 1) YX34
filtr cząstkowy P3 R + ozon  
(oznak. fabr. 9032)

4000 370 757 12 5,20 1) YX34

filtr przeciwgazowy A1  
(oznak. fabr. 9100) org. Gazy  
(temp. wrzenia >65°C 0,1% obj.)

4000 370 755 10 5,10 1) YX34

filtr przeciwgazowy A2  
(oznak. fabr. 9200) org. Gazy  
(temp. wrzenia >65°C 0,5% obj.)

4000 370 752 8 5,60 1) YX34

filtr przeciwgazowy A1B1E1K1 
(oznak. fabr. 9400) patrz A1 plus 
nieorg. Gazami, kwaśnymi gazami i 
amoniakiem

4000 370 753 10 6,70 1) YX34

filtr kombi A1B1E1K1 P3 R  
(oznak. fabr. 9430)

4000 370 758 6 11,75 1) YX34

1) cena za szt.

Maska pełna przeciwgazowa 900201
maska: EN 136 klasa II, filtr przeciwgazowy:  
EN 14387, filtr cząstkowy: EN 143 · wyjątkowo lekka · łatwe zakładanie i 
zdejmowanie · proste czyszczenie i konserwacja · z systemem filtra EasyLock® · 
filtry cząstkowe EasyLock® mogą być łączone z nabojami gazowymi EasyLock® 
lub bezpośrednio z korpusem maski · nie trzeba stosować adapterów lub 
specjalnych filtrów wstępnych cząstek · ułatwiona manipulacja i obsługa · 
panoramiczna szyba z rozszerzonym polem widzenia peryferyjnego
360 g

W komplecie bez filtra

Nazwa JS Nr art. EUR KO
filtr cząstkowy P2 R (oznak. fabr. 9020) 20 4000 370 750 2,45 1) YX34
filtr cząstkowy P3 R (oznak. fabr. 9030) 12 4000 370 751 4,25 1) YX34
filtr cząstkowy P3 R + ozon  
oznak. fabr. 9032)

12 4000 370 757 5,20 1) YX34

filtr przeciwgazowy A1  
(oznak. fabr. 9100) org. Gazy  
(temp. wrzenia >65°C 0,1% obj.)

10 4000 370 755 5,10 1) YX34

filtr przeciwgazowy A2  
(oznak. fabr. 9200) org. Gazy  
(temp. wrzenia >65°C 0,5% obj.)

 8 4000 370 752 5,60 1) YX34

filtr przeciwgazowy A1B1E1K1  
(oznak. fabr. 9400) patrz A1 plus nieorg. 
Gazami, kwaśnymi gazami i amoniakiem

10 4000 370 753 6,70 1) YX34

filtr kombi A1B1E1K1 P3 R  
(oznak. fabr. 9430)

 6 4000 370 758 11,75 1) YX34

1) cena za szt.

Filtr cząstkowy 902002
akcesoria do półmaski 7002 (4000 370 738)  
i maski pełnej 9002 (4000 370 739)

… znajdą państwo na stronie 11/61

Wersja Wielkość Nr art. EUR KO
bez filtra M 4000 370 739 109,85 YX34
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Nr art. EUR KO
4000 370 730 51,20 YX34

Zestaw z maską przeciwgazową i wymiennymi filtrami 
857202 A2P2 R D – Serie 8000 g

Zawartość: 
a 1 x półmaska 8002 (wielkość M) 
b 2 x filtr cząstkowy P2 R D (8070) 
c 2 x filtr przeciwgazowy A2 (8500) 
d 2 x przejściówka filtra (8090)

a b c d

Nr art. EUR KO
4000 370 802 45,05 YX34
4000 370 803 46,20 YX34

Zestaw z maską przeciwgazową i wymiennymi filtrami 
723202 / 743202
EN140:1998, korpus maski wykonany z TPE: miękki i wygodny w noszeniu, 
z systemem filtrów EasyLock® - prosta, intuicyjna obsługa, kompletny 
zestaw z filtrami w praktycznym zestawie z maską przeciwgazową i 
wymiennymi filtrami 
 
Zawartość 7232 (4000 370 802):  
1 x półmaska 7002 (wielkość M), 2 x filtr A2P3 R 9230 
Zawartość 7432 (4000 370 803):  
1 x półmaska 7002 (wielkość M), 2 x filtr A1B1E1K1P3 R 9430

Wersja Nr art. EUR KO
do półmasek 7995 4000 370 810 4,85 YX34
do masek pełnych 9995 4000 370 811 7,10 YX34

Skrzynka do przechowywania 799501 / 999501
masek przeciwgazowych · pusty, bez zawartości, do przechowywania 
półmasek i pełnych masek w zależności od wersji

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art. EUR KO
M 4000 370 731 18,95 YX34

Półmaska przeciwgazowa 
800201 g

bez filtra i oprawy · do maski 
wymagane są każdorazowo dwa filtry 
 
korpus maski zgodny  
z EN 140:1998
Materiał: TPE = elastomer 
termoplastyczny

Filtr cząstkowy 8070 / 8080
do stosowania z uchwytem do filtrów cząstkowych (8095) lub przejściówką 
filtrów cząstkowych (8090) · opracowana została nowa technologia filtracji, dzięki 
której przy takiej samej dobrej wydajności można wytworzyć cieńsze filtry 
 
filtr P2 np. przeciwko stałym aerozolom nieszkodliwych pyłów i dymów, filtr 
P3 chroni dodatkowo przed wirusami i enzymami 
 
filtr cząstkowy zgodny z normą EN 143:2000 + A1:2006

JS Nr art. EUR KO
10 4000 370 733 5,65 1) YX34
10 4000 370 734 6,70 1) YX34

1) cena za szt.

Filtr przeciwgazowy  
850001 (A2) + 890001 (A1B1E1K1)
w przypadku filtrów przeciwgazowych promieniowe 
szczelne mocowanie zapobiega odkręcaniu gwintu i 
utracie uszczelek · ochrona przed gazami i oparami 
 
filtr przeciwgazowy wg EN 14387:2004 + A1:2008 (trzydziestokrotność 
wartości granicznej na stanowisku pracy)
Materiał: węgiel aktywny
Zastosowanie: np. przy pracy z użyciem rozpuszczalników do lakierów, 
farb i klejów

JS Nr art. EUR KO
10 4000 370 736 2,60 1) YX34

1) cena za szt.

Przejściówka filtra 809001
uchwyt do filtra wstępnego 8090 pasuje do serii 8000 w połączeniu z 
filtrem przeciwgazowym 8500 + 8900 i filtrem cząstkowym 8070 + 8080

JS Nr art. EUR KO
10 4000 370 735 2,70 1) YX34

1) cena za szt.

Przejściówka filtra 809501
tylko dla serii 8000 do bezpośredniego mocowania filtra cząstkowego 8070 
+ 8080

JS Nr art. EUR KO
P2 R D: do 10-krotności wart. gr. miejsca pracy, nr wyr. 8070

8 4000 370 732 1,75 1) YX34
P3 R D: Do 30-krotności wart. gr. miejsca pracy, nr wyr. 8080

8 4000 370 737 3,40 1) YX34
1) cena za szt.
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Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wersja Nr art. EUR KO
bez filtrów, silikonu 4000 370 779 39,75 YC06

Półmaska przeciwgazowa Polimask GAMMA / Silikone
anatomicznie ukształt. korpus maski · wygodnie i łatwo dopasowuje się do każdego kształtu twarzy 
 
– mocowanie filtra na gwint specjalny 95 mm 
– nowa 4-punktowa budowa zapewnia optymalne rozłożenie na twarzy 
– niski ciężar zapewnia doskonałą szczelność 
– niewielka odległość filtra od maski zapewnia wygodę 
– możliwość stosowania przez osoby noszące okulary 
– DIN EN 140

Wersja Nr art. EUR KO
bez filtra 4000 370 780 20,95 YC06

Półmaska przeciwgazowa Polimask 230
korpus maski z niepowodującego podrażnień skóry, miękkiego kauczuku etylenowo-propylenowo-dienowego  
 
– mocowanie filtra na gwint specjalny 95 mm 
– szeroka, nieuciskająca wewnętrzna uszczelka zapewniająca pełną szczelność 
– specjalna konstrukcja zapewnia szerokie pole widzenia i niski opór przy oddychaniu 
– możliwość stosowania przez osoby noszące okulary 
– DIN EN 140

Nazwa Nr art. EUR KO
filtr cząstkowy 230 P3R D¹, ochrona przed cząstkami substancji trujących i silnie trujących, worek 2 szt., z innowacyjnym BIOSTOP 4000 370 781 20,95 1) YC06
filtr przeciwgazowy 230 A1, ochrona przed organicznymi gazami i oparami o temperaturze wrzenia > 65°C, worek 2 szt. 4000 370 782 18,95 1) YC06
filtr łączony 230 A1-P3R D¹, ochrona przed organicznymi gazami i oparami o temperaturze wrzenia >65°C oraz przed cząstkami 
substancji trujących i silnie trujących (P3), worek 2 szt., z innowacyjnym BIOSTOP

4000 370 783 33,50 1) YC06

uniwersalny filtr kombi 230 A2 B2 E2 K1-P3R D¹,ochrona przed organicznymi gazami i oparami o temperaturze wrzenia > 65°C, gazami i oparami 
nieorganicznymi, dwutlenkiem siarki, amoniakiem oraz cząsteczkami trujących i silnie trujących substancji (P3), worek 2 szt., z innowacją BIOSTOP

4000 370 784 41,95 1) YC06

zacisk mocujący filtra wstępnego 230GP do nasadzenia na filtr łączony i uniwersalny filtr kombi 4000 370 787 4,25 2) YC06
1) cena za worek, 2) cena za szt.

+ Akcesoria   g

do półmaski ochrony dróg oddechowych nr art. 4000 370 779 + 4000 370 780 
 
Informacja: wszystkie filtry typu P3 są wyposażone w innowacyjny BIOSTOP
BIOSTOP zapobiega przerostowi bakterii i/lub grzybów przez materiał filtra
¹ D = badanie z pyłem dolomitowym

Wersja Nr art. EUR KO
bez filtra 4000 370 789 18,95 YC06

Półmaska przeciwgazowa Polimask 100/2
z połączeniem podwójnego filtra · korpus maski wykonany z epidermalnego EPDM · znakomita odporność mechaniczna 
i chemiczna · specjalna konstrukcja zapewnia szerokie pole widzenia · płynna regulacja opaski na głowę · zawór 
wydechowy z komorą wstępną powoduje małe opory wydychania i zapobiega przedostawaniu się szkodliwych 
substancji · DIN EN 140 
 
bez filtra oddechowego · dzięki specjalnemu dopasowaniu maska jest odpowiednia dla osób noszących okulary

Nazwa JS Nr art. EUR KO
filtr cząstkowy 200 P3R D¹, ochrona przed cząstkami substancji trujących i silnie trujących, z innowacją BIOSTOP 8 4000 370 792 6,75 1) YC06
filtr łączony 200 A1-P3R D¹, ochrona przed organicznymi gazami i oparami o temperaturze wrzenia >65°C oraz przed cząstkami 
substancji trujących i silnie trujących (P3), z innowacyjnym BIOSTOP

4 4000 370 793 11,35 1) YC06

uniwersalny filtr kombi 200 A1B1E1K1-P3R D¹, ochrona przed organicznymi gazami i oparami o temperaturze wrzenia >65°C, gazami i oparami 
nieorganicznymi, dwutlenkiem siarki i amoniakiem oraz cząsteczkami trujących i silnie trujących substancji (P3), z innowacyjnym BIOSTOP

4 4000 370 794 13,55 1) YC06

1) cena za szt.

+ Akcesoria   g

do półmaski ochrony dróg oddechowych nr art. 4000 370 789 
 
BIOSTOP zapobiega przerostowi bakterii i/lub grzybów przez materiał filtra
¹ D = badanie z pyłem dolomitowym
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Bezpieczeństwo i higiena pracy

Maska pełna przeciwgazowa C607 SELECTA
korpus maski z przyjaznego dla skóry, odpornego na starzenie EPDM, gwarantuje znakomitą odporność chemiczną i 
mechaniczną · specjalna konstrukcja maski wewnętrznej z dwoma zaworami sterującymi zapobiega parowaniu szybki 
i gwarantuje niskie opory podczas wdychania · nieparująca szybka z poliwęglanu o bardzo dużym polu widzenia · 
najwyższy komfort noszenia dzięki ergonomicznej konstrukcji i wzornictwu · z połączeniem za pomocą gwintu okrągłego 
DIN EN 148-1

Wersja Nr art. EUR KO
kl. 2, DIN EN 136, bez filtra 4000 370 800 99,00 YC06

Maska pełna przeciwgazowa SFERA
korpus maski z wysokiej jakości EPDM · opatentowana, nie parująca, nie odbijająca i nie zniekształcająca oraz odporna na 
zarysowania szybka z poliwęglanu · odporna na wpływy chemiczne i mechaniczne · duże pole widzenia · z połączeniem 
za pomocą gwintu okrągłego DIN EN 148-1 · zainstalowana membrana ułatwiająca mówienie i zawór do wydychania · 
uniwersalny rozmiar umożliwia szczelne mocowanie bez uciskania, niezależnie od kształtu twarzy · maska wewnętrzna 
jest wyposażona w dwa zawory sterujące · równomierna wentylacja zapobiega parowaniu szybki

Wersja Nr art. EUR KO
kl. 3, DIN EN 136, bez filtra 4000 370 801 169,00 YC06

+ Akcesoria DIRIN 230 g

do pełnej maski ochrony dróg oddechowych nr art. 4000 370 800 + 4000 370 801 
 
filtr wkręcany z gwintem okrągłym DIN EN 148-1 w przykręcanej obudowie z tworzywa sztucznego wg DIN EN 14387 i  
DIN EN 143 · odpowiedni do stosowania z maskami pełnymi klasy 2 + 3 z przyłączem filtra wg DIN EN 148-1 
 
Informacja: wszystkie filtry typu P3 są wyposażone w innowacyjny BIOSTOP 
 
BIOSTOP zapobiega przerostowi bakterii i/lub grzybów przez materiał filtra
¹ D = badanie z pyłem dolomitowym

Nazwa Nr art. EUR KO
wkręcany filtr cząstkowy DIRIN 230 P3R D¹, ochrona przed cząstkami substancji trujących i silnie trujących, z innowacyjnym BIOSTOP 4000 370 805 11,25 YC06
filtr przeciwgazowy DIRIN 230 A2, ochrona przed organicznymi gazami i oparami o punkcie wrzenia >65°C 4000 370 806 13,10 YC06
uniwersalny filtr DIRIN 230 A2 B2 E2 K1, ochrona przed organicznymi gazami i oparami o temperaturze wrzenia >65°C, gazami i oparami 
nieorganicznymi, dwutlenkiem siarki i amoniakiem

4000 370 807 15,50 YC06

uniwersalny filtr kombi DIRIN 230 A2 B2 E2 K2-P3R D¹, ochrona przed organicznymi gazami i oparami o temperaturze wrzenia >65°C, 
gazami i oparami nieorganicznymi, dwutlenkiem siarki i amoniakiem oraz cząsteczkami trujących i silnie trujących substancji (P3), z 
innowacyjnym BIOSTOP

4000 370 808 22,10 YC06

uniwersalny filtr kombi DIRIN 530 A2B2E2K2 HgNO 20CO-P3R D¹, ochrona przed organicznymi gazami i oparami o temperaturze wrzenia 
>65°C, gazami i oparami nieorganicznymi, dwutlenkiem siarki, amoniakiem, oparami rtęci, gazem nitrozowym i tlenkiem węgla oraz 
cząsteczkami trujących i silnie trujących substancji (P3), z innowacją BIOSTOP, z aluminiową obudową

4000 370 809 53,95 YC06
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11/52 D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Nr fabryczny Wersja Strumień przepływu 
[l/min]

Nr art. EUR KO

PAF-0034 bez maski, z 
filtrem P3

220 4740 002 000 473,55 YJ02

Maska ochronna dróg oddechowych z nawiewem 
CleanSpace2 PAF-0034 g

bez maski · wg 12942:1998+A2:2008 TM3 · bez uciążliwych węży 
doprowadzających i kabli, dzięki czemu zyskuje się największą 
mobilność · opatentowany silnik mikroturbinowy z rdzeniem 
pierścieniowym doprowadza nawet 220 l/min powietrza za pomocą jednej 
ruchomej części napędowej · wewnątrz maski wytwarza się nadciśnienie 
– wbudowany czujnik ciśnienia steruje każdorazowo idealnym przepływem 
powietrza, aby zapobiec skażeniu · dopasowanie i obsługa urządzenia 
odbywają się w okamgnieniu · wymiana filtra jest szybka i łatwa · łatwe 
czyszczenie i krótki czas ładowania akumulatora – tylko 2 h · trwałość 
akumulatora do ośmiu (8) h przy użyciu pakietu CleanSpace2™ Endurance · 
kompatybilna z hełmami dla spawaczy i ochronnymi, okularami ochronnymi, 
okularami, osłonami twarzy i ochroną słuchu
W zestawie: jednostka z wymuszonym przepł. powietrza, filtr P3, 
ładowarka, uchwyt na głowę, poduszki pod kark (cienka i gruba), kapturek 
testowy przepływu, torba do przechowywania (maska nie wchodzi w 
zakres dostawy)
Zakresy zastosowania: spawanie, obróbka drewna, produkcja, odlewnie, 
budownictwo, instalacje do odzysku surowców, służby ratunkowe, 
górnictwo, rolnictwo, przemysł przetwórczy, szlifowanie, majsterkowanie itd.

Nr fabryczny Wersja Strumień przepływu 
[l/min]

Nr art. EUR KO

PAF-0060 bez maski, z 
filtrem P3

200 4740 002 020 1076,25 YJ02

Maska ochronna dróg oddechowych z nawiewem 
CleanSpace™ EX Power System PAF-0060 g

certyfikowana na stopień ochrony IP66 na iskrobezpieczeństwo w 
przestrzeniach zagrożonych wybuchem, np. w petrochemii, obróbce 
chemicznej, kopalniach podziemnych – węgla, ropy naftowej i gazu 
 
bez maski · całkowicie certyfikowany nadciśnieniowy aparat oddechowy 
z wydajnością filtrowania TM3 P3 zapewniający maksymalną ochronę 
na stanowisku pracy · czas pracy do 8 h · bezproblemowy, przyjemny i 
komfortowy w noszeniu · bez węży ani ciężkich pasów z akumulatorami · 
lekka konstrukcja (500 g) zapewnia czyste świeże powietrze przez całą 
zmianę · solidny, bezpieczny, niezawodny · nie wymaga konserwacji, łatwy 
w czyszczeniu · łatwa obsługa jednym przyciskiem · kompaktowa koncepcja 
CleanSpace™ zapewnia kompatybilność z innymi środkami ochrony 
indywidualnej
W zestawie: jednostka z wymuszonym przepł. powietrza, filtr P3, 
ładowarka, poduszki pod kark (rozmiar S, M i L), uchwyt na głowę, kapturek 
testowy przepływu (maska nie wchodzi w zakres dostawy)
Zakresy zastosowania: 2G, strefa 1 + 2, przestrzenie zagrożone 
wybuchem lub zapłonem, można stosować do filtrowania cząstek i gazów, 
pyłu i wody

Nr fabryczny Wersja Strumień przepływu 
[l/min]

Nr art. EUR KO

PAF-0070 bez maski, z 
filtrem P3

200 4740 002 021 912,25 YJ02

Maska ochronna dróg  
oddechowych z nawiewem 
CleanSpace™ Ultra Power 
System PAF-0070 g

wspomagany dmuchawą system przeciwgazowy ze stopniem ochrony 
IP66 · zaprojektowany między innymi do stosowania w natryskach 
dekontaminacyjnych 
 
bez maski · wspomagany dmuchawą system przeciwgazowy ze 
stopniem ochrony IP66, zaprojektowany do stosowania w natryskach 
dekontaminacyjnych · całkowicie certyfikowany nadciśnieniowy aparat 
oddechowy z wydajnością filtrowania TM3 P3 zapewniający maksymalną 
ochronę na stanowisku pracy · czas pracy do 8 h · bezproblemowy, 
przyjemny i komfortowy w noszeniu · bez węży ani ciężkich pasów 
z akumulatorami · lekka konstrukcja (500 g) zapewnia czyste świeże 
powietrze przez całą zmianę · solidny, bezpieczny, niezawodny · nie 
wymaga konserwacji, łatwy w czyszczeniu · łatwa obsługa jednym 
przyciskiem · kompaktowa koncepcja CleanSpace zapewnia kompatybilność 
z innymi środkami ochrony indywidualnej
W zestawie: jednostka z wymuszonym przepł. powietrza, filtr P3, 
ładowarka, poduszki pod kark (rozmiar S, M i L), uchwyt na głowę, kapturek 
testowy przepływu (maska nie wchodzi w zakres dostawy)
Zakresy zastosowania: do procedur dekontaminacyjnych i do przypadków 
występowania dużych ilości pyłu i wody, można stosować do filtrowania 
cząstek i gazów, usuwania azbestu, pracy z chemikaliami, usuwania ołowiu, 
źródeł infekcji

Nr fabryczny Wersja Wielkość Nr art. EUR KO
PAF-0033 z zaworem wydechowym mała 4740 002 023 71,75 YJ02
PAF-1010 z zaworem wydechowym średnia 4740 002 002 71,75 YJ02
PAF-0027 z zaworem wydechowym duża 4740 002 022 71,75 YJ02

Półmaska CleanSpace™  
PAF-0033 / PAF-1010 / PAF-0027 g
miękka, higieniczna, antyalergiczna – maska 
silikonowa do zastosowań medycznych · 
prosty mechanizm zaciskowy ułatwia zmianę 
osoby noszącej ew. zdejmowanie do prania · 
łatwa w  
czyszczeniu · zawór z przodu maski ułatwiający  
bardzo męczącą pracę albo nagły wydech
Półmaska do systemu CleanSpace 2 i Ultra

Nr fabryczny Wersja Wielkość Nr art. EUR KO
PAF-0064 z zaworem wydechowym mała 4740 002 051 103,56 YJ02
PAF-0062 z zaworem wydechowym średnia 4740 002 052 103,56 YJ02
PAF-0063 z zaworem wydechowym duża 4740 002 053 103,56 YJ02

Półmaska ATEX CleanSpace™  
PAF-0064 / PAF-0062 /  
PAF-0063 g

miękka, higieniczna, antyalergiczna 
– maska silikonowa do zastosowań 
medycznych · prosty mechanizm 
zaciskowy ułatwia zmianę osoby noszącej 
ew. zdejmowanie do prania · łatwa w 
czyszczeniu · zawór z przodu maski 
ułatwiający bardzo męczącą pracę albo 
nagły wydech
Półmaska ATEX tylko do systemu Ex!
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Nr fabryczny Klasa ochrony Nr art. EUR KO
PAF-0050 TM3 A1 P3 SL R 4740 002 009 41,00 YJ02

Filtr łączony CleanSpace™ PAF-0050 g

do ochrony przed organicznymi gazami i parami (np. 
przed rozpuszczalnikami o temperaturze wrzenia powyżej 
65°C) · do stosowania w przypadku cząstek wytworzonych 
mechanicznie lub termicznie, łącznie z pyłami, parami, 
spalinami, występującymi podczas spawania, szlifowania i 
wygładzania papierem ściernym
Nadaje się do wszystkich aparatów oddechowych 
CleanSpace. Stosować tylko w połączeniu z adapterem filtra.

Nr fabryczny Klasa ochrony Nr art. EUR KO
PAF-0077 TM3 A2P3 4740 002 050 50,23 YJ02

Filtr łączony CleanSpace™ PAF-0077 g
Do ochrony przed wyższymi stężeniami organicznych 
gazów i par, cząstek wytworzonych mechanicznie 
i termicznie wraz z pyłem, mgłą i parami, 
powstającymi podczas spawania i szlifowania. 
Nadaje się do wszystkich aparatów oddechowych 
CleanSpace
Stosować tylko w połączeniu z adapterem filtra.

Nr fabryczny Klasa ochrony Nr art. EUR KO
PAF-0051 TM3 ABE1 P3 SL R 4740 002 010 48,18 YJ02

Filtr łączony CleanSpace™ PAF-0051 g

do ochrony przed organicznymi, nieorganicznymi i 
kwaśnymi gazami i parami (np. przed rozpuszczalnikami 
o temperaturze wrzenia powyżej 65°C) · do stosowania 
w przypadku cząstek wytworzonych mechanicznie 
lub termicznie, łącznie z pyłami, parami, spalinami, 
występującymi podczas spawania, szlifowania i 
wygładzania papierem ściernym
Nadaje się do wszystkich aparatów oddechowych 
CleanSpace. Stosować tylko w połączeniu z adapterem filtra.

Nr fabryczny Wersja Wielkość Nr art. EUR KO
PAF-1014 bez filtra, z szybą z 

poliwęglanu
duża 4740 002 024 210,13 YJ02

PAF-1106 bez filtra, z szybą z 
poliwęglanu

mała 4740 002 029 210,13 YJ02

Maska pełna przeciwgazowa 
CleanSpace™  
PAF-1014 / PAF-1106 g

do stosowania z aparatami 
oddechowymi Cleanspace Ultra 
i Cleanspace EX dla zapewnienia 
wysokiego poziomu ochrony i komfortu 
przez dłuższy czas · najlżejsza na 
świecie pełna maska przeciwgazowa 
chroniąca przed cząstkami stałymi, 
gazami i parami · z silikonu · (dostawa bez filtra)
Maska pełna tylko do EX i systemu Ultra Power

Nr fabryczny Klasa ochrony Nr art. EUR KO
PAF-0035 TM3 P3 4740 002 005 56,38 YJ02

Filtr cząstkowy CleanSpace™ PAF-0035 g

wg EN 12942 TM3/P3 · (plisowany, wysokowydajny 
filtr z włókien szklanych) · nadaje się do stosowania przy 
filtrowaniu cząstek stałych i ciekłych (pyłów, mgieł, par)
JS = 3 szt./opakowanie

Nr fabryczny Nr art. EUR KO
PAF-0036 4740 002 006 20,50 YJ02

Filtr wstępny CleanSpace™ PAF-0036 g

wydłuża trwałość filtra cząstkowego nr art. 4740 002 005
JS = 10 szt./opakowanie

Nr fabryczny Nr art. EUR KO
PAF-0038 4740 002 008 38,95 YJ02

Przejściówka filtra  
CleanSpace™ PAF-0038 g

łączony z aparatem oddechowym 
CleanSpace2 i Ultra, co umożliwia 
zastosowanie filtrów łączonych · adapter 
dostarczany jest z kluczem imbusowym
Do systemu CleanSpace 2 i Ultra

Nr fabryczny Nr art. EUR KO
PAF-0078 4740 002 054 51,25 YJ02

Przejściówka filtra 
CleanSpace™ PAF-0078 g

łączony z aparatem oddechowym CS 
Ex-Power, co umożliwia zastosowanie 
filtrów łączonych · adapter dostarczany jest 
z kluczem sześciokątnym
Tylko do systemu Ex-Power

Nr fabryczny Klasa ochrony Nr art. EUR KO
PAF-0037 P3 4740 002 007 41,00 YJ02

Filtr cząstkowy CleanSpace™ PAF-0037 g
P3 · (plisowany, wysokowydajny filtr z włókien szklanych 
o większej chłonności), tj. z 4-krotną powierzchnią 
filtra cząstkowego nr art. 4740 002 005 · nadaje się do 
stosowania przy filtrowaniu cząstek stałych i ciekłych 
(pyłów, mgieł, par)
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Nr fabryczny Klasa ochrony Nr art. EUR KO
PAF-0052 TM3 ABEK1 P3 4740 002 049 50,23 YJ02

Filtr łączony  
CleanSpace™ PAF-0052 g

ochrona przed gazami organicznymi i 
nieorganicznymi, rozpuszczalnikami, amoniakiem, 
dwutlenkiem siarki i drobnym pyłem · nadaje się do 
wszystkich aparatów oddechowych CleanSpace
Stosować tylko w połączeniu z adapterem filtra.

Nr fabryczny Nr art. EUR KO
PAF-0057 4740 002 026 30,75 YJ02

Filtr wstępny  
CleanSpace™ PAF-0057 g

wydłuża trwałość filtrów cząstkowych, 
nadaje się do masek przeciwgazowych 
używanych z dużymi filtrami w obudowie 
(kombinacja i Hi-CAP), pasuje do nr 
art. 4740 002 007, 4740 002 009 + 
4740 002 010 
JS = 20 szt./opakowanie

Nr fabryczny Nr art. EUR KO
PAF-0049 4740 002 015 38,95 YJ02

Jednorazowa osłona ochronna 
CleanSpace™ PAF-0049 g

chroni aparaty oddechowe CleanSpace2™ 
przed silnym zabrudzeniem 
 
opakowanie po 25 szt.

Nr fabryczny Nr art. EUR KO
PAF-0058 4740 002 027 30,75 YJ02

Jednorazowa osłona ochronna 
CleanSpace™ PAF-0058 g

do systemu Ultra i EX Power wraz z  
PAF-0035 (filtr P3) · chroni przed silnym  
zanieczyszczeniem 
 
JS = 20 szt./opakowanie

Nr fabryczny Nr art. EUR KO
PAF-0074 4740 002 028 46,13 YJ02

Zestaw nasadek do  
dekontaminacji  
CleanSpace™ Ultra g

zestaw nasadek do dekontaminacji jest 
narzędziem do zamykania wszystkich 
otworów w aparacie oddechowym 
Cleanspace™ do magazynowania przed 
dekontaminacją i podczas niej · nie nosić 
maski przeciwgazowej, gdy zestaw 
nasadek do dekontaminacji jest założony · 
zestaw jest wykonany z nylonu i silikonu 
i jest bezpieczny podczas stosowania w 
procesach dekontaminacji

D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Nr fabryczny Nr art. EUR KO
PAF-0075 4740 002 047 35,88 YJ02

Pętla hakowa do kasków 
CleanSpace™ PAF-0075 g

zaprojektowano do stosowania z kaskiem · 
pętla jest połączona z uchwytem na głowę 
i podpiera wygodnie ciężar aparatu 
oddechowego CleanSpace™ bez zakłócania 
działania taśmy regulacyjnej kasku

Nr fabryczny Nr art. EUR KO
PAF-0014 4740 002 030 41,00 YJ02

Poduszka pod kark  
CleanSpace™ PAF-1014 g

gruba · dostępna tylko do CleanSpace2

Nr fabryczny Nr art. EUR KO
PAF-0016 4740 002 031 41,00 YJ02

Poduszka pod kark  
CleanSpace™ PAF-0016 g

cienka · dostępna tylko do CleanSpace2
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Nr fabryczny Nr art. EUR KO
PAF-1030 4740 002 055 41,00 YJ02

Uchwyt na głowę  
CleanSpace™  
Ultra PAF-1030 g

z gęstej, gładkiej gumy,  
zapewniającej komfort i elastyczność

Nr fabryczny Nr art. EUR KO
PAF-0073 4740 002 034 46,13 YJ02

Uchwyt na głowę  
CleanSpace™  
Ultra & EX PAF-0073 g

z gęstej, gładkiej gumy,  
zapewniającej komfort i elastyczność

Nr fabryczny Nr art. EUR KO
PAF-1016 4740 002 040 46,13 YJ02

Zestaw uchwytów na głowę 
CleanSpace™ PAF-1016 g

zastępuje maskę pełną CleanSpace™ · 
wytrzymały i giętki · łatwo regulowany ·  
materiał: kauczuk syntetyczny

Nr fabryczny Nr art. EUR KO
PAF-1018 4740 002 042 46,13 YJ02

Folia ochronna na wizjer kasku 
CleanSpace™ PAF-1018 g

akcesoria do maski pełnej 
CleanSpace™ · zdejmowalne folie chronią 
wizjer przed zarysowaniami i uderzeniami 
 
JS = 10 sztuk/opakowanie

Nr fabryczny Nr art. EUR KO
PAF-1028 4740 002 056 35,88 YJ02

Podpora karku CleanSpace™ PAF-1028 g

mała · do mniejszych rozmiarów głowy i szyi · z polietylenu ·  
bezpieczna podczas stosowania w pracach dekontaminacyjnych

Nr fabryczny Nr art. EUR KO
PAF-1012 4740 002 032 35,88 YJ02

Podpora karku CleanSpace™ PAF-1012 g

średnia · do średniej wielkości głowy i szyi, z polietylenu ·  
bezpieczna podczas stosowania w pracach dekontaminacyjnych

Nr fabryczny Nr art. EUR KO
PAF-1013 4740 002 033 35,88 YJ02

Podpora karku CleanSpace™ PAF-1013 g

duża · do większych rozmiarów głowy i szyi · z polietylenu · bezpieczna 
podczas stosowania w pracach dekontaminacyjnych

Nr fabryczny Nr art. EUR KO
PAF-0030 4740 002 013 39,98 YJ02

Uchwyt na głowę CleanSpace2™ PAF-0030 g

wygodny, lekki, nadaje się do prania · nadaje się do długich, uciążliwych 
prac lub gdy osoba nosząca jest bardzo mobilna
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Nr fabryczny Nr art. EUR KO
PAF-1019 4740 002 043 29,73 YJ02

Zawór wydechu  
CleanSpace™ PAF-1019 g

akcesoria do maski pełnej CleanSpace™ ·  
z odpornego na uderzenia poliwęglanu i arkusza 
silikonowego 
 
JS = 2 sztuki/opakowanie

Nr fabryczny Nr art. EUR KO
PAF-1020 4740 002 044 29,73 YJ02

Zawór wprowadzający 
CleanSpace™ PAF-1020 g

akcesoria do maski pełnej CleanSpace™ ·  
z odpornego na uderzenia poliwęglanu 
i arkusza silikonowego 
 
JS = 6 sztuki/opakowanie

Nr fabryczny Nr art. EUR KO
PAF-1021 4740 002 045 29,73 YJ02

Pokrywa zaworu wydechu  
CleanSpace™ PAF-1021 g

akcesoria do maski pełnej CleanSpace™ ·  
pokrywę można łatwo wymienić dzięki  
prostemu systemowi Click-in 
 
JS = 2 sztuki/opakowanie

Nr fabryczny Nr art. EUR KO
PAF-0028 4740 002 036 30,75 YJ02

Zawór wydechu  
CleanSpace™ PAF-0028 g

akcesoria do półmasek CleanSpace™ Ultra & Ex 
 
JS = 2 sztuki/opakowanie

D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Nr fabryczny Wielkość Nr art. EUR KO
PAF-1022 małe 4740 002 046 92,25 YJ02
PAF-1027 średnia/duża 4740 002 048 92,25 YJ02

Zestaw masek wewnętrznych 
CleanSpace™ PAF-1022 / PAF-1027 g

zestaw masek wewnętrznych ustno-nosowych 
do maski pełnej CleanSpace™ · z unikalnym 
wzornictwem Clip-In i Clip-Out można łatwo 
zdejmować do czyszczenia

Nr fabryczny Nr art. EUR KO
PAF-1017 4740 002 041 133,25 YJ02

Zestaw okularów  
CleanSpace™ PAF-1017 g

akcesoria do maski pełnej 
CleanSpace™ · pełna regulacja dla 
wszystkich wielkości twarzy · szeroka 
oprawka zapewniająca widzenie 
peryferyjne przez duże okulary · stabilne 
pod obciążeniem · łatwe zakładanie

Nr fabryczny Nr art. EUR KO
PAF-0066 4740 002 035 49,20 YJ02

Ładowarka  
CleanSpace™ EX PAF-0066 g

różne wersje wtyczek dla różnych krajów 
(UK / UE / USA / Japonia / Australia / Nowa Zelandia)
Tylko do CleanSpace™ EX Power Unit

Nr fabryczny Pasuje do Nr art. EUR KO
PAF-0025 półmaska 4740 002 038 128,13 YJ02

Adapter testowy Fit  
CleanSpace™ PAF-0025 g

akcesoria do masek pełnych CleanSpace™ Ultra & Ex ·  
do testu ilościowego szczelności (PORTACOUNT®)

Nr fabryczny Pasuje do Nr art. EUR KO
PAF-1015 maska pełna 4740 002 039 115,83 YJ02

Adapter testowy Fit  
CleanSpace™ PAF-1015 g

do strony przedniej maski  
pełnej CleanSpace™ · do testu ilościowego  
szczelności (PORTACOUNT®) ·  
materiał: wysokogatunkowe aluminium
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Długość około  
[mm]

Nr art.
niebieski

EUR JS KO

10 270 4000 371 105 2,45 1) 12 PX00
1) cena za parę

Rękawica Weser
wg EN 388 · kat. II · z wysokiej jakości dwoinowej skóry wołowej · 
mankiet z płótna · z podszewką · podwójne szwy · GS (geprüfte Sicherheit - 
sprawdzone bezpieczeństwo) sprawdzone przez TÜV Rheinland
Zastosowanie: przemysł budowlany, prace montażowe, obsługa maszyn, 
obciążenia mechaniczne, kierowcy pojazdów mechanicznych, wózków 
widłowych, budownictwo drogowe

Wielkość Długość około  
[mm]

Nr art.
niebieski

EUR JS KO

10 270 4000 371 106 4,20 1) 12 PX00
1) cena za parę

Rękawica Elbe
wg EN 388 · kat. II · z wytrzymałej licowej skóry wołowej · mankiet 
z płótna · z podszewką · podwójne szwy · GS (geprüfte Sicherheit - 
sprawdzone bezpieczeństwo) sprawdzone przez TÜV Rheinland
Zastosowanie: przemysł budowlany, prace montażowe, obsługa maszyn, 
obciążenia mechaniczne, kierowcy pojazdów mechanicznych, wózków 
widłowych, budownictwo drogowe

Wielkość Długość około  
[mm]

Nr art.
beżowy

EUR JS KO

10 280 4000 371 107 4,95 1) 12 PX00
1) cena za parę

Rękawica Top Rhein
wg EN 388 · kat. II · z wytrzymałej licowej skóry wołowej · z podszewką · 
podwójne szwy · mankiet z płótna · hydrofobowane, przez to bardziej 
odporne na wilgoć · odporne na wodę i olej · GS (geprüfte Sicherheit - 
sprawdzone bezpieczeństwo) sprawdzone przez TÜV Rheinland
Zastosowanie: przemysł budowlany, prace montażowe, obsługa maszyn, 
obciążenia mechaniczne, kierowcy pojazdów mechanicznych, wózków 
widłowych, budownictwo drogowe

Wielkość Długość około  
[mm]

Nr art.
szary/
naturalny

EUR JS KO

10 260 4300 700 000 2,25 1) 12 YC21
1) cena za parę

Rękawica Verden
wg EN 388 · kat. II · materiał: licowa skóra wołowa · mankiet z płótna · z 
podszewką · uniwersalne rękawice robocze do prac wewnątrz i na zewnątrz
Zastosowanie: przemysł drzewny, budowlany i drogowy, przemysł 
metalowy, stalowy i ciężki, magazynowanie i logistyka, przemysł utylizacji i 
recyklingu, leśnictwo, ogrodnictwo i rolnictwo

Wielkość Długość około  
[mm]

Nr art.
kolory 
naturalne

EUR JS KO

11 265 4702 001 015 1,80 1) 12 YC12
1) cena za parę

Rękawica Falke-C
wg EN 388 · kat. II · materiał: bydlęca skóra licowa, o grubości 1,1 mm · 
wyściełanie · podwójne szwy · grzbiet dłoni i mankiet z białego płótna 
Zastosowanie: przemysł budowlany, prace montażowe, obsługa maszyn, 
obciążenia mechaniczne

Wielkość Długość około  
[mm]

Nr art.
kolory 
naturalne

EUR JS KO

10,5 265 4702 001 006 2,90 1) 12 YC12
1) cena za parę

Rękawica Adler-C
wg EN 388 · kat. II · materiał: wołowa skóra licowa, o grubości 1,2 mm · z 
podszewką · podwójne szwy · gumowany mankiet · grzbiet dłoni i mankiet 
z białego płótna
Zastosowanie: przemysł budowlany, prace montażowe, obsługa maszyn, 
obciążenia mechaniczne
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Długość około [mm] Nr art.
żółty

EUR JS KO

10,5 265 4000 371 010 2,60 1) 12 YC12
12 265 4000 371 012 3,65 1) 12 YC12

1) cena za parę

Rękawica Top
wg EN 388 · kat. II · materiał: niedwojona 
skóra świńska · duży mankiet · grzbiet dłoni z 
materiału · wnętrze dłoni z podszewką ·  
z gumowym ściągaczem 
Zastosowanie: przemysł budowlany,  
prace montażowe, obsługa maszyn, obciążenia mechaniczne

Wielkość Długość 
około  
[mm]

Wersja Nr art.
zielony/
kolory 
naturalne

EUR JS KO

10,5 265 wykonanie 
wodoodporne

4000 371 000 1,20 1) 12 YC12

1) cena za parę

Rękawica ze sztucznej skóry
kat. I · materiał: 100 % winyl  ·grzbiet dłoni i 
mankiet z białego płótna · wodoodporna
Zastosowanie: przemysł budowlany, prace 
montażowe, obsługa maszyn, obciążenia mechaniczne

Wielkość Długość około [mm] Nr art.
kolory 
naturalne

EUR JS KO

10,5 265 4000 371 021 2,10 1) 12 YC12
1) cena za parę

Rękawica
kat. I · materiał: skóra tapicerska · z podszewką · 
ze wzmocnieniem wewnętrznym · sortowane 
wg kolorów (1 kolor na karton) · grzbiet dłoni i 
mankiet z białego płótna
Zastosowanie: przemysł budowlany, prace 
montażowe, obsługa maszyn, obciążenia 
mechaniczne

Wielkość Długość około [mm] Nr art.
szary

EUR JS KO

10 350 4000 371 210 4,30 1) 6 PX00
1) cena za parę

Rękawica spawalnicza Granada
wg EN 420 · EN 388 · EN 12477 wykonanie A + B · kat. II · materiał: 
skóra licowa wołowa/skóra dwoinowa · mankiet z wytrzymałej skóry 
dwoinowej · sprawdzone pod względem odporności na substancje 
szkodliwe · dobre właściwości odnośnie chwytności · mocna skóra · bardzo 
duża wytrzymałość na rozdarcie oraz duża odporność na przebicie · GS 
(geprüfte Sicherheit - sprawdzone bezpieczeństwo) sprawdzone przez TÜV 
Rheinland
Zastosowanie: przemysł metalowy, stalowy oraz ciężki, odlewnie, 
możliwość zastosowania przy spawaniu autogenicznym oraz MIG/MAG

Wielkość Długość około [mm] Nr art.
szary

EUR JS KO

 9 350 4000 371 211 4,80 1) 10 PX00
10 350 4000 371 212 4,80 1) 10 PX00
11 350 4000 371 220 4,80 1) 10 PX00

1) cena za parę

Rękawica spawalnicza  
Mexico Z
wg EN 420 · EN 388 · kat. II · materiał: skóra 
kozia z nappa z mankietem · z kciukiem  
płetwowym · sprawdzone pod względem  
odporności na substancje szkodliwe · obciążalne,  
dobry komfort noszenia · oddychające · GS (geprüfte Sicherheit - 
sprawdzone bezpieczeństwo) sprawdzone przez TÜV Rheinland
Zastosowanie: przy pracach konserwacyjnych, w przemyśle 
motoryzacyjnym, elektrycznym, montażowym oraz energetycznym, przy 
spawaniu argonowym oraz elektrycznym, spawaniu/cięciu montażowym, 
spawaniu metodą WIG

Wielkość Długość około [mm] Nr art.
żółty/szary

EUR JS KO

 9 350 4000 371 218 7,65 1) 10 PX00
10 350 4000 371 213 7,65 1) 10 PX00
11 350 4000 371 219 7,65 1) 10 PX00

1) cena za parę

Rękawica spawalnicza  
Mexico Z Super
wg EN 420 · EN 388 · EN 12477 wersja 
B · kat. II · materiał: wierzch-skóra kozia nappa · hydrofobowa (odporny 
na wodę i olej) · sprawdzone pod względem odporności na substancje 
szkodliwe · z przędzą KEVLAR® · oddychające · GS (geprüfte Sicherheit - 
sprawdzone bezpieczeństwo) sprawdzone przez TÜV Rheinland
Zastosowanie: przemysł metalowy, stalowy i ciężki, drzewny, budowlany i 
drogowy, montażowy, elektryczny oraz energetyczny, spawanie argonowe, 
elektryczne, a także metodą WIG, spawanie/cięcie montażowe
Kevlar® to zastrzeżony znak towarowy E. I. DuPont Co. Z. b

Wielkość Długość około [mm] Nr art.
żółty

EUR JS KO

10 350 4000 371 214 5,65 1) 6 PX00
1) cena za parę

Rękawica spawalnicza  
Mühlheim I Super
wg EN 420 · EN 388 · EN 12477 wykonanie A + B · kat. II · materiał: 
wysokiej jakości dwoinowa skóra wołowa · całkowicie z 
podszewką · sprawdzone pod względem odporności na substancje 
szkodliwe · duża wytrzymałość na ścieranie · dobre właściwości 
odnośnie chwytności · mocna skóra, bardzo duża wytrzymałość na 
rozdarcie i przebicie · oddychające · GS (geprüfte Sicherheit - sprawdzone 
bezpieczeństwo) sprawdzone przez TÜV Rheinland
Zastosowanie: prace spawalnicze przy ekstremalnym obciążeniu 
mechanicznym · obróbka metali · przemysł motoryzacyjny i stoczniowy, 
odlewnie, odpowiednie do zastosowania przy spawaniu autogenicznym, 
MIG/MAG, gazowym z osłoną gazu obojętnego oraz spawaniu metodą WIG
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Długość około [mm] Nr art.
brązowy

EUR JS KO

L (9) 340 4702 005 004 9,80 1) 5 YE00
XL (9,5) 340 4702 005 005 9,80 1) 5 YE00

1) cena za parę

Rękawica spawalnicza
wg EN 388 · EN 407 · EN 12477 (09.2005) wersja A/B · kat. II · materiał: 
wysokiej jakości dwoinowa skóra wołowa · na całości podwójne szwy · 
miękka bawełniana podszewka · 3-krotne szwy Kevlar® zapewniają większą 
wytrzymałość szwów i ochronę · prosty kciuk, ze wzmocnioną opaską na 
kciuk · szczególnie nadaje się do spawania MIG · atest TÜV  
(TÜV Rheinland): 21128415 002
Zastosowanie: prace spawalnicze przy ekstremalnym obciążeniu 
mechanicznym · obróbka metali · przemysł motoryzacyjny i stoczniowy, 
odlewnie, odpowiednie do zastosowania przy spawaniu autogenicznym, 
MIG/MAG, gazowym z osłoną gazu obojętnego oraz spawaniu metodą WIG
Kevlar® to zastrzeżony znak towarowy E. I. DuPont Co. Z. b

Wielkość Długość około [mm] Nr art.
czerwony

EUR JS KO

L (9) 340 4702 005 007 8,15 1) 5 YE00
XL (9,5) 340 4702 005 008 8,15 1) 5 YE00

1) cena za parę

Rękawica spawalnicza
wg EN 388 · EN 407 · EN 12477 (09.2005) wersja A/B · kat. II · materiał: 
wysokiej jakości dwoinowa skóra wołowa · z podszewką · konstrukcja 
kciuka zapewnia spawaczowi bardziej naturalną swobodę ruchów na kciuku 
i palcach · nadaje się do przenoszenia towarów i spawania · atest TÜV  
(TÜV Rheinland): 21128415 002
Zastosowanie: prace spawalnicze przy ekstremalnym obciążeniu 
mechanicznym · obróbka metali · przemysł motoryzacyjny i stoczniowy, 
odlewnie, odpowiednie do zastosowania przy spawaniu autogenicznym, 
MIG/MAG, gazowym z osłoną gazu obojętnego oraz spawaniu metodą WIG

Wielkość Długość około [mm] Nr art.
pomarań- 
czowy

EUR JS KO

L (9) 350 4702 005 010 15,05 1) 5 YE00
XL (9,5) 350 4702 005 011 15,05 1) 5 YE00
XXL (10,5) 350 4702 005 012 16,45 1) 5 YE00

1) cena za parę

Rękawica spawalnicza
wg EN 388 · EN 407 · EN 12477 (09.2005) wersja A/B · kat. II · materiał: 
skóra świńska · Softouch® · strona zamszu na zewnątrz, strona ziarnista 
wewnątrz do dłoni · z mankietem ze skóry dwoiny · bezszwowy palec 
wskazujący, dlatego dobra kontrola nad drutami spawalniczymi o małej 
średnicy i ultralekkim uchwytem TIG · zapobiega wypaleniu szwów · niskie 
ścieranie · dobry kształt · szczególnie giętki · 3-krotnie wszyta Kevlar®  · 
atest TÜV (TÜV Rheinland): 21128415 002
Zastosowanie: spawanie WIG
Kevlar® to zastrzeżony znak towarowy E. I. DuPont Co. Z. b

Wielkość Długość około [mm] Nr art.
żółty

EUR JS KO

 9 350 4000 371 217 7,75 1) 6 PX00
10 350 4000 371 215 7,75 1) 6 PX00
11 350 4000 371 216 7,75 1) 6 PX00

1) cena za parę

Rękawica spawalnicza  
Mühlheim II Super
wg EN 388 · EN 420 · EN 12477 wykonanie A + B · kat. II · materiał: 
skóra licowa wołowa/skóra dwoinowa · całkowicie z podszewką · 
dobre właściwości odnośnie chwytności · mocna skóra, bardzo duża 
wytrzymałość na rozdarcie i przebicie · oddychające  · GS (geprüfte 
Sicherheit - sprawdzone bezpieczeństwo) sprawdzone przez TÜV Rheinland
Zastosowanie: prace spawalnicze przy ekstremalnym obciążeniu 
mechanicznym · obróbka metali · przemysł motoryzacyjny i stoczniowy, 
odlewnie, odpowiednie do zastosowania przy spawaniu autogenicznym, 
MIG/MAG, gazowym z osłoną gazu obojętnego oraz spawaniu metodą WIG
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Długość około [mm] Nr art.
naturalny

EUR JS KO

L (9) 350 4702 005 013 17,45 1) 5 YE00
XL (9,5) 350 4702 005 014 17,45 1) 5 YE00
XXL (10,5) 350 4702 005 015 19,05 1) 5 YE00

1) cena za parę

Rękawica spawalnicza
wg EN 388 · EN 407 · EN 12477 (09.2005) wersja A/B · kat. II · materiał: 
cielęca skóra licowa · Softouch® · najlepsza jakość · 3-krotnie wszyta 
Kevlar® · mankiet wykonany z grubej dwoiny wołowej · bezszwowy palec 
wskazujący, dlatego dobra kontrola nad drutami spawalniczymi o małej 
średnicy i ultralekkim uchwytem TIG · zapobiega wypaleniu szwów · niskie 
ścieranie · dobry kształt · szczególnie giętki · testowane elektrostatycznie 
zgodnie z EN 1149-2 · atest TÜV (TÜV Rheinland): 21128415 002
Zastosowanie: spawanie WIG
Kevlar® to zastrzeżony znak towarowy E. I. DuPont Co. Z. b

Wielkość Długość około [mm] Nr art.
naturalny/
pomarań- 
czowy

EUR JS KO

M (8,5) 350 4702 005 016 15,35 1) 5 YE00
L (9) 350 4702 005 017 15,35 1) 5 YE00
XL (9,5) 350 4702 005 018 15,35 1) 5 YE00
XXL (10,5) 350 4702 005 019 17,00 1) 5 YE00

1) cena za parę

Rękawica spawalnicza
wg EN 388 · EN 407 · EN 12477 (09.2005) wykonanie B · kat. II · materiał: 
skóra kozia · Softouch® · 3-krotnie wszyta Kevlar® · mankiet z dwoiny 
wołowej · bezszwowy palec wskazujący, dlatego dobra kontrola nad 
drutami spawalniczymi o małej średnicy i ultralekkim uchwytem TIG · 
zapobiega wypaleniu szwów · niskie ścieranie · dobry kształt · szczególnie 
giętki · testowane elektrostatycznie zgodnie z EN 1149-2 · atest TÜV  
(TÜV Rheinland): 21128415 002
Zastosowanie: spawanie WIG
Kevlar® to zastrzeżony znak towarowy E. I. DuPont Co. Z. b

Wielkość Długość około 
[mm]

Nr art.
żółty

EUR JS KO

L (9) 350 4702 005 036 16,75 1) 5 YE00
XL (9,5) 350 4702 005 037 16,75 1) 5 YE00
XXL (10,5) 350 4702 005 038 18,40 1) 5 YE00

1) cena za parę

Rękawica  
spawalnicza  
Bucktan
wg EN 388 · EN 407 · 
EN 12477 · kat. II · 
wersja A · skóra wołowa 
dwoinowa, zszywana 
4- i 5-krotnie Kevlar® · z 
podszewką · COMFOflex®-
amortyzowany pneumatycznie · ognioodporne poduszki powietrzne 
i podszewka odprowadzająca pot zapewniają niezrównany komfort i 
dodatkową izolację · testowane elektrostatycznie zgodnie z 
EN 1149-2 · atest TÜV (TÜV Rheinland): 21128415 002
Zastosowanie: prace spawalnicze przy ekstremalnym obciążeniu 
mechanicznym · obróbka metali · przemysł motoryzacyjny i stoczniowy, 
odlewnie, odpowiednie do zastosowania przy spawaniu autogenicznym, 
MIG/MAG, gazowym z osłoną gazu obojętnego oraz spawaniu metodą WIG
Kevlar® to zastrzeżony znak towarowy E. I. DuPont Co. Z. b

Długość około [cm] Szerokość około [cm] Nr art.
srebrny

EUR KO

20 15 4702 005 040 8,35 YE00

Ochrona dłoni
ochrona rąk przed wysoką 
temperaturą · materiał: skóra 
bydlęca wzmacniana włóknem 
szklanym · Kevlar® chroniący 
przed wysoką temperaturą 
Do stosowania tylko w  
połączeniu z odpowiednimi rękawicami spawalniczymi z certyfikatem! 
 
Kevlar® to zastrzeżony znak towarowy E. I. DuPont Co. Z. b

Długość około [cm] Szerokość około [cm] Nr art.
srebrny

EUR KO

20 15 4702 005 041 8,15 YE00

Ochrona dłoni
ochrona rąk przed wysoką 
temperaturą · skóra bydlęca z 
aluminiowaną warstwą ochronną 
PFR do lepszego odbijania ciepła · 
materiał: certyfikowany zgodnie 
z EN 532, TÜV 744-800515/25 · 
Kevlar® chroniący przed wysoką temperaturą 
Do stosowania tylko w połączeniu z odpowiednimi rękawicami 
spawalniczymi z certyfikatem! 
 
Kevlar® to zastrzeżony znak towarowy E. I. DuPont Co. Z. b
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Długość około [mm] Nr art.
kolory 
naturalne

EUR JS KO

10,5 350 4000 371 227 4,10 1) 12 YC12
1) cena za parę

Rękawica spawalnicza
wg EN 388 · EN 407 · EN 420 · EN 12477 wersja A · kat. II · materiał: 
połączenie skóry licowej wołowej i skóry dwoinowej
Zastosowanie: przemysł metalowy, stalowy oraz ciężki, odlewnie

Wielkość Nr art.
naturalny/
niebieski

EUR JS KO

 8 4000 371 135 3,25 1) 12 PX00
 9 4000 371 136 3,25 1) 12 PX00
10 4000 371 137 3,25 1) 12 PX00
11 4000 371 138 3,25 1) 12 PX00

1) cena za parę

Rękawica Donau
wg EN 388 · kat. II · materiał: skóra nappa z wierzchnią częścią z tkaniny 
typu stretch · pewne mocowanie zapięciem na rzep · kciuki płetwowe
Zastosowanie: przy pracach, które wymagają stosowania rękawic 
skórzanych i jednocześnie delikatności, w przemyślne budowlanym, przy 
pracach związanych z ochroną produktu

Wielkość Nr art.
czarny/
kolory 
naturalne

EUR JS KO

 8 4000 371 111 4,20 1) 10 PX00
 9 4000 371 112 4,20 1) 10 PX00
10 4000 371 113 4,20 1) 10 PX00
11 4000 371 114 4,20 1) 10 PX00

1) cena za parę

Rękawica Main
wg EN 388 · kat. II · materiał: 
wierzch-skóra kozia nappa · z 
wierzchnią częścią z czarnej tkaniny 
stretch i z zapięciem na rzep · duży 
komfort noszenia · bardzo dobre czucie 
dotykowe · mikrofaza
Zastosowanie: prace precyzyjne, 
mechanika precyzyjna, montaż również 
ciepłych drobnych części, przenoszenie 
narzędzi, wysyłka i pakowanie

Wielkość Nr art.
czerwony/
kolory 
naturalne

EUR KO

 8 4000 371 101 6,90 YX29
 9 4000 371 102 6,90 YX29
10 4000 371 103 6,90 YX29

Rękawica Griffy
wg EN 388 · kat. II · materiał: wytrzymała i przyjemna skóra kozia 
nappa · z czerwonymi grzbietami dłoni Interlock · dopasowany mankiet z 
zapięciem na rzep · wyszukana jakość skóry · znakomita chwytność i czucie 
dotykowe · parami na karcie SB
Zastosowanie: prace precyzyjne, mechanika precyzyjna, montaż, obsługa 
narzędzi
Na zamówienie dostępne również w rozm. 7 i w rozm. 11

Wielkość Nr art.
szary

EUR JS KO

 9 4000 371 674 3,90 1) 12 YC16
10 4000 371 675 4,15 1) 12 YC16
11 4000 371 676 4,45 1) 12 YC16

1) cena za parę

Rękawica Driver
wg EN 388 · EN 407 · kat. II · materiał: 
niedwojona skóra wołowa · z elastycznym ściągaczem i kciukiem 
płetwowym · kolorystyczne oznaczenie rozmiaru
Zastosowanie: ogrodnictwo i architektura krajobrazu, budownictwo i 
rzemiosło, prace montażowe, spedycja
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
biały

EUR JS KO

6 (S) 4000 371 596 0,74 1) 12 PK01
7 (M) 4000 371 597 0,74 1) 12 PK01
8 (L) 4000 371 598 0,74 1) 12 PK01
9 (XL) 4000 371 599 0,74 1) 12 PK01
10 (XXL) 4000 371 600 0,74 1) 12 PK01

1) cena za parę

Rękawica Whitestar NPU
wg EN 388 · kat. II · materiał: nylon · biała powłoka PU  
na wewnętrznej części dłoni i na końcówkach palców
Zastosowanie: prace na zewnątrz, przemysł zaawansowanych  
technologii, pakowanie, prace magazynowe

Wielkość Nr art.
czarny

EUR JS KO

6 (S) 4000 371 603 0,74 1) 12 PK01
7 (M) 4000 371 604 0,74 1) 12 PK01
8 (L) 4000 371 605 0,74 1) 12 PK01
9 (XL) 4000 371 606 0,74 1) 12 PK01
10 (XXL) 4000 371 607 0,74 1) 12 PK01

1) cena za parę

Rękawica Blackstar NPU
wg EN 388 · kat. II · materiał: nylon · czarna powłoka PU  
na wewnętrznej części dłoni i na końcówkach palców
Zastosowanie: prace na zewnątrz, przemysł zaawansowanych  
technologii, pakowanie, prace magazynowe

Wielkość
biały

Długość około [mm] JS Nr art. EUR KO

 8 240 12 4000 371 247 0,85 1) YC12
 9 240 12 4000 371 248 0,85 1) YC12
10 240 12 4000 371 249 0,85 1) YC12
szary
  8 240 12 4000 371 269 0,85 1) YC12
  9 240 12 4000 371 270 0,85 1) YC12
10 240 12 4000 371 271 0,85 1) YC12
czarny
  8 240 12 4000 371 257 0,85 1) YC12
  9 240 12 4000 371 258 0,85 1) YC12
10 240 12 4000 371 259 0,85 1) YC12
czarny – na kartoniku do sprzedaży samoobsługowej
  8 240  1 4300 700 593 1,30 YC12
  9 240  1 4300 700 594 1,30 YC12
10 240  1 4300 700 595 1,30 YC12

1) cena za parę

Rękawica
wg EN 388 · kat. II ·  
częściowo powlekane PU · 100% nylon · nieabsorbujące cieczy ·  
dobra czułość dotykowa · dopasowanie niczym druga skóra · ze 
ściągaczem · możliwość prania · duża wytrzymałość na ścieranie
Zastosowanie: prace na zewnątrz, przemysł zaawansowanych technologii, 
pakowanie, prace magazynowe

Wielkość Długość około [mm] Nr art.
czarny

EUR JS KO

 7 225 4000 371 154 1,85 1) 12 YC12
 8 225 4000 371 155 1,85 1) 12 YC12
 9 225 4000 371 156 1,85 1) 12 YC12
10 225 4000 371 157 1,85 1) 12 YC12

1) cena za parę

Rękawica
wg EN 388 · kat. II · częściowo powlekane PU · bardzo lekkie 
wykonanie, przez to jeszcze lepsza czułość dotykowa · nieabsorbujące 
cieczy · dopasowanie niczym druga skóra · możliwość prania · duża 
wytrzymałość na ścieranie
Zastosowanie: do prac w przemyśle zaawansowanych technologii oraz w 
czystych pomieszczeniach, przy pakowaniu

Wielkość Nr art.
niebieski/
czarny

EUR JS KO

XL (9) 4000 371 540 1,90 1) 12 YC16
XXL (10) 4000 371 541 1,90 1) 12 YC16

1) cena za parę

Rękawica Nitras Skin
wg EN 388 · kat. II · materiał: 
nylon 18 · niebieskie, czarna 
powłoka PU na wewnętrznej 
części dłoni i na końcówkach 
palców · wyjątkowo lekkie · 
perfekcyjny komfort noszenia · 
perfekcyjna swoboda palców ·  
ze ściągaczem
Zastosowanie: do prac precyzyjnych, w czystych pomieszczeniach i w 
przemyśle farmaceutycznym, elektrotechnicznym, montaż, sortowanie 
małych części z dużym wyczuciem
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Długość około 
[mm]

Nr art.
szary

EUR JS KO

 8 255 4000 371 008 6,45 1) 12 YX29
10 265 4000 371 009 6,45 1) 12 YX29

1) cena za parę

Rękawica Comfort Worker
wg EN 388 · kat. II · materiał: mieszanka bawełny i elastanu · z piankową 
powłoką nitrylową · bez szwu · elastyczny ściągacz z zapięciem na rzep · 
wzmocnienie z mikrofazy pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym · 
zapewnia zręczność · przyjemny komfort noszenia · oddychające · trwałe
Zastosowanie: do ogólnych prac mechanicznych w warunkach suchych i z 
niewielką ilością oleju, w przemyśle motoryzacyjnym, do obróbki narzędzi, 
montażu, magazynowania i logistyki, pakowania, budownictwa, rzemiosła, 
ogrodnictwa i architektury krajobrazu
Na zamówienie dostępne również w rozm. 9

Wielkość Nr art.
szary/ biały

EUR JS KO

M (7) 4000 371 797 1,45 1) 12 YC16
L (8) 4000 371 798 1,45 1) 12 YC16
XL (9) 4000 371 799 1,45 1) 12 YC16
XXL (10) 4000 371 800 1,45 1) 12 YC16
XXXL (11) 4000 371 801 1,45 1) 12 YC16

1) cena za parę

Rękawica
wg EN 388 · EN 16350 · kat. II · materiał: dzianina nylonowo-węglowa · 
szary · biała powłoka PU na końcówkach palców · ze ściągaczem · 
zawiera włókna węglowe · zapewnia zręczność · możliwość obsługi 
ekranu dotykowego · kolorystyczne oznaczenie rozmiaru
Zastosowanie: praca precyzyjna, pomieszczenia czyste, przemysł 
elektryczny, atmosfera palna i wybuchowa, chroni przed uszkodzeniami 
elektrostatycznymi, wyładowaniami

Wielkość Nr art.
niebieski/
czarny

EUR JS KO

 8 8000 043 687 2,65 1) 12 YC12
 9 8000 043 688 2,65 1) 12 YC12
10 8000 043 685 2,65 1) 12 YC12

1) cena za parę

Rękawica drobno dziana S-Grip 
wg EN 388 · kat. II · materiał: poliester · powłoka: lateks, wytłaczany · 
cienka dzianina bez szwów, (15 GG) · jakość premium · dobra chwytność, 
również w mokrym środowisku · bardzo dobre dopasowanie · duży komfort 
noszenia
Zastosowanie: prace montażowe, budowa okien, magazynowanie i 
logistyka oraz rzemiosło 

Wielkość Nr art.
żółty 
neonowy/
szary

EUR JS KO

 7 4000 391 067 1,75 1) 12 YC14
 8 4000 391 068 1,75 1) 12 YC14
 9 4000 391 069 1,75 1) 12 YC14
10 4000 391 070 1,75 1) 12 YC14
11 4000 391 071 1,75 1) 12 YC14

1) cena za parę

Rękawica Flexter
wg EN 388 · kat II · materiał: 
100% poliester · powłoka: 
lateks piaskowany elastyczny · 
cienka dzianina bez szwów (13 Gauge) ·  
elastyczny rękaw zapewniający doskonałe, ergonomiczne dopasowanie i 
bardzo duży komfort noszenia · bardzo dobra czułość dotykowa · pewny 
chwyt również w przypadku gładkich przedmiotów 
Zastosowanie: prace montażowe, magazynowanie i logistyka oraz 
rzemiosło

Wielkość Nr art.
czarny

EUR JS KO

 6 8000 300 569 1,55 1) 12 YC14
 7 8000 140 716 1,55 1) 12 YC14
 8 8000 140 717 1,55 1) 12 YC14
 9 4000 371 163 1,55 1) 12 YC14
10 4000 371 164 1,55 1) 12 YC14
11 8000 140 718 1,55 1) 12 YC14
12 8000 140 719 1,55 1) 12 YC14

1) cena za parę

Rękawica Finegrip
wg EN 388 · kat. II · materiał: 
100% poliamid (nylon), 
k. czarny · powlekanie wewnętrznej części dłoni lateksem 
obkurczającym, czarnym · bardzo dobre dopasowanie · elastyczny nośnik · 
pewny chwyt również w przypadku wilgotnych przedmiotów · 
niewrażliwe na zanieczyszczenia · bardzo dobre czucie dotykowe

Wielkość Nr art.
żółty/czarny

EUR JS KO

 7 4000 371 261 1,85 1) 12 YC12
 8 4000 371 262 1,85 1) 12 YC12
 9 4000 371 263 1,85 1) 12 YC12
10 4000 371 264 1,85 1) 12 YC12

1) cena za parę

Rękawica
wg EN 388 · kat. II · materiał: nylon z naturalnym lateksem · 
szorstkowane · podział 15-krotny · najlepsze dopasowanie i najlepszy 
komfort noszenia z dobrą odpornością · znakomity chwyt na mokro · 
oddychający grzbiet dłoni
Zastosowanie: obróbka metali i przemysł aluminiowy, przemysł szklarski, 
recykling, budowa okien
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
żółty/zielony

EUR JS KO

 9 4000 371 001 1,30 1) 12 YC14
10 4000 371 002 1,30 1) 12 YC14

1) cena za parę

Rękawica Specialgrip
wg EN 388 · kat. II · materiał: 100% poliester, kolor żółty · wewn. część 
dłoni wyłożona lateksem, kolor zielony · bez szwu · anatomiczne 
dopasowanie · nie powlekany grzbiet dłoni · dobra chwytność i 
właściwości antypoślizgowe · hydrofobowa wewnętrzna powierzchnia 
dłoni · wygodny i przyjemny komfort noszenia
Zastosowanie: obróbka metali i przemysł aluminiowy, recykling, budowa 
okien
Na zamówienie dostępne również w rozm. 7 i 8 oraz rozm. 11 i 12

Wielkość Nr art.
niebieski

EUR KO

 8 4000 371 838 3,15 YC14
 9 4000 371 839 3,15 YC14
10 4000 371 840 3,15 YC14
11 4000 371 841 3,15 YC14

Rękawica Aqua Guard
wg EN 388 · kat. II · materiał: 
100% poliamid (nylon) · 1. 
powłoka: lateks, całkowicie 
powlekany, gładki, kolor niebieski, 2. powłoka: lateks, wnętrze dłoni, 
piaskowane, ciemnoniebieski · dopuszczony do kontaktu z żywnością 
zgodnie z LFGB § 31· cienka dzianina · bezszwowa 13 G · bardzo 
elastyczny · piaskowana powłoka lateksowa zapewnia dobrą przyczepność 
w suchych i mokrych warunkach
Zastosowanie: przemysł spożywczy, prace montażowe, magazynowanie i 
logistyka oraz rzemiosło
Na zamówienie dostępne również w rozm. 7

Wielkość Nr art.
czerwony/
czarny/
niebieski

EUR JS KO

 8 8000 140 725 1,40 1) 12 YC14
 9 8000 140 726 1,40 1) 12 YC14
10 8000 140 727 1,40 1) 12 YC14
11 8000 140 728 1,40 1) 12 YC14

1) cena za parę

Rękawica Tip Grip
wg EN 388 · kat. II · materiał: 100% poliester, cienka dzianina 13 Gauge, 
k. czerwony · 1. powłoka: lateks kurczliwy, czarny · 2. powłoka: lateks 
kurczliwy na końcach palców, k. niebieski · profesjonalna jakość ·  podwójna 
powłoka zapewnia polepszoną chwytność · dobry kształt
Zastosowanie: prace montażowe, obróbka metali, budowa okien, 
magazynowanie i logistyka oraz rzemiosło

Wielkość Długość około [mm] JS Nr art. EUR KO
Flex, bez wypustek, szare/czarne
 8 250 12 4000 371 023 3,25 1) PK01
 9 250 12 4000 371 024 3,25 1) PK01
10 250 12 4000 371 025 3,25 1) PK01
11 250 12 4000 371 026 3,25 1) PK01
Flex N, powierzchnia wewnętrzna dłoni z punktowymi wypustkami, szare/czarne
  8 250 12 4000 371 028 3,35 1) PK01
  9 250 12 4000 371 029 3,35 1) PK01
10 250 12 4000 371 030 3,35 1) PK01
11 250 12 4000 371 031 3,35 1) PK01

1) cena za parę

Rękawica Flex / Flex N
wg EN 388 · kat II · materiał: 3-nitkowa tkanina nośna, szara nakrapiana · 
wewn. część dłoni i końcówki palców z czarną powłoką mikropianki 
nitrylowej · bardzo dobre czucie dotykowe · duża wytrzymałość na 
ścieranie · dobre dopasowanie i pewność chwytu · przyjemny komfort 
noszenia · oddychający grzbiet dłoni · certyfikowane wg Öko-Tex® 
Standard 100
Zastosowanie: do prac w przemyśle zaawansowanych technologii oraz w 
czystych pomieszczeniach, przy pakowaniu

Wielkość Długość około [mm] Nr art. EUR KO
HitFlex, bez wypustek, kolor szary/czarny - na kartoniku do sprzedaży 
samoobsługowej
 8 250 4300 700 568 3,25 YC12
 9 250 4300 700 569 3,25 YC12
10 250 4300 700 570 3,25 YC12
11 250 4300 700 571 3,25 YC12
HitFlex N, wewnętrzna powierzchnia dłoni z wypustkami punktowymi, kolor 
szary/czarny – na kartoniku do sprzedaży samoobsługowej
  8 250 4300 700 588 3,35 YC12
  9 250 4300 700 589 3,35 YC12
10 250 4300 700 590 3,35 YC12
11 250 4300 700 591 3,35 YC12

Rękawica HitFlex / HitFlex N
wg EN 388 · kat II · materiał: 3-nitkowa tkanina nośna, szara nakrapiana · 
wewn. część dłoni i końcówki palców z czarną powłoką mikropianki 
nitrylowej · bardzo dobre czucie dotykowe · duża wytrzymałość na 
ścieranie · dobre dopasowanie i pewność chwytu · przyjemny komfort 
noszenia · oddychający grzbiet dłoni · certyfikowane wg Öko-Tex® 
Standard 100
Zastosowanie: do prac w przemyśle zaawansowanych technologii oraz w 
czystych pomieszczeniach, przy pakowaniu
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Długość około [mm] Nr art.
szary/czarny

EUR JS KO

 7 240 4000 391 037 2,95 1) 12 YC24
 8 240 4000 391 038 2,95 1) 12 YC24
 9 240 4000 391 039 2,95 1) 12 YC24
10 240 4000 391 040 2,95 1) 12 YC24

1) cena za parę

Rękawica  
LeikaFlex® Touch 1464
wg EN 388 · EN 16350 · kat. 
II · materiał: nylon/karbon (15gg) 
z oddychającą powłoką z 
mikropianki-nitrylu · pewny 
chwyt · elastyczna · przyjemny komfort 
noszenia · perfekcyjne dopasowanie · 
możliwość obsługi urządzeń z ekranami 
dotykowymi · nadają się do 
stosowania na obszarach ESD  
i są certyfikowane jako odprowadzające 
ładunki elektrostatyczne (EN16350) · certyfikat Öko-Tex® 
Zastosowanie: prace montażowe, mechanika precyzyjna, pakowanie, 
przetwórstwo metali, przemysł motoryzacyjny 
Na zamówienie dostępne również w rozm. 6 i w rozm. 11

Wielkość Nr art.
czerwony

EUR JS KO

 8 4000 371 003 2,75 1) 12 YC12
 9 4000 371 004 2,75 1) 12 YC12
10 4000 371 005 2,75 1) 12 YC12
11 4000 371 006 2,75 1) 12 YC12

1) cena za parę

Rękawica Condor
wg EN 388 · EN 407 · kat. II · materiał: powłoka 
z mikropianki nitrylowej, czarna · tkanina nośna 
czerwona · podział 18-częśc. · oddychający, cienki grzbiet 
dłoni · Actifresh® · duża wytrzymałość na ścieranie · bardzo 
dobre dopasowanie i pewność chwytu · bardzo dobre czucie dotykowe · 
przyjemny komfort noszenia · certyfikowane wg Öko-Tex® Standard 100
Zastosowanie: do prac w przemyśle zaawansowanych technologii oraz w 
czystych pomieszczeniach, przy pakowaniu

Wielkość Długość około [mm] Nr art.
szary

EUR JS KO

 8 220 4000 391 188 2,70 1) 12 YC24
 9 220 4000 391 189 2,70 1) 12 YC24
10 220 4000 391 190 2,70 1) 12 YC24

1) cena za parę

Rękawica  
Solidstar Soft 1463
wg EN 388 · EN 407 · kat. II · 
materiał: nylon/elastan z powłoką z 
mikropianki z nitrylu · oddychająca 
powłoka · bardzo dobre czucie 
dotykowe · miękka i wytrzymała · 
perfekcyjne dopasowanie · efekt 
chłodzący dzięki otwartym grzbietom 
dłoni · zarówno do prac ciężkich, jak i 
precyzyjnych · certyfikat Öko-Tex® 
Zastosowanie: prace montażowe,  
mechanika precyzyjna, pakowanie, przemysł motoryzacyjny 
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 6 wzwyż i w rozm. 11

Wielkość Długość około [mm] Nr art.
czerwony/
czarny

EUR JS KO

 8 240 4000 371 244 1,20 1) 12 YC16
 9 240 4000 371 245 1,20 1) 12 YC16
10 240 4000 371 246 1,20 1) 12 YC16

1) cena za parę

Rękawica Nitril Foam
wg EN 388 · kat. II · materiał bazowy: 100% poliamid, kolor 
czerwony · częściowo powlekane pianką nitrylową, w kolorze czarnym · 
oddychające · szczególnie dobre dopasowanie · dobra czułość dotykowa · 
dobra pewność chwytu · nieabsorbujące cieczy · dobra odporność na oleje 
i smary
Zastosowanie: do prac precyzyjnych, w przemyśle sterylnym, 
farmaceutycznym, elektrotechnicznym, motoryzacyjnym, podczas obróbki 
metalu, montażu

Wielkość Nr art.
czarny

EUR JS KO

 9 4000 371 035 3,05 1) 12 YC12
10 4000 371 036 3,05 1) 12 YC12

1) cena za parę

Rękawica Hit Flex V
wg EN 388 · kat II · materiał: 3-nitkowa  
tkanina nośna, w kolorze szarym · całkowicie pokryte czarną mikropianką 
nitrylową · bardzo dobre czucie dotykowe · duża wytrzymałość na ścieranie · 
dobre dopasowanie i pewność chwytu · przyjemny komfort noszenia
Zastosowanie: do prac w przemyśle zaawansowanych technologii oraz w 
czystych pomieszczeniach, przy pakowaniu

Wielkość Nr art.
niebieski/
czarny

EUR JS KO

 8 4000 371 533 4,20 1) 12 YX29
 9 4000 371 534 4,20 1) 12 YX29
10 4000 371 535 4,20 1) 12 YX29

1) cena za parę

Rękawica Nitril Aqua
zgodna z EN 388 · kat. II · materiał: 100 % 
nylon, bezszwowe, z podwójną warstwą 
nitrylu · 1. warstwa wodoszczelna, 
całkowicie powlekane · 2. powierzchnia dłoni i  
końcówki palców powlekane czarnym, piaskowanym i spienionym  
nitrylem · optymalnie dostosowana do 
wilgotnego obszaru · możliwość prania · pewny chwyt na mokro i na 
sucho · szczególny komfort noszenia · perfekcyjne dopasowanie
Zastosowanie: prace montażowe, magazyn i logistyka oraz obszar rzemiosła
Na zamówienie dostępne również w rozm. 7 i 11
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
zielony/
czarny

EUR JS KO

 7 4000 371 877 4,50 1) 10 PK01
 8 4000 371 878 4,50 1) 10 PK01
 9 4000 371 879 4,50 1) 10 PK01
10 4000 371 880 4,50 1) 10 PK01
11 4000 371 881 4,50 1) 10 PK01

1) cena za parę

Rękawiczki zabezpieczające przed 
przecięciami Mosel
wg EN 388 · kat. II · materiał: podziałka 18, polietylen 
wysokiej gęstości (w skrócie HDP) z włóknem 
szklanym · z powłoką z nitrylu i wzmocnieniem 
z nitrylu w miejscu zginania kciuka · poziom 
zabezpieczenia przed przecięciami 3 · przyjemny 
komfort noszenia · dobre dopasowanie i pewność chwytu
Zastosowanie: do precyzyjnych czynności w przemyśle zaawansowanych 
technologii, w przemyśle szklanym, w przemyśle elektrotechnicznym, 
motoryzacyjnym, obróbce metali, w montażu

Wielkość
biały

Długość około [mm] JS Nr art. EUR KO

 6 240 10 4702 001 034 5,65 1) YC12
 7 240 10 4702 001 035 5,65 1) YC12
 8 240 10 4000 371 288 5,65 1) YC12
 9 240 10 4000 371 289 5,65 1) YC12
10 240 10 4000 371 290 5,65 1) YC12
11 240 10 4702 001 036 5,65 1) YC12
szary
  8 240 10 4000 371 284 5,65 1) YC12
  9 240 10 4000 371 285 5,65 1) YC12
10 240 10 4000 371 287 5,65 1) YC12
szary – na kartoniku do sprzedaży samoobsługowej
  8 240  1 4300 700 497 6,75 YC12
  9 240  1 4300 700 498 6,75 YC12
10 240  1 4300 700 499 6,75 YC12

1) cena za parę

Rękawiczka zabezpieczająca 
przed przecięciami
wg EN 388 · kat. II · materiał 
szczególnie zabezpieczający przed przecięciem · poziom zabezpieczenia 
przed przecięciami 3 · częściowo powlekane PU · dobry kształt · dobra 
czułość dotykowa · dobra pewność chwytu
Zastosowanie: do precyzyjnych czynności w przemyśle zaawansowanych 
technologii, w przemyśle szklanym, elektrotechnicznym, sterylnym i 
farmaceutycznym, motoryzacyjnym, w obróbce metalu, w montażu

Wielkość Długość około [mm] Nr art.
szary/szary

EUR JS KO

 7 240 4000 371 577 3,95 1) 10 YC12
 8 240 4000 371 578 3,95 1) 10 YC12
 9 240 4000 371 579 3,95 1) 10 YC12
10 240 4000 371 580 3,95 1) 10 YC12
11 240 4000 371 581 3,95 1) 10 YC12

1) cena za parę

Rękawiczka zabezpieczająca przed przecięciami
wg EN 388 · kat. II · materiał szczególnie zabezpieczający przed przecięciem · 
poziom zabezpieczenia przed przecięciami B · częściowo powlekane 
PU · dobry kształt · dobra czułość dotykowa · dobra pewność chwytu
Zastosowanie: do precyzyjnych czynności w przemyśle zaawansowanych 
technologii, w przemyśle szklanym, elektrotechnicznym, sterylnym i 
farmaceutycznym, motoryzacyjnym, w obróbce metalu, w montażu

ZNAKOMITA 
WYDAJNOŚĆ

Wielkość Nr art.
szary 

EUR JS KO

 8 4000 391 018 8,50 1) 6 YX25
 9 4000 391 019 8,50 1) 6 YX25
10 4000 391 020 8,50 1) 6 YX25

1) cena za parę

Rękawiczka zabezpieczająca przed przecięciami  
Solid Safety Cut High
wg EN 388 · kat. II · powłoka PU na opuszkach palców i na wewnętrznych 
powierzchniach dłoni umożliwia wysokie obciążenia mechaniczne i 
zastosowanie do materiałów o ostrych krawędziach · materiał nośny z 
HPPE (High Performance Polyethylen) · poziom zabezpieczenia przed 
przecięciami · ergonomiczne dopasowanie · oddychająca · bardzo 
lekka · nie zawiera alergenów, takich jak thiurame i inne przyspieszacze 
wulkanizacji
Zastosowanie: prace suche / montażowe, mechanika precyzyjna, 
pakowanie, przetwórstwo metali, przemysł motoryzacyjny 

Wielkość Nr art.
szary

EUR JS KO

10 4000 371 088 10,65 1) 12 YC16
11 4000 371 089 10,95 1) 12 YC16

1) cena za parę

Rękawiczka zabezp. przed przecięciami Hades
wg EN 388 · EN 407 · kat. II · poziom C · materiał: niedwojona skóra 
wołowa · bawełniany grzbiet · wnętrze wyściełane kompletnie włóknem 
specjalnym · mankiet z płótna żaglowego · podwójne szwy · gatunek skóry A
Zastosowanie: przemysł budowlany, prace montażowe, obsługa maszyn, 
obciążenia mechaniczne
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 8 wzwyż i w rozm. 12
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
szary/szary

EUR JS KO

 9 4000 371 585 4,95 1) 10 YC12
10 4000 371 586 4,95 1) 10 YC12

1) cena za parę

Rękawiczka zabezpieczająca przed przecięciami
wg EN 388 · kat. II · powłoka PU · szczególnie odporny na przecięcia, 
bardzo efektywny materiał · poziom zabezpieczenia przed przecięciami C ·  
duża wytrzymałość na ścieranie · dobry kształt · dobra czułość dotykowa · 
przyjemny komfort noszenia
Zastosowanie: do precyzyjnych czynności w przemyśle zaawansowanych 
technologii, w przemyśle szklanym, elektrotechnicznym, sterylnym i 
farmaceutycznym, motoryzacyjnym, w obróbce metalu, w montażu

ZNAKOMITA 
WYDAJNOŚĆ

Wielkość
szary

JS Nr art. EUR KO

 8 10 4000 371 144 6,39 1) YC12
 9 10 4000 371 145 6,39 1) YC12
10 10 4000 371 146 6,39 1) YC12
szary – na kartoniku do sprzedaży samoobsługowej
  8  1 4300 700 619 7,10 YC12
  9  1 4300 700 620 7,10 YC12
10  1 4300 700 621 7,10 YC12

1) cena za parę

Rękawiczka zabezpieczająca przed przecięciami
wg EN 388 · kat. II · powłoka PU · szczególnie odporny na przecięcia, 
bardzo efektywny materiał · poziom zabezpieczenia przed przecięciami C ·  
duża wytrzymałość na ścieranie · dobry kształt · dobra czułość dotykowa · 
przyjemny komfort noszenia
Zastosowanie: do precyzyjnych czynności w przemyśle zaawansowanych 
technologii, w przemyśle szklanym, elektrotechnicznym, sterylnym i 
farmaceutycznym, motoryzacyjnym, w obróbce metalu, w montażu

Wielkość Nr art.
niebieski/
szary

EUR JS KO

 7 4000 391 167 9,95 10 YC12
 8 4000 391 168 9,95 10 YC12
 9 4000 391 169 9,95 10 YC12
10 4000 391 170 9,95 10 YC12
11 4000 391 171 9,95 10 YC12

Rękawiczka zabezpieczająca przed przecięciami
wg EN 388 · EN 407 · kat II · materiał: włókno HDPE z powłoką 
poliuretanową (PU) · dzianina bezszwowa · wzmocniona ochrona 
przed przetarciem przy kciuku i palcu wskazującym dzięki podwójnej 
powłoce · bardzo cienka mimo poziomu zabezpieczenia przed 
przecięciami E · ochrona przed ciepłem kontaktowym do 100°C · duża 
wytrzymałość na ścieranie · bardzo dobre dopasowanie · przyjemny komfort 
noszenia
Zastosowanie: przemysł metalowy, elektrotechniczny, utylizacja i recykling 
odpadów, przemysł motoryzacyjny, lotniczy i maszynowy, przemysł 
motoryzacyjny, magazynowanie, logistyka
Na zamówienie dostępne również w rozm. 6

Wielkość Nr art.
szary

EUR JS KO

 8 4000 371 150 11,50 1) 12 YC12
 9 4000 371 151 11,50 1) 12 YC12
10 4000 371 152 11,50 1) 12 YC12

1) cena za parę

Rękawiczka zabezpieczająca przed przecięciami Ninja
wg EN 388 · kat. II · materiał: polietylen (HPPE) / poliamid / włókno szklane / 
elastan · poziom zabezpieczenia przed przecięciami 5 · szara powłoka z 
PU · dobra czułość dotykowa · dobra pewność chwytu
Zastosowanie: do precyzyjnych czynności w przemyśle zaawansowanych 
technologii, w przemyśle szklanym, elektrotechnicznym, sterylnym i 
farmaceutycznym, motoryzacyjnym, w obróbce metalu, w montażu
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
szary

EUR JS KO

 8 4000 391 195 6,85 1) 12 YC24
 9 4000 391 196 6,85 1) 12 YC24
10 4000 391 197 6,85 1) 12 YC24

1) cena za parę

Rękawiczka zabezpieczająca 
przed przecięciami  
Solidstar 1642
wg EN 388 · kat. II · materiał: HPPE, 
włókno stalowe, włókno szklane, 
nylon, poliester i elastan (18gg) z 
powłoką PU ·  poziom zabezpieczenia 
przed przecięciami D · stabilne 
dzięki elastycznemu ściągaczowi 
dzianinowemu · nie powlekany grzbiet 
dłoni · optymalne dopasowanie do kształtu i wysoki komfort noszenia · 
bardzo lekka · elastycznie dopasowany krój · optymalna czułość dotykowa i 
końców palców · dobra chwytność oraz duża obciążalność mechaniczna
Zastosowanie: montaż małych części, części o ostrych krawędziach, 
mechanika precyzyjna, obróbka metali, przemysł motoryzacyjny 
Na zamówienie dostępne również w rozm. 7 i w rozm. 11

Wielkość Nr art.
żółty/czerwony/
czarny

EUR JS KO

 9 4000 391 043 13,95 1) 6 YC24
10 4000 391 044 13,95 1) 6 YC24
11 4000 391 045 13,95 1) 6 YC24

1) cena za parę

Rękawiczka zabezpieczająca 
przed przecięciami  
Solidstar Impact 1655
wg EN 388 · kat. II · piaskowana 
powłoka nitrylowa · 13gg dzianina 
cienka UHMWPE, włókno szklane, elastan i poliester · dobra ochrona przed 
uderzeniami dzięki dobrze wyściełanej powierzchni wewnętrznej dłoni · 
z protektorami na grzbietach dłoni · ze wzmocnieniem na zgięciu kciuka 
i wysokim poziomem zabezpieczenia przed przecięciami C (TDM) · 
elastyczne mocowanie na rzep · bardzo dobra chwytliwość na sucho i na 
mokro · dobra wytrzymałość na rozdarcie 
Zastosowanie: prace montażowe, mechanika precyzyjna, pakowanie, 
przetwórstwo metali, przemysł motoryzacyjny 

Wielkość Nr art.
pomarań- 
czowy/czarny

EUR JS KO

 8 4000 391 048 6,95 12 YC24
 9 4000 391 049 6,95 12 YC24
10 4000 391 050 6,95 12 YC24
11 4000 391 051 6,95 12 YC24

Rękawiczka 
zabezpieczająca przed 
przecięciami Solidstar 1683
wg EN 388 · kat. II · materiał: nośnik z 
włókien specjalnych (HPPE,  
włókno stalowe, włókno szklane, nylon i elastan) · piaskowana powłoka 
nitrylowa · bezszwowa dzianina cienka (13gg) · odporność na przecięcie 
poziom F (TDM) · stabilne dzięki elastycznemu ściągaczowi dzianinowemu · nie 
powlekany grzbiet dłoni · optymalne dopasowanie do kształtu i wysoki komfort 
noszenia · dobra chwytność oraz duża obciążalność mechaniczna
Zastosowanie: prace montażowe, mechanika precyzyjna, pakowanie, 
przetwórstwo metali, przemysł motoryzacyjny 

Wielkość Nr art.
zielony/
czarny

EUR JS KO

 8 4000 371 695 11,30 1) 12 YC24
 9 4000 371 696 11,30 1) 12 YC24
10 4000 371 697 11,30 1) 12 YC24
11 4000 371 698 11,30 1) 12 YC24

1) cena za parę

Rękawiczka zabezpieczająca przed przecięciami  
LeiKaTech® 1646
wg EN 388 · kat. II · materiał: włókno Dyneema® Diamond Technology, 
nylon, elastan · czarna przepuszczająca powietrze powłoka z mikropianki 
nitrylowej · poziom zabezpieczenia przed przecięciami D · stabilne 
dzięki elastycznemu ściągaczowi dzianinowemu · nie powlekany grzbiet 
dłoni · wyjątkowo lekkie · elastycznie dopasowany krój · optymalne 
wyczucie dotyku · bardzo dobra pewność chwytu
Zastosowanie: montaż końcowy, przenoszenie i montaż niezwykle małych 
części z ostrymi krawędziami
Rozmiar 7 dostępny na zapytanie

Wielkość Nr art.
zielony/
czarny

EUR JS KO

 8 4000 371 945 11,50 1) 12 YC24
 9 4000 371 946 11,50 1) 12 YC24
10 4000 371 947 11,50 1) 12 YC24
11 4000 371 948 11,50 1) 12 YC24

1) cena za parę

Rękawiczka zabezpieczająca przed przecięciami  
LeiKaTech® 1647
wg EN 388 · kat. II · materiał: włókno Dyneema® Diamond Technology, 
nylon, elastan · czarna przepuszczająca powietrze powłoka z mikropianki 
nitrylowej z wypustkami · poziom zabezpieczenia przed przecięciami D ·  
stabilne dzięki elastycznemu ściągaczowi dzianinowemu · nie powlekany 
grzbiet dłoni · wyjątkowo lekkie · elastycznie dopasowany krój · optymalne 
wyczucie dotyku · bardzo dobra pewność chwytu
Zastosowanie: montaż końcowy, przenoszenie i montaż niezwykle małych 
części z ostrymi krawędziami
Rozmiar 7 dostępny na zapytanie
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
czarny 
nakrapiany/ 
czarny

EUR JS KO

 7 4000 371 862 5,20 1) 12 YC14
 8 4000 371 863 5,20 1) 12 YC14
 9 4000 371 864 5,20 1) 12 YC14
10 4000 371 865 5,20 1) 12 YC14
11 4000 371 866 5,20 1) 12 YC14

1) cena za parę

Rękawiczka zabezp. przed przecięciami Comfort Cut
wg EN 388 · kat. II · materiał: polietylen (HDPE)/poliamid/
włókno szklane/elastan z mikropianką z nitrylu/ PU na bazie 
wody, powlekane · certyfikat Öko-Tex Standard 100 · jakość 
premium · dzianina bezszwowa · najwyższy komfort noszenia i optymalna 
chwytność · znakomita wytrzymałość mechaniczna · oddychające · poziom 
zabezpieczenia przed przecięciami wg EN ISO 13997, poziom C  · 
optymalny chwyt przedmiotów nawet zanieczyszczonych olejem
Zastosowanie: prace mechaniczne, montażowe, przemysł, rzemiosło

Wielkość Nr art.
czarny

EUR JS KO

 8 4000 371 706 9,30 1) 10 YC21
 9 4000 371 707 9,30 1) 10 YC21
10 4000 371 708 9,30 1) 10 YC21
11 4000 371 709 9,30 1) 10 YC21

1) cena za parę

Rękawiczka zabezpieczająca  
przed przecięciami  
Genua Foam black long
wg EN 388 · kat. II · materiał: przędza 
hybrydowa Sinomac® z HPPE i włókna 
szklanego · powłoka z miękkiej pianki  
nitrylowej · kompletna i ciągła ochrona przed przecięciem · możliwość 
prania · bez szwów · klasa C (5) · wersja bardzo długa · dobre właściwości 
odnośnie chwytności · duży komfort noszenia · ergonomiczne dopasowanie · 
olejoodporne · zapewnia swobodę ruchu palców
Zastosowanie: przemysł metalowy, elektrotechniczny, utylizacja i recykling 
odpadów, przemysł motoryzacyjny, lotniczy i maszynowy, technologia 
transportowa, logistyka i magazynowanie, przemysł motoryzacyjny i naprawy
Na zamówienie dostępne również w rozm. 7

Wielkość Nr art.
ciemnonie- 
bieski/czarny

EUR JS KO

 8 4000 371 833 5,95 1) 12 YC14
 9 4000 371 834 5,95 1) 12 YC14
10 4000 371 835 5,95 1) 12 YC14
11 4000 371 836 5,95 1) 12 YC14

1) cena za parę

Rękawiczka 
zabezpieczająca przed 
przecięciami Delano
wg EN 388 · kat. II · materiał: 
polietylen (HDPE)/poliamid/włókno szklane/elastan z podwójną powłoką z 
nitrylu: 1. powłoka: pełna, gładka, ciemnoniebieska · 2. powłoka: wnętrze 
dłoni, piaskowane, kolor czarny · jakość premium · dzianina bezszwowa · 
poziom zabezpieczenia przed przecięciami wg  
EN ISO 13997, poziom D · podwójna powłoka zapewnia podwójną ochronę · 
znakomita wytrzymałość mechaniczna · optymalny chwyt przedmiotów 
nawet zanieczyszczonych olejem · dobra odporność na oleje i smary 
Zastosowanie: przemysł elektroniczny, montażowy, zaawansowanych 
technologii, farmaceutyczny, utylizacja, przemysł motoryzacyjny

Wielkość Nr art.
szary/czarny

EUR JS KO

XL (9) 4000 371 545 6,85 1) 10 YC16
XXL (10) 4000 371 546 6,85 1) 10 YC16

1) cena za parę

Rękawiczka zabezpieczająca 
przed przecięciami Taeki
wg EN 388 · kat. II · szczególnie odporny na 
przecięcia, bardzo efektywny materiał ·  
powłoka z pianki nitrylowej 3/4 · poziom zabezpieczenia przed przecięciami C ·  
dobry kształt · dobra czułość dotykowa · dobra pewność chwytu
Zastosowanie: do precyzyjnych czynności w przemyśle zaawansowanych 
technologii, w przemyśle elektrotechnicznym, motoryzacyjnym, w montażu

Wielkość Nr art.
szary

EUR JS KO

L (8) 4000 371 140 5,35 1) 10 YC16
XL (9) 4000 371 141 5,35 1) 10 YC16
XXL (10) 4000 371 142 5,35 1) 10 YC16

1) cena za parę

Rękawiczka zabezpieczająca przed przecięciami Taeki
wg EN 388 · EN 407 · kat. II · szczególnie wytrzymały na przecięcie i bardzo 
efektywny materiał · poziom zabezpieczenia przed przecięciami 5 · bez 
powłoki, nadają się jako rękawice spodnia · w ten sposób każda rękawica 
staje się rękawiczką zabezpieczającą przed przecięciami · dobry kształt · 
dobra czułość dotykowa · dobra pewność chwytu · nadają się do kontaktu 
z żywnością
Zastosowanie: do precyzyjnych czynności w przemyśle zaawansowanych 
technologii, w przemyśle szklanym, elektrotechnicznym, sterylnym i 
farmaceutycznym, motoryzacyjnym, w obróbce metalu, w montażu

Długość około [mm] Nr art.
niebieski

EUR JS KO

450 4000 371 553 16,85 1) 10 YC16
1) cena za parę

Ochraniacz przedramienia Taeki
wg EN 388 · EN 407 · kat. II · materiał: włókno 
high-tech Taeki · poziom zabezpieczenia przed 
przecięciami E · wytrzymałość na kontakt z 
wysoką temperaturą poziom 1 · kształt V · parami
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Długość około [mm] JS Nr art. EUR KO
niebieski – częściowo powlekane
  9 240 12 4000 371 272 1,50 1) PK01
10 240 12 4000 371 273 1,50 1) PK01
niebieski – z pełną powłoką
10 240 12 4000 371 277 1,55 1) PK01
niebieski – częściowo powlekane, na kartoniku do sprzedaży samoobsługowej
  9 240  1 4300 700 386 1,69 1) YC12
10 240  1 4300 700 387 1,69 YC12

1) cena za parę

Rękawica Neckar
wg EN 388 · EN 420 · kat. II · materiał: odporna powłoka nitrylowa o 
wysokiej jakości · wytrzymałe podczas prac z materiałami o ostrych 
krawędziach · nieabsorbujące cieczy · skutecznie wypierają tłuszcz i olej · z 
mankietem bezpieczeństwa · duża wytrzymałość na ścieranie · gumowany 
mankiet
Zastosowanie: 
obróbka betonu i materiałów budowlanych, np. prace brukarskie, obróbka 
blachy, odlewów i metali, zakłady utylizacji odpadów

Wielkość Nr art.
żółty

EUR JS KO

 8 4000 371 274 2,05 1) 12 PK01
 9 4000 371 275 2,05 1) 12 PK01
10 4000 371 276 2,05 1) 12 PK01

1) cena za parę

Rękawica Ems
najwyższa jakość · wg EN 388 · EN 420 · kat. II · materiał: powłoka 
nitrylowa najwyższej jakości · grzbiet dłoni częściowo powlekany · ze 
ściągaczem · dobre właściwości związane z noszeniem · nie wchłaniają 
olejów ani smarów · duża wytrzymałość na ścieranie · podwójnie 
powlekane
Zastosowanie: prace montażowe, budowa maszyn, przemysł 
motoryzacyjny, leśnictwo i rolnictwo, obróbka tworzyw sztucznych oraz 
blach

Wielkość
żółty

Długość około [mm] JS Nr art. EUR KO

 7 255 12 4000 371 280 0,90 1) PK01
 8 255 12 4000 371 281 0,90 1) PK01
 9 255 12 4000 371 282 0,90 1) PK01
10 255 12 4000 371 283 0,90 1) PK01
żółty – na kartoniku do sprzedaży samoobsługowej
  7 255  1 4300 700 382 1,05 YC12
  8 255  1 4300 700 383 1,05 YC12
  9 255  1 4300 700 384 1,05 YC12
10 255  1 4300 700 385 1,05 YC12

1) cena za parę

Rękawica Lippe
wg EN 388 · EN 420 · kat. II · materiał: powłoka nitrylowa o wysokiej 
jakości · grzbiet dłoni częściowo powlekany · ze ściągaczem · dobre 
właściwości związane z noszeniem · nie wchłaniają olejów ani smarów · 
jednokrotnie powlekane
Zastosowanie: prace montażowe, budowa maszyn, przemysł 
motoryzacyjny, leśnictwo i rolnictwo, obróbka tworzyw sztucznych oraz 
blach

Wielkość Długość około [mm] Nr art.
żółty

EUR JS KO

10 270 4000 371 260 1,55 1) 12 YC12
1) cena za parę

Rękawica
kat. I · materiał: bawełna z powłoką lateksową · podwójna powłoka · 
antypoślizgowe · szorstka powierzchnia · nie powlekany grzbiet dłoni · z 
mankietem z dzianiny
Zastosowanie: obróbka metali, budowa okien, recykling

11/70

4211

4111X

4111X

67-11_02_1_b[4380837]-4P.indd   70 04.09.2020   11:04:48



Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość
niebieski

Długość około [mm] JS Nr art. EUR KO

 7 255 12 4000 371 233 1,80 1) PK01
 8 255 12 4000 371 234 1,80 1) PK01
 9 255 12 4000 371 235 1,80 1) PK01
10 255 12 4000 371 236 1,80 1) PK01
niebieski – na kartoniku do sprzedaży samoobsługowej
  7 255  1 4300 700 469 2,05 YC12
  8 255  1 4300 700 470 2,05 YC12
  9 255  1 4300 700 471 2,05 YC12
10 255  1 4300 700 472 2,05 YC12

1) cena za parę

Rękawica Isar
wg EN 388 · kat. II · materiał: nakrapiany, wewnątrz bawełna, z zewnątrz 
poliamid  · z antypoślizgowym nakrapianiem punktowym, kolor 
niebieski · wzmacniane opuszki palców · znakomite dopasowanie · 
bardzo dobra trwałość · dzięki zabarwieniu nadają się również do brudnych 
obszarów · podział 13-krotny
Zastosowanie: czynności mechaniczne od lekkich do średnio ciężkich, 
obróbka tworzyw sztucznych, branża motoryzacyjna 

Wielkość Nr art.
ciemny 
niebieski

EUR JS KO

 6 8000 503 635 1,60 1) 12 YC12
 7 8000 503 636 1,60 1) 12 YC12
 8 8000 503 637 1,60 1) 12 YC12
 9 8000 503 638 1,60 1) 12 YC12
10 8000 503 633 1,60 1) 12 YC12
11 8000 503 634 1,60 1) 12 YC12

1) cena za parę

Rękawica z cienkiej dzianiny do obsługi smartfonu
wg EN 388 · kat. II · materiał: bawełna, elastan · z antypoślizgowym 
nakrapianiem punktowym · dzianina bezszwowa · kciuk i palec 
wskazujący z funkcją dotyku · nadaje się do ekranów dotykowych i 
smartfonów
Zastosowanie: magazyn i logistyka, usługi oraz transport

Wielkość Nr art.
biały/
niebieski

EUR JS KO

7/8 4000 371 237 0,99 1) 12 YC12
9/10 4000 371 238 0,99 1) 12 YC12

1) cena za parę

Rękawica
wg EN 388 · kat. II ·  
materiał: poliester/bawełna · jednostronnie nakrapiane · bezszwowy ściągacz
Zastosowanie: prace wymagające ostrożności - łączące się np. z 
kontaktem ze szkłem, wykonywane w branży budowlanej oraz prace 
związane z ochroną produktu

Wielkość Długość około [mm] Nr art.
czerwony

EUR JS KO

 9 250 4000 371 241 1,60 1) 12 YC12
10 250 4000 371 242 1,60 1) 12 YC12

1) cena za parę

Rękawica
wg EN 388 · kat. II · materiał: nakrapiany, 
wewnątrz bawełna, z zewnątrz poliamid · z antypoślizgowym 
nakrapianiem punktowym · znakomite dopasowanie · dobra pewność 
chwytu · przyjemny komfort noszenia · ze bezszwowym ściągaczem
Zastosowanie: czynności mechaniczne od lekkich do średnio ciężkich, 
obróbka tworzyw sztucznych, branża motoryzacyjna

Wielkość Nr art.
naturalny 
biały

EUR JS KO

 8 4000 371 250 0,40 1) 12 YC12
10 4000 371 251 0,40 1) 12 YC12

1) cena za parę

Rękawica
kat. I · materiał: dzianina bawełniana · dobra 
czułość dotykowa
Zastosowanie: prace związane z ochroną 
produktu

Wielkość Długość około [mm] Nr art.
biały

EUR JS KO

 7 260 4000 371 807 0,50 1) 12 YC16
 8 260 4000 371 808 0,50 1) 12 YC16
 9 260 4000 371 809 0,50 1) 12 YC16
10 260 4000 371 810 0,50 1) 12 YC16
11 260 4000 371 811 0,50 1) 12 YC16

1) cena za parę

Rękawica
kat. I · materiał: trykot bawełniany, wybielany · z 
klinem palcowym
Zastosowanie: przemysł szklarski, przemysł 
elektrotechniczny, warsztat, prace montażowe, 
transport, rękawice wkładane pod spód, 
również w temperaturach niskich i wysokich

Wielkość Nr art.
biały

EUR JS KO

 6 8000 140 500 0,55 1) 12 YC14
 7 8000 140 501 0,55 1) 12 YC14
 8 8000 140 502 0,55 1) 12 YC14
 9 8000 140 503 0,55 1) 12 YC14
10 8000 140 508 0,55 1) 12 YC14
11 8000 140 511 0,55 1) 12 YC14

1) cena za parę

Rękawica Standard Laiwu 
kat. I · materiał: 100% poliester · 
jakość standardowa · cienka dzianina, 
bezszwowa / 13 Gauge · bez powłoki · 
niestrzępiąca się · dopasowanie niczym 
druga skóra · duży komfort noszenia · 
dobra czułość dotykowa
Zastosowanie: przemysł szklarski, przemysł elektrotechniczny, montaż,  
prace związane z ochroną produktu i od których wymaga się niestrzępienia 
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
niebieski

EUR KO

S 4000 371 536 7,75 1) PX00
M 4000 371 537 7,75 1) PX00
L 4000 371 538 7,75 1) PX00
XL 4000 371 539 7,75 1) PX00

1) cena za pudełko

Rękawica jednorazowa 
Ruhr
wg EN 374 · kat. III · AQL 1,5 · 
rękawice jednorazowe · niesterylne · 
zwijane obrzeże · materiał: nitryl · bezpudrowe ·  
dopuszczone do kontaktu z żywnością · do noszenia z obu stron
Pudełko 100 sztuk
Zastosowanie: gospodarstwo domowe, kuchnia, proste zabiegi 
higieniczne, pielęgnacja, prace porządkowe

Wielkość Długość około 
[mm]

Grubość ok. 
[mm]

Nr art.
pomarań- 
czowy

EUR KO

 7 240 0,15 4000 371 937 12,50 1) YC14
 8 240 0,15 4000 371 938 12,50 1) YC14
 9 240 0,15 4000 371 939 12,50 1) YC14
10 240 0,15 4000 371 940 12,50 1) YC14
11 240 0,15 4000 371 941 12,50 1) YC14

1) cena za pudełko

Rękawiczka jednorazowa  
Grip Orange 
wg EN 374 · kat. III · AQL: 1,5 · materiał: 
nitryl · bezpudrowe · jakość premium · nadają 
się do kontaktu z żywnością · doskonały chwyt 
i oparcie (suchy i mokry) dzięki wzorowi szydełkowemu · wysoka 
wytrzymałość ·  
do noszenia z obu stron · bez lateksu 
 
Pudełko 50 sztuk
Zastosowanie: motoryzacja, mechanika, inżynieria,rolnictwo, montaż, 
magazyn/logistyka, warsztaty, prace ogólne

Wiel- 
kość

Długość około 
[mm]

Grubość ok. [mm] Nr art.
czarny

EUR KO

S 240 0,14 (mierzone podwójnie) 4000 371 822 18,50 1) YC14
M 240 0,14 (mierzone podwójnie) 4000 371 823 18,50 1) YC14
L 240 0,14 (mierzone podwójnie) 4000 371 824 18,50 1) YC14
XL 240 0,14 (mierzone podwójnie) 4000 371 825 18,50 1) YC14

1) cena za pudełko

Rękawica jednorazowa Semperguard Nitril Style
wg EN ISO 374, typ B · EN 455 · kat. III ·  AQL 1,5 · materiał: nitryl · 
bezpudrowe · rękawiczki nitrylowe z dobrą elastycznością · dopuszczone do 
kontaktu z żywnością · wolne od alergenów lateksowych · teksturowane 
koniuszki palców
Pudełko po 100 szt. (rozmiar XL pudełko po 90 szt.)
Zastosowanie: szczególnie odpowiednie do „zastosowań frontowych” 
w branży gastronomicznej, kosmetycznej i body-art, etykietowanie dualne 
spełnia Semperguard® Nitrile Style oraz wymagania medyczne w branży 
tatuażu i piercingu

Wielkość Długość około 
[mm]

Grubość ok. 
[mm]

Nr art.
jasny beż

EUR KO

M 240 0,1 4000 371 510 7,25 1) YX25
L 240 0,1 4000 371 511 7,25 1) YX25
XL 240 0,1 4000 371 512 7,25 1) YX25

1) cena za pudełko

Rękawica jednorazowa 
Basic Plus
wg EN 374 typ B · EN 455 · EN 420 ·  
kat. III, MPG kl. 1 · AQL 1.5 · rękawice jednorazowe,  
pasujące na lewą i prawą rękę · materiał: lateks · bezpudrowe ·  
grubość materiału: ok. 0,1 mm · chropowata powierzchnia · nie sterylne
Pudełko 100 sztuk
Zastosowanie: gospodarstwo domowe, kuchnia, proste zabiegi 
higieniczne, pielęgnacja, prace porządkowe

Wielkość Długość około 
[mm]

Grubość ok. 
[mm]

Nr art.
zielony

EUR KO

S 240 0,12 4000 391 023 13,95 1) YX25
M 240 0,12 4000 391 024 13,95 1) YX25
L 240 0,12 4000 391 025 13,95 1) YX25
XL 240 0,12 4000 391 026 13,95 1) YX25
XXL 240 0,12 4000 391 027 13,95 1) YX25

1) cena za pudełko

Rękawiczka jednorazowa SolidSafety ChemN Special
wg EN 455 · EN 374 · kat. III · AQL 0,65 · materiał: nitryl · bardzo dobra 
odporność na czynniki chemiczne i fizyczne · potwierdzona odporność 
na mikroorganizmy · bez silikonu · miękki, przyjemny, dopasowany 
kształt · doskonały komfort noszenia · bardzo dobra chwytność również 
w zastosowaniu w wilgotnym albo mokrym środowisku · niesterylne, 
bezpudrowe  
 
Pudełko 100 sztuk
Zastosowanie: przemysł chemiczny, farmaceutyczny, przetwórstwo żywic 
epoksydowych, laboratoria

Wielkość Długość około 
[mm]

Grubość ok. 
[mm]

Nr art.
niebieski

EUR KO

M 240 0,11 4000 371 515 10,50 1) YX25
L 240 0,11 4000 371 516 10,50 1) YX25
XL 240 0,11 4000 371 517 10,50 1) YX25

1) cena za pudełko

Rękawica jednorazowa Med Comfort Blue
wg EN 420, EN 374 (typ B) ŚOI kat. III, EN 455 MPG klasa 1 · AQL 1.5 · 
rękawiczki diagnostyczne, pasujące na lewą i prawą rękę · materiał: nitryl · 
bezpudrowe · chropowata powierzchnia · grubość materiału: ok. 0,11 mm · 
nie sterylne
Pudełko 100 sztuk
Zastosowanie: gospodarstwo domowe, kuchnia, proste zabiegi 
higieniczne, pielęgnacja, prace porządkowe
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Długość około 
[mm]

Grubość ok. 
[mm]

Nr art.
niebieski

EUR KO

M 240 0,08 4000 371 520 7,95 1) YX25
L 240 0,08 4000 371 521 7,95 1) YX25
XL 240 0,08 4000 371 522 7,95 1) YX25

1) cena za pudełko

Rękawica jednorazowa 
Blue Eco Plus
wg EN 374 (typ B), EN 420 · EN 
455 · kat. III, MPG klasa 1 · AQL 1.5 · rękawiczki diagnostyczne, pasujące 
na lewą i prawą rękę · materiał: nitryl · bezpudrowe · chropowate końcówki 
palców · grubość materiału: ok. 0,08 mm · nie sterylne
Pudełko 100 sztuk
Zastosowanie: gospodarstwo domowe, kuchnia, pielęgnacja, prace 
porządkowe

Wielkość Długość około 
[mm]

Grubość ok. 
[mm]

Nr art.
niebieski

EUR KO

M 300 0,23 4000 391 029 16,50 1) YX25
L 300 0,23 4000 391 030 16,50 1) YX25
XL 300 0,23 4000 391 031 16,50 1) YX25

1) cena za pudełko

Rękawica jednorazowa 
HighRisk Pro
wg EN 420 · EN 374 (typ-A) · EN 374-5:2016 · EN 388:2016 · kat. III · AQL 0,65 · 
materiał: nitryl · bardzo mocne o wysokiej odporności mechanicznej, a mimo to 
zapewnia dobre poczucie dotyku i wysoką elastyczność  · doskonała odporność 
chemiczna · potwierdzona odporność na mikroorganizmy i cytostatyki · z 
materiałów bez silikonu · doskonały komfort noszenia · bardzo dobra chwytność 
również w zastosowaniu w wilgotnym albo mokrym środowisku · niesterylne, 
bezpudrowe
Pudełko 50 sztuk
Zastosowanie: przemysł chemiczny, farmaceutyczny, przetwórstwo żywic 
epoksydowych, laboratoria

Wielkość Nr art.
jasny beż

EUR KO

M (8) 4000 371 094 6,90 1) YC14
L (9) 4000 371 095 6,90 1) YC14
XL (10) 4000 371 096 6,90 1) YC14

1) cena za pudełko

Rękawica jednorazowa Male
kat. I · AQL 1.5 · dopuszczone do kontaktu  
z żywnością · materiał: lateks · pudrowane · do noszenia z obu stron
Pudełko 100 sztuk
Zastosowanie: przemysł przetwórstwa żywności, kontrola jakości, prace w 
magazynie, pakowanie, obszar sanitarny, montaż drobnych części, przemysł 
elektrotechniczny

Wielkość Długość około [mm] Nr art.
przezroczysty

EUR KO

10 300 4000 371 022 1,05 1) YX29
1) cena za kartę

Rękawica jednorazowa
kat. I · materiał: polietylen · folia ze spawem · 
młotkowana · bez szwu · do noszenia z obu stron ·  
w praktycznym worku SB · na etykiecie papierowej  
 
Na kartoniku do sprzedaży samoobsługowej po 20 szt.
Zastosowanie: do pracy w przemyśle czyszczącym, jako rękawiczki 
do tankowania, w kuchni i stołówce, piekarniach, w przemyśle 
samochodowym i malarskim, zakładach fryzjerskich

Wielkość Długość 
około 
[mm]

Wersja Nr art.
zielony

EUR JS KO

 8 320 nadają się do kontaktu 
z żywnością

4702 001 046 1,80 1) 12 PK01

 9 320 nadają się do kontaktu 
z żywnością

4702 001 047 1,80 1) 12 PK01

10 320 nadają się do kontaktu 
z żywnością

4702 001 048 1,80 1) 12 PK01

11 320 nadają się do kontaktu 
z żywnością

4702 001 049 1,80 1) 12 PK01

1) cena za parę

Rękawiczka do substancji  
chemicznych Oder
wg EN 388 · EN 374 · kat. III · materiał: pełna 
powłoka nitrylowa · welur · nie wchłaniają olejów ani 
smarów · dobre czucie dotykowe · dobre dopasowanie 
i pewność chwytu · odporny chemicznie i odpowiedni 
do kontaktu z żywnością
Zastosowanie: praca w przemyśle spożywczym, w warsztatach i we 
wszystkich obszarach, w których użytkownik ma kontakt z olejami i 
tłuszczami 

Wiel- 
kość

Długość 
około 
[mm]

Grubość 
ok.  
[mm]

Wersja Nr art.
żółty

EUR JS KO

 8 300 0,45 nadają się do 
kontaktu z 
żywnością

4000 371 300 1,09 1) 12 YC12

 9 300 0,45 nadają się do 
kontaktu z 
żywnością

4000 371 301 1,09 1) 12 YC12

10 300 0,45 nadają się do 
kontaktu z 
żywnością

4000 371 302 1,09 1) 12 YC12

1) cena za parę

Rękawiczka do substancji  
chemicznych
wg EN 388 · EN 374 · kat. III · materiał: naturalny lateks z flokowaniem 
bawełny  · z pełną powłoką · nie wchłaniają olejów ani smarów · 
maksymalna swoboda palców · profil zapewniający pewny chwyt
Zastosowanie: odpowiednie do zastosowania w pracy z artykułami 
spożywczymi, w celu uniknięcia uszkodzenia mechanicznego, kontaktu z 
chemikaliami i mikroorganizmami
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wiel- 
kość

Długość około 
[mm]

Grubość ok. 
[mm]

Wersja Nr art.
niebieski/
żółty

EUR KO

 7 320 0,7 nadają się do 
kontaktu z 
żywnością

4000 371 827 1,85 YC14

 8 320 0,7 nadają się do 
kontaktu z 
żywnością

4000 371 828 1,85 YC14

 9 320 0,7 nadają się do 
kontaktu z 
żywnością

4000 371 829 1,85 YC14

10 320 0,7 nadają się do 
kontaktu z 
żywnością

4000 371 830 1,85 YC14

11 320 0,7 nadają się do 
kontaktu z 
żywnością

4000 371 831 1,85 YC14

Rękawiczka do substancji chemicznych Kenora
wg EN 388 · EN ISO 374, typ A · kat. III · materiał: polichloropren/
lateks naturalny · kolor niebieski/żółty, flokowanie: 100% bawełna · 
jakość premium · AQL: 1,5 · podwójna warstwa z polichloroprenu na 
naturalnym lateksie · nadają się do kontaktu z żywnością · antybakteryjne · 
welur · komfortowy, miękki pasek · wzór o strukturze plastra miodu 
zapewnia dobrą przyczepność w wilgotnym otoczeniu oraz przy śliskich 
przedmiotach · nadają się do kontaktu z żywnością
Zastosowanie: do prac w przemyśle spożywczym, do sprzątania, 
warsztatów w wilgotnym środowisku i niskiego ryzyka mechanicznego

Wielkość Wersja Nr art.
żółty

EUR KO

 8 chropowata powierzchnia dłoni 4000 391 008 6,50 YX25
 9 chropowata powierzchnia dłoni 4000 391 009 6,50 YX25
10 chropowata powierzchnia dłoni 4000 391 010 6,50 YX25

Rękawiczka do substancji chemicznych  
Solid Safety ChemP
wg EN 388 · EN 374 · kat. III · materiał: nylon z powłoką z PCW 
(polichlorku winylu) · chropowata powierzchnia dłoni zapewnia 
bardzo dobrą przyczepność nawet na wilgotnych i pokrytych olejem 
przedmiotach · nieabsorbujące cieczy · wysoka odporność chemiczna 
na wiele chemikaliów · doskonały komfort noszenia dzięki specjalnemu 
wykonaniu dzianiny · duża obciążalność mechaniczna · ergonomiczny, 
dopasowany kształt, umożliwiający pracę bez zmęczenia · szerokie 
mankiety doskonale chroniące rękę i ramię
Zastosowanie: przemysł chemiczny, rolnictwo, instalacje ścieków, 
gospodarka komunalna, czyszczenie przemysłowe, usuwanie odpadów

Wielkość Wersja Nr art.
żółty

EUR KO

 8 odporność na zimno 4000 391 013 10,95 YX25
 9 odporność na zimno 4000 391 014 10,95 YX25
10 odporność na zimno 4000 391 015 10,95 YX25

Rękawiczka do substancji chemicznych  
Solid Safety ChemP Thermo
wg EN 388 · EN 374 · EN 511 · kat. III · materiał: nylon z powłoką z PCW 
(polichlorku winylu) z dodatkową funkcją szczególnej ochrony przed 
zimnem · elastyczna powłoka funkcjonalna również w zimnym otoczeniu ·  
chropowata powierzchnia dłoni zapewnia bardzo dobrą przyczepność nawet 
na wilgotnych i pokrytych olejem przedmiotach · nieabsorbujące cieczy · 
wysoka odporność chemiczna na wiele chemikaliów · doskonały komfort 
noszenia dzięki specjalnemu wykonaniu dzianiny · duża obciążalność 
mechaniczna · ergonomiczny, dopasowany kształt, umożliwiający pracę bez 
zmęczenia · szerokie mankiety doskonale chroniące rękę i ramię
Zastosowanie: przemysł chemiczny, rolnictwo, instalacje ścieków, 
gospodarka komunalna, czyszczenie przemysłowe, usuwanie odpadów

Wiel- 
kość

Długość 
około 
[mm]

Grubość  
ok.  
[mm]

Wersja Nr art.
zielony

EUR JS KO

 9 320 0,40 nadają się do 
kontaktu z 
żywnością

4000 371 530 2,10 1) 12 YC12

10 320 0,40 nadają się do 
kontaktu z 
żywnością

4000 371 531 2,10 1) 12 YC12

1) cena za parę

Rękawiczka do substancji chemicznych
wg EN 388 EN · EN 374-3  ·kat. II · materiał: nitryl  ·całkowicie powlekane 
flokowaniem bawełnianym · nie wchłaniają olejów ani smarów · dobre 
czucie dotykowe · dobre dopasowanie i pewność chwytu · przyjemny 
komfort noszenia · odporne na chemikalia i nadaje się do kontaktu z 
żywnością
Zastosowanie: do prac w przemyśle spożywczym, warsztatach
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wiel- 
kość

Długość 
około 
[mm]

Grubość 
ok.  
[mm]

Wersja Nr art.
czarny

EUR JS KO

 8 320 0,68 nadają się do 
kontaktu z 
żywnością

4000 371 360 1,85 1) 10 YC12

 9 320 0,68 nadają się do 
kontaktu z 
żywnością

4000 371 361 1,85 1) 10 YC12

10 320 0,68 nadają się do 
kontaktu z 
żywnością

4000 371 362 1,85 1) 10 YC12

1) cena za parę

Rękawiczka do substancji chemicznych
wg EN 388 · EN 374 · kat. III · materiał: neopren/lateks · maksymalna 
swoboda palców · profil zapewniający pewny chwyt · z pełną powłoką ·  
z bawełnianym flokowaniem · nie wchłaniają olejów ani smarów · odporne 
na chemikalia · nadają się do kontaktu z żywnością 
Zastosowanie: odpowiednie do wszystkich obszarów, w których 
użytkownik ma kontakt z olejem i tłuszczami, np. zakłady naprawy pojazdów 
samochodowych, stacje benzynowe, a także przy pracach glazurniczych

Wielkość Długość 
około [mm]

Wersja Nr art.
czerwono-
brązowy

EUR JS KO

10 350 z pełną 
powłoką

4000 371 279 3,80 1) 12 YC12

1) cena za parę

Rękawiczka do substancji chemicznych Pirat
wg EN 388 · EN 374 · kat. III · rękawice pięciopalcowe · powlekane 
bezszwowo PCW w technologii zanurzeniowej · odporne na chemikalia
Zastosowanie: przystosowane do wszystkich obszarów, w których 
użytkownik ma kontakt z olejem i tłuszczami, chronią przed zagrożeniami 
mechanicznymi i chemikaliami

Wielkość Długość około [mm] Nr art.
niebieski

EUR JS KO

10 280 4000 371 053 5,80 1) 12 YC21
1) cena za parę

Rękawica ochronna ocieplana Bremerhaven
wg EN 388 · kat. II · materiał: wysokiej jakości dwoinowa skóra 
wołowa · z podszewką z moltonu ·  podwójne szwy · mankiet z płótna ·  
GS (geprüfte Sicherheit - sprawdzone bezpieczeństwo) sprawdzone przez 
TÜV Rheinland
Zastosowanie: przemysł budowlany, prace montażowe, obsługa maszyn, 
obciążenia mechaniczne, kierowcy pojazdów mechanicznych, wózków 
widłowych, budownictwo drogowe

Wielkość Nr art.
żółty/
niebieski

EUR JS KO

 9 4000 371 042 2,40 1) 12 YC14
10 4000 371 043 2,40 1) 12 YC14

1) cena za parę

Rękawica Harrer
wg EN 388 · EN 511 · kat. II · materiał: 100% poliakryl, żółty · powłoka 
wewnętrznej części dłoni z lateksu, szorstkowane, niebieskie · wewnątrz 
szorstki akryl · anatomiczne dopasowanie · nie powlekany grzbiet 
dłoni · dobra chwytność i właściwości antypoślizgowe · hydrofobowa 
wewnętrzna powierzchnia dłoni · odporność na zimno do maks. -30°C
Zastosowanie: prace na zewnątrz w niskich temperaturach, prace 
porządkowe w zimie, dla kierowców, operatorów dźwigów, budowa dróg, 
prace w chłodniach 
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Wielkość Nr art.
żółty/
niebieski

EUR JS KO

 9 4000 371 550 2,70 1) 12 YC16
10 4000 371 551 2,70 1) 12 YC16

1) cena za parę

Rękawica chroniąca przed niskimi temperaturami  
Winter Blocker
wg EN 388 · EN 511 · kat. II · materiał: tkanina pętelkowa z bawełny · żółty 
kolor sygnałowy z niebieską, szorstką powłoką lateksową zapewniającą 
maksymalny chwyt
Zastosowanie: prace na zewnątrz w niskich temperaturach, prace 
porządkowe w zimie, dla kierowców, operatorów dźwigów, budowa dróg, 
prace w chłodniach

Wielkość Nr art.
czarny/
pomarań- 
czowy

EUR JS KO

 8 4000 391 058 1,25 1) 12 YC14
 9 4000 391 059 1,25 1) 12 YC14
10 4000 391 060 1,25 1) 12 YC14
11 4000 391 061 1,25 1) 12 YC14

1) cena za parę

Rękawica chroniąca przed niskimi temperaturami  
Eco Winter
wg EN 388 · kat. II · materiał: 100% poliester · powłoka: lateks kurczliwy · 
bezszwowa gruba dzianina (7gg) · wewnątrz chropowata, co zapewnia 
dobrą izolację · elastyczna, hydrofobowa powłoka po wewnętrznej stronie 
dłoni · wysoka przyczepność i antypoślizgowość
Zastosowanie: prace na zewnątrz w niskich temperaturach, prace 
porządkowe w zimie, dla kierowców, operatorów dźwigów, budowa dróg

Wielkość Nr art.
pomarań- 
czowy/
czarny

EUR JS KO

 8 4000 371 814 3,10 1) 12 YC14
 9 4000 371 815 3,10 1) 12 YC14
10 4000 371 816 3,10 1) 12 YC14
11 4000 371 817 3,10 1) 12 YC14

1) cena za parę

Rękawica chroniąca przed niskimi temperaturami  
Rasmussen
wg EN 388 · EN 511 · kat. II · materiał: 100% poliakryl kolor 
pomarańczowy · powłoka: lateks kurczliwy czarny · jakość premium · 
średnio gruba dzianina, bez szwu · z pętelką pluszową wewnątrz · ochrona 
przed zimnem do maks. -30°C · bardzo dobra przyczepność i 
antypoślizgowość · hydrofobowa wewnętrzna powierzchnia dłoni · 
znakomite dopasowanie 
Zastosowanie: prace na zewnątrz w niskich temperaturach, prace 
porządkowe w zimie, dla kierowców, operatorów dźwigów, budowa dróg, 
prace w chłodniach 

D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
neonowy 
żółty/
niebieski

EUR JS KO

 9 4000 371 125 2,40 1) 12 YC14
10 4000 371 126 2,40 1) 12 YC14
11 4000 371 127 2,40 1) 12 YC14

1) cena za parę

Rękawica Forster
wg EN 388 · EN 511 · kat. II · materiał: 100% poliester (Terry) · 7gg, 
bez szwu · powłoka wnętrza dłoni z lateksu · skurczone · podwójnie 
powlekane na palcach, przez to szczególnie odporne na przetarcia, 
niebieskie · wygodny i przyjemny komfort noszenia · dobra ochrona na 
zimno do maks. -30°C · wysoka przyczepność i antypoślizgowość
Zastosowanie: lekkie i średnio ciężkie prace wszelkiego rodzaju w niskich 
temperaturach, montaż, prace ogrodnicze i związane z planowaniem 
przestrzennym, budownictwo, rzemiosło, gospodarka odpadami, chłodnie itp.
Na zamówienie dostępne również w rozm. 8
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość
czarny/szary

Długość około [mm] JS Nr art. EUR KO

L (9) 285 6 4000 371 266 5,10 1) YC12
XL (10) 285 6 4000 371 267 5,10 1) YC12
XXL (11) 285 6 4000 371 268 5,10 1) YC12
czarny/szary – na kartoniku do sprzedaży samoobsługowej
L (9) 285 1 4300 700 483 5,49 YC12
XL (10) 285 1 4300 700 484 5,49 YC12
XXL (11) 285 1 4300 700 485 5,49 YC12

1) cena za parę

Rękawica chroniąca przed niskimi temperaturami
splot pętelkowy frotte z powłoką z naturalnego lateksu · wg EN 388 · 
EN 511 · kat. II · materiał: poliester / bawełna z lateksem naturalnym · 
poziom ochrony antyprzecięciowej 2 · szorstkowane wyprofilowanie, 
czarne · wytwarzane na dziewiarce okrągłej, pętelki, szare · znakomite 
rękawice chroniące przed zimnem i wilgocią · masywna ochrona 
mechaniczna · przystosowane do używania w zimie
Zastosowanie: wysoka elastyczność w niskich temperaturach, duża 
ochrona mechaniczna

Wielkość Nr art.
czarny/
niebieski

JS EUR KO

 8 8000 140 392 12 4,85 1) YC14
 9 8000 140 393 12 4,85 1) YC14
10 8000 140 394 12 4,85 1) YC14
11 8000 140 395 12 4,85 1) YC14

1) cena za parę

Rękawica Winter Aqua Guard 
wg EN 388 · EN 511 · kat. II · materiał: nośnik: na zewnątrz: 13gg poliester, 
wewnątrz: 10gg poliakryl, czarny · 1. powłoka: lateks, całkowicie 
powlekany, gładki, kolor niebieski, 2. powłoka: lateks, wnętrze dłoni, 
piaskowane, kolor czarny · bardzo elastyczny · bardzo dobra ochrona 
w mokrym i zimnym środowisku · ochrona przed zimnem do maks. 
-30°C · piaskowana powłoka lateksowa zapewnia dobry chwyt w suchych i 
mokrych warunkach
Zastosowanie: wszelkiego rodzaju prace związane z oddziaływaniem 
zimna, logistyka, montaż, przemysł i rzemiosło

Wielkość Długość około [mm] Nr art.
szary/czarny

EUR JS KO

 9 235 4000 391 063 7,50 1) 12 YC14
10 235 4000 391 064 7,50 1) 12 YC14
11 235 4000 391 065 7,50 1) 12 YC14

1) cena za parę

Rękawiczka zabezpieczająca przed przecięciami  
Winter Flex 5
wg EN 388 · EN 511 · kat. II · materiał: 60% poliakryl, 18% polietylen 
(HDPE), 12% poliamid (nylon), 10% elastan kolor czarny nakrapiany · 
powłoka: lateks piaskowany kolor czarny · bezszwowa dzianina średnia 
(10gg) · z piaskowaną powłoką lateksową · wysoka przyczepność i 
antypoślizgowość · poziom zabezpieczenia przed przecięciami C · 
ekstremalnie wytrzymały na przecięcie materiał · bardzo dobra izolacja 
przed zimnem · ochrona przed zimnem do maks. -30°C · bardzo dobre 
dopasowanie kształtu i elastyczność 
Zastosowanie: praca w niskich temperaturach na zewnątrz, przy której 
należy się liczyć z ranami ciętymi, budowa dróg, obróbka metali, recykling 

Wielkość Nr art.
czarny/żółty

EUR KO

 8 4000 371 918 3,65 1) YC14
 9 4000 371 919 3,65 1) YC14
10 4000 371 920 3,65 1) YC14
11 4000 371 921 3,65 1) YC14

1) cena za parę

Rękawica chroniąca przed niskimi temperaturami  
Mallory/Black
wg EN 388 · EN 511 · kat. II · materiał: na zewnątrz: 100% poliester, żółty, 
wewnątrz: wyściółka frottee ze 100% poliakrylu · powłoka: 3/4 nitrylowa 
piaskowana żółć · bez szwu cienkiej dzianiny · nośnik 2-warstwowy · 
dobra izolacja przed zimnem otoczenia do około -30°C · dobry kształt · 
duży komfort noszenia · dobra przyczepność dzięki piaskowanej powłoce 
nitrylowej
Zastosowanie: prace na zewnątrz w niskich temperaturach, prace 
porządkowe w zimie, dla kierowców, operatorów dźwigów, budowa dróg, 
prace w chłodniach
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Wielkość
czarny

JS Nr art. EUR KO

 8 6 4000 371 080 5,40 1) YC12
 9 6 4000 371 081 5,40 1) YC12
10 6 4000 371 082 5,40 1) YC12
11 6 4000 371 083 5,40 1) YC12
czarny – na kartoniku do sprzedaży samoobsługowej
  8 1 4300 700 492 5,69 YC12
  9 1 4300 700 493 5,69 YC12
10 1 4300 700 494 5,69 YC12
11 1 4300 700 495 5,69 YC12

1) cena za parę

Rękawica chroniąca przed niskimi temperaturami
wg EN 388 · EN 511 · kat. II · materiał: wytwarzane na dziewiarce 
okrągłej rękawice pętelkowe Terry · wyściółka akrylowa · powłoka HPT 
ze spienionego PCW · nie wchłaniają olejów ani smarów · bardzo dobry 
chwyt na mokro i na sucho
Zastosowanie: prace na zewnątrz w niskich temperaturach, prace 
porządkowe w zimie, prace w nieogrzewanych magazynach, dla 
kierowców, operatorów dźwigu, w budowie dróg, prace w chłodniach

Wielkość Długość około [mm] Nr art.
czarny/szary

EUR KO

XL 290 4000 371 032 34,95 YX29
XXL 295 4000 371 033 34,95 YX29

Rękawica zabezpieczająca przed wibracjami  
Schock Absorber
wg EN 388 · EN 10819 · kat. II · materiał: grzbiety z elastanu, końcówki 
palców na grzbiecie dłoni wzmocnione tkaniną poliuretanową, tkanina 
powlekana poliuretanem wewnątrz dłoni z dodatkowym wewnętrznym 
materiałem EVA w całej dłoni · wyjątkowo długi mankiet z dużym zapięciem 
na rzep zapewnia doskonały chwyt oraz ochronę · dobrze się nosi i czuje 
na urządzeniach wibracyjnych · najwyższa ochrona i komfort noszenia · 
zmniejsza drgania przenoszone na ręce i ramiona przy wibracjach powyżej 
150 Hz
Zastosowanie: do pracy z maszynami wibrującymi i obracającymi się, 
budową dróg, budową karoserii, budową samolotów i łodzi, obróbką 
drewna, pracą z trawą/koszeniem trawy, pracą z wiertarkami, maszynami 
do szlifowania i czyszczenia
Na zamówienie dostępne także w rozmiarach M i L

Wielkość Nr art.
szary

EUR JS KO

 7 4702 001 040 3,40 1) 12 YC12
 8 4702 001 041 3,40 1) 12 YC12
 9 4702 001 042 3,40 1) 12 YC12
10 4702 001 043 3,40 1) 12 YC12
11 4702 001 044 3,40 1) 12 YC12

1) cena za parę

Rękawica
wg EN 388 · kat. II · materiał: bawełna/elastan · powłoka HPT ze 
spienionego PCW · zapięcie na rzep na przegubie · idealna izolacja przed 
uderzeniem · efekt antywibracyjny
Zastosowanie: kierowcy pojazdów mechanicznych, operatorzy dźwigów, 
budownictwo drogowe

D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Długość około [mm] Nr art.
żółty

EUR JS KO

 8 260 4000 391 174 7,20 6 YC12
 9 260 4000 391 175 7,20 6 YC12
10 260 4000 391 176 7,20 6 YC12
11 260 4000 391 177 7,20 6 YC12

Rękawica chroniąca przed niskimi temperaturami
wg EN 388 · EN 511 · EN 407 · kat. II · materiał: poliakryl · powłoka: nitryl z 
profilem chropowatym ze skurczem · dobra chwytność, również w mokrym 
środowisku · nie wchłaniają olejów ani smarów · poziom odporności na 
ciepło kontaktowe 1 · izolacja przed niskimi temperaturami otoczenia do 
około -30°C · bardzo dobre dopasowanie · duży komfort noszenia
Zastosowanie: prace na zewnątrz w niskich temperaturach, prace 
porządkowe w zimie, dla kierowców, budowa dróg  

odporność na zimno 
do temperatury 
otoczenia -30°C 
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
czarny/
czerwony

EUR KO

 9 4000 371 069 7,95 YC14
10 4000 371 070 7,95 YC14

Wielkość Nr art.
czarny/
niebieski

EUR KO

 9 4000 371 074 9,50 YC14
10 4000 371 075 9,50 YC14
11 4000 371 076 9,50 YC14

Rękawica ze sztucznej skóry Mechanical Master
wg EN 388 · kat. II · materiał: sztuczna skóra · jakość premium · bardzo 
duża wytrzymałość na ścieranie · bardzo duża wytrzymałość na rozdarcie · 
ze wzmocnieniem wewnętrznym · zabezpieczenie kostek z elastycznego 
neoprenu · znakomite dopasowanie dzięki miękkiemu wewnętrznemu 
materiałowi i elastycznemu grzbietowi dłoni · bardzo dobry komfort 
noszenia dzięki perforowanym palcom do optymalnej wentylacji · pewne 
mocowanie zapięciem na rzep na przegubie · pakowanie, parami, z 
otworem Euro
Zastosowanie: lekkie prace mechaniczne, praca kuriera rowerowego, 
praca magazyniera

Wielkość Nr art.
jaskrawo- 
żółty/czarny

EUR KO

 9 4000 371 182 12,95 YC14
10 4000 371 183 12,95 YC14
11 4000 371 184 12,95 YC14

Rękawica Resistant
wg EN 388 · kat. II · materiał: włókna sztuczne · jakość 
premium · znakomite dopasowanie · ochrona grzbietu dłoni i palców 
z elastycznego winylu · ze wzmocnieniem wewnętrznym · pewne 
mocowanie zapięciem na rzep na przegubie · pakowanie: parami, z 
otworem Euro
Zastosowanie: lekkie prace mechaniczne, praca kuriera rowerowego, 
praca magazyniera, budowa rusztowań
Na zamówienie dostępne również w rozm. 8

Wielkość Długość około [mm] Nr art.
szary/czarny

EUR JS KO

 7 250 4702 000 180 3,55 1) 12 YB20
 8 250 4702 000 181 3,55 1) 12 YB20
 9 250 4702 000 182 3,55 1) 12 YB20
10 250 4702 000 183 3,55 1) 12 YB20
11 250 4702 000 184 3,55 1) 12 YB20

1) cena za parę

Rękawica MaxiFlex® Ultimate™ 34-874 g

wg EN 388 · kat. II · materiał: nylon z powłoką z mikropianki z nitrylu · 
duża wytrzymałość na ścieranie · maksymalna przepuszczalność 
powietrza · najwyższy komfort noszenia · znakomity chwyt na sucho · 
wstępnie przemyte · nadaje się do kontaktu z żywnością EC 1935/2004 
i LFGB · możliwość prania w temp. do 40°C · bez silikonu · certyfikat 
Öko-Tex® · znak jakości Skin Health Alliance 
Zastosowanie: montaż precyzyjny i ogólne prace montażowe, 
konserwacja, utrzymanie ruchu, rzemiosło
Na zamówienie dostępne również w rozm. 5, 6 i 12

MaxiFlex® Ultimate™ – oddychające 
rękawice zapewniające suche, 
nieprzegrzane i wydaje dłonie. 
Prosimy o kontakt.

Rękawica ze sztucznej skóry Mechanical Technician
wg EN 388 · kat. II · materiał: sztuczna skóra · jakość premium · 
znakomite dopasowanie dzięki miękkiemu wewnętrznemu materiałowi 
i elastycznemu grzbietowi dłoni · bardzo dobry komfort noszenia dzięki 
perforowanym palcom do optymalnej wentylacji · pewne mocowanie 
zapięciem na rzep na przegubie · pakowanie: parami, z otworem Euro
Zastosowanie: lekkie prace mechaniczne, praca kuriera rowerowego, 
praca magazyniera
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Wielkość Długość około [mm] Nr art.
szary/czarny

EUR JS KO

 7 205 4702 000 205 3,86 1) 12 YB20
 8 215 4702 000 206 3,86 1) 12 YB20
 9 220 4702 000 207 3,86 1) 12 YB20
10 225 4702 000 208 3,86 1) 12 YB20
11 230 4702 000 209 3,86 1) 12 YB20

1) cena za parę

Rękawica MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT® 42-844
wg EN 388 · kat. II · zintegrowane mikrokapsułki zapewniają suche, 
nieprzegrzane i wydaje dłonie · materiał: nylon z powłoką z mikropianki 
z nitrylu · wypustki z nitrylu zapewniają pewny chwyt na sucho i 
amortyzację wstrząsów · duża wytrzymałość na ścieranie · maksymalna 
przepuszczalność powietrza · najwyższy komfort noszenia · wstępnie 
przemyte · możliwość prania w temp. do 40°C · certyfikat Öko-Tex® · 
znak jakości Skin Health Alliance
Zastosowanie: prace konserwacyjne, naprawy, prace w zakresie 
pakowania i sortowania, logistyka i transport, rzemiosło
Na życzenie dostępne również w rozm. 6 i rozm.12

Wielkość Długość około [mm] Nr art.
niebieski/
niebieski

EUR JS KO

 7 250 4702 000 155 3,55 1) 12 YB20
 8 250 4702 000 156 3,55 1) 12 YB20
 9 250 4702 000 157 3,55 1) 12 YB20
10 250 4702 000 158 3,55 1) 12 YB20
11 250 4702 000 159 3,55 1) 12 YB20

1) cena za parę

Rękawica MaxiFlex® Elite™ 34-274
wg EN 388 · kat. II · materiał: nylon z mikropianką z nitrylu · 
wyjątkowo lekkie · 30% cieńsze niż standardowe produkty z pianki 
nitrylowej · oddychające · znakomite dopasowanie · wyjątkowa 
elastyczność · znakomity chwyt na mokro i na sucho · wstępnie przemyte · 
możliwość prania w temp. do 40°C · bez silikonu · certyfikat Öko-Tex® · 
znak jakości Skin Health Alliance
Zastosowanie: obróbka wykończeniowa, kontrole, montaż pierwotny, 
wtórny i końcowy, użycie narzędzi, drobnych części i przyrządów
Na zamówienie dostępne również w rozm. 6 i 12

D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Długość około [mm] Nr art.
szary/czarny

EUR JS KO

 7 250 4702 000 227 3,55 1) 12 YB20
 8 250 4702 000 228 3,55 1) 12 YB20
 9 250 4702 000 229 3,55 1) 12 YB20
10 250 4702 000 230 3,55 1) 12 YB20

1) cena za parę

Rękawice MaxiFlex® Ultimate™ AD-APT 42-874 g

wg EN 388 · kat. II · zintegrowane mikrokapsułki zapewniają 
suche, nieprzegrzane i wydaje dłonie · materiał: nylon z powłoką z 
mikropianki z nitrylu · duża wytrzymałość na ścieranie · maksymalna 
przepuszczalność powietrza · najwyższy komfort noszenia · znakomity 
chwyt na sucho · wstępnie przemyte · możliwość prania w temp. do 40°C · 
bez silikonu · certyfikat Öko-Tex® · znak jakości Skin Health Alliance 
Zastosowanie: montaż precyzyjny i ogólne prace montażowe, 
konserwacja, utrzymanie ruchu, rzemiosło 
Na zamówienie dostępne również w rozm. 6 i 11

więcej informacji na temat 
przepuszczalności dla gazów 
rękawic ad-apt

Wielkość Długość około [mm] Nr art.
szary/czarny

EUR JS KO

 7 250 4702 000 217 4,10 1) 12 YB20
 8 250 4702 000 218 4,10 1) 12 YB20
 9 250 4702 000 219 4,10 1) 12 YB20
10 250 4702 000 220 4,10 1) 12 YB20
11 250 4702 000 221 4,10 1) 12 YB20

1) cena za parę

Rękawica MaxiFlex® Endurance™ 34-844 g

wg EN 388 · kat. II · materiał: nylon z powłoką z mikropianki z 
nitrylu · wypustki z nitrylu zapewniają pewny chwyt na sucho i 
amortyzację wstrząsów · duża wytrzymałość na ścieranie · maksymalna 
przepuszczalność powietrza · najwyższy komfort noszenia · wstępnie 
przemyte · możliwość prania w temp. do 40°C · certyfikat Öko-Tex® · 
znak jakości Skin Health Alliance
Zastosowanie: prace konserwacyjne, naprawy, prace w zakresie 
pakowania i sortowania, logistyka i transport, rzemiosło
Na zamówienie dostępne również w rozm. 6 i 12
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Długość około [mm] Nr art.
szary/czarny

EUR JS KO

 8 210 4702 000 268 4,75 1) 12 YB20
 9 220 4702 000 269 4,75 1) 12 YB20
10 225 4702 000 270 4,75 1) 12 YB20

1) cena za parę

Rękawica  
MaxiFlex® Elite™ 34-774B
wg EN 388 · EN 16350 · kat. II · materiał: nylon, włókna węglowe, poliester, 
powłoka: spandex z kauczukiem nitrylobutadienowym (NBR) · powlekane 
powierzchnie wewnętrzne dłoni · klasa ochrony przed przecięciem A · 
wyjątkowo lekkie i oddychające · 30% cieńsze niż standardowe produkty 
z pianki nitrylowej · znakomite dopasowanie · wyjątkowa elastyczność · 
znakomity chwyt na sucho · wstępnie przemyte · możliwość prania w 
temp. do 40°C · bez silikonu  · odprowadza ładunki elektrostatyczne 
(rezystancja przejścia RV < 1,0 x 108 Ω) · certyfikat Öko-Tex® · znak 
jakości Skin Health Alliance
Zastosowanie: prace montażowe, przeglądy i konserwacja, rzemiosło 
budowlane i rzemiosło ogólnie, kontrola jakości, konserwacja i naprawy, 
magazynowanie, logistyka i prace, przy których należy unikać naładowania 
elektrostatycznego osoby noszącej
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 6 wzwyż i w rozm. 11

Wielkość Długość około [mm] Nr art.
fioletowy/
czarny

EUR JS KO

 7 250 4702 000 160 4,20 1) 12 YB20
 8 250 4702 000 161 4,20 1) 12 YB20
 9 250 4702 000 162 4,20 1) 12 YB20
10 250 4702 000 163 4,20 1) 12 YB20
11 250 4702 000 164 4,20 1) 12 YB20

1) cena za parę

Rękawica MaxiDry® 56-425 g

wg EN 388 · kat. II · materiał: nylon z nitrylem/powlekany powłoką 
z nitrylu „Micro-Cup”, (zapewnia mocny, pewny chwyt przedmiotów 
wilgotnych i powleczonych olejem) · bez silikonu · nieabsorbujące cieczy · 
wysoki komfort noszenia dzięki bezszwowej podszewce z dziadziny · 
szczelny ściągacz zapewnia pewne dopasowanie · certyfikat Öko-Tex® · 
znak jakości Skin Health Alliance
Zastosowanie: silniki i napędy, silniki przekładniowe, prace ogólne, prace 
z niewielkimi elementami odlewanymi, prace z elementami drobnymi, 
produkcja ze stopów lekkich i obróbka elementów, montaż pierwotny, 
wtórny i końcowy, montaż zderzaków, konserwacja

Wielkość Długość około [mm] Nr art.
fioletowy/
czarny

EUR JS KO

 7 250 4702 000 165 5,90 1) 12 YB20
 8 250 4702 000 166 5,90 1) 12 YB20
 9 250 4702 000 167 5,90 1) 12 YB20
10 250 4702 000 168 5,90 1) 12 YB20
11 250 4702 000 169 5,90 1) 12 YB20

1) cena za parę

Rękawica MaxiDry® 56-426
wg EN 388 · EN 374-1 · kat. II · materiał: nylon z nitrylem/powlekany 
powłoką z nitrylu „Micro-Cup” · (zapewnia mocny, pewny chwyt 
przedmiotów wilgotnych i powleczonych olejem) · bez silikonu · 
nieabsorbujące cieczy · wysoki komfort noszenia dzięki bezszwowej 
podszewce z dziadziny · mankiet w designie DRIVER · certyfikat 
Öko-Tex® · znak jakości Skin Health Alliance
Zastosowanie: silniki i napędy, silniki przekładniowe, prace ogólne, prace 
z niewielkimi elementami odlewanymi, prace z elementami drobnymi, 
produkcja ze stopów lekkich i obróbka elementów, montaż pierwotny, 
wtórny i końcowy, montaż zderzaków, konserwacja

Wielkość Długość około [mm] Nr art.
fioletowy/
czarny

EUR JS KO

 7 220 4702 000 222 5,05 1) 12 YB20
 8 230 4702 000 223 5,05 1) 12 YB20
 9 240 4702 000 224 5,05 1) 12 YB20
10 250 4702 000 225 5,05 1) 12 YB20
11 260 4702 000 226 5,05 1) 12 YB20

1) cena za parę

Rękawica MaxiDry® 56-427
wg EN 388 · kat. II · materiał: nylon z nitrylem/powlekany powłoką 
z nitrylu „Micro-Cup” · (zapewnia mocny, pewny chwyt przedmiotów 
wilgotnych i powleczonych olejem) · bez silikonu · nieabsorbujące cieczy · 
wysoki komfort noszenia dzięki bezszwowej podszewce z dziadziny · 
szczelny ściągacz zapewnia pewne dopasowanie · certyfikat Öko-Tex® · 
znak jakości Skin Health Alliance
Zastosowanie: przemysł motoryzacyjny, montaż i budowa maszyn, 
warsztaty, prace konserwacyjne i utrzymania ruchu, produkcja CNC, 
budownictwo i rzemiosło, utylizacja i recykling, przemysł olejów 
mineralnych, zastosowanie cieczy chłodzących, olejów i smarów, leśnictwo, 
rolnictwo, ogrodnictwo, gospodarstwa domowe, hobbistyka
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Wielkość
zielony/czarny

Długość około [mm] JS Nr art. EUR KO

 7 250 12 4702 000 200 7,05 1) YB20
 8 250 12 4702 000 201 7,05 1) YB20
 9 250 12 4702 000 202 7,05 1) YB20
10 250 12 4702 000 203 7,05 1) YB20
11 250 12 4702 000 204 7,05 1) YB20
zielony/czarny – na kartoniku do sprzedaży samoobsługowej
  7 250  1 8000 077 708 7,80 YB20
  8 250  1 8000 077 709 7,80 YB20
  9 250  1 8000 077 710 7,80 YB20
10 250  1 8000 077 704 7,80 YB20
11 250  1 8000 077 705 7,80 YB20

1) cena za parę

Rękawiczka zabezpieczająca  
przed przecięciami  
MaxiFlex® Cut™ 34-8743 g

wg EN 388 · kat. II · materiał: nylon, włókno szklane, elastan, UHMWPE z 
powłoką z mikropianki nitrylowej · do prac precyzyjnych w suchych 
warunkach · technologia DURAtech® zapewnia wysoką wytrzymałość 
na ścieranie · CUTtech® zapewnia średnią odporność na przecięcie · 
technologia AIRtech® zapewnia maksymalną przepuszczalność powietrza · 
pewny chwyt · ERGOtech® zapewnia najwyższy komfort noszenia · klasa 
ochrony przed przecięciem 3 · bez silikonu · certyfikat Öko-Tex® · znak 
jakości Skin Health Alliance 
Zastosowanie: rzemiosło, prace montażowe z ryzykiem obrażeń, kontrole 
i konserwacje, kontrole jakości, konserwacja i utrzymanie ruchu, logistyka i 
transport towarowy itp.
Na zamówienie dostępne również w rozm. 6 i 12

Wielkość
niebieski/czarny

Długość około [mm] JS Nr art. EUR KO

 7 250 12 4702 000 210 8,85 1) YB20
 8 250 12 4702 000 211 8,85 1) YB20
 9 250 12 4702 000 212 8,85 1) YB20
10 250 12 4702 000 213 8,85 1) YB20
11 250 12 4702 000 214 8,85 1) YB20
niebieski/czarny – na kartoniku do sprzedaży samoobsługowej
  6 240  1 8000 077 714 9,45 YB20
  7 240  1 8000 077 715 9,45 YB20
  8 240  1 8000 077 716 9,45 YB20
  9 240  1 8000 077 717 9,45 YB20
10 240  1 8000 077 711 9,45 YB20
11 240  1 8000 077 712 9,45 YB20
12 240  1 8000 077 713 9,45 YB20

1) cena za parę

Rękawiczka zabezpieczająca 
przed przecięciami MaxiCut®  
Ultra™ 44-3745                         g
wg EN 388 · kat. II · materiał: nylon, włókno szklane, elastan, UHMWPE z 
powłoką z mikropianki nitrylowej · do prac precyzyjnych w suchych 
warunkach · technologia DURAtech® zapewnia wysoką wytrzymałość 
na ścieranie · CUTtech® zapewnia wysoką odporność na przecięcie · 
technologia AIRtech® zapewnia maksymalną przepuszczalność powietrza · 
pewny chwyt · ERGOtech® zapewnia najwyższy komfort noszenia · klasa 
ochrony przed przecięciem 5 · bez silikonu · certyfikat Öko-Tex® · znak 
jakości Skin Health Alliance 
Zastosowanie: praca związana z ryzykiem odniesienia ran ciętych, 
rzemiosło, prace montażowe z ryzykiem obrażeń, kontrole i konserwacje, 
kontrola jakości, konserwacja i naprawy, logistyka i transport towarowy itp.
Na zamówienie dostępne również w rozm. 6 i 12

D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Długość około [mm] Nr art.
zielony/
czarny

EUR JS KO

 8 230 8000 460 815 8,95 1) 12 YB20
 9 240 8000 460 816 8,95 1) 12 YB20
10 245 8000 460 812 8,95 1) 12 YB20

1) cena za parę

Rękawiczka zabezpieczająca  
przed przecięciami  
MaxiCut®Oil™ 44-305
wg EN 388 · EN 407 · kat. II · materiał: UHMWPE/włókno szklane/
nylon, poliester, powłoka: spandex z kauczukiem nitrylobutadienowym 
(NBR) · powłoka 3/4 · klasa ochrony przed przecięciem B · znakomite 
dopasowanie · wyjątkowa elastyczność · niezwykle wysoka odporność 
na ścieranie · wstępnie przemyte · możliwość prania w temp. do 40°C · 
certyfikat Öko-Tex® · znak jakości Skin Health Alliance
Zastosowanie: przemysł motoryzacyjny, prace montażowe, budowa 
maszyn, prace konserwacyjne, naprawy, prace w zakresie pakowania 
i sortowania, logistyka i transport, rzemiosło budowlane, rzemiosło, 
gospodarstwo domowe, hobby
Na zamówienie dostępne również w rozm. 7 i w rozm. 11

Wielkość Długość około [mm] Nr art.
niebieski/
czarny

EUR JS KO

 8 230 4702 000 258 13,10 1) 12 YB20
 9 240 4702 000 259 13,10 1) 12 YB20
10 245 4702 000 260 13,10 1) 12 YB20

1) cena za parę

Rękawiczka zabezpieczająca  
przed przecięciami  
MaxiCut®Oil™44-505
wg EN 388 · kat. II · materiał: UHMWPE/włókno szklane/nylon, powłoka: 
spandex z kauczukiem nitrylobutadienowym (NBR) · powłoka 3/4 · klasa 
ochrony przed przecięciem C · nieabsorbujące cieczy · wysoki komfort 
noszenia dzięki bezszwowej podszewce z dziadziny · szczelny ściągacz 
zapewnia pewne dopasowanie · wstępnie przemyte możliwość prania w 
temp. do 40°C · certyfikat Öko-Tex®· znak jakości Skin Health Alliance
Zastosowanie: przemysł motoryzacyjny, montaż i budowa maszyn, 
warsztaty, prace konserwacyjne i utrzymania ruchu, produkcja CNC, 
budownictwo i rzemiosło, utylizacja i recykling, przemysł olejów 
mineralnych, zastosowanie cieczy chłodzących, olejów i smarów, leśnictwo, 
rolnictwo, ogrodnictwo, gospodarstwa domowe, hobbistyka
Na zamówienie dostępne również od rozm. 5 i w rozm. 11
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Długość około [cm] Wielkość Nr art.
niebieski

EUR KO

40 rozmiar jednostkowy 8000 077 643 13,10 1) YB20
1) cena za parę

Ochraniacz przedramienia  
MaxiCut® Ultra™ 89-5740
wg EN 388 · kat. II · materiał: nylon/włókno szklane/UHMWPE/poliester · 
bez silikonu · ochraniacz przedramienia ochrony antyprzecięciowej dla 
precyzyjnych prac · wstępnie przemyty · możliwość prania do 40°C · klasa 
ochrony przed przecięciem 4 · CUTtech® zapewnia wysoką odporność na 
przecięcie · technologia AIRtech® zapewnia maksymalną oddychalność · 
ERGOtech® zapewnia najwyższy komfort noszenia · długość: 40 cm · 
certyfikat Öko-Tex® · znak jakości Skin Health Alliance · parami
Zastosowanie: do prac w warunkach ryzyka związanego z cięciem, takich 
jak: przemysł motoryzacyjny, przemysł szklany/metalowy i papierniczy, 
prace montażowe ogólne
Na zamówienie dostępny także o długości: 45 cm

Wielkość Długość około [mm] Nr art.
fioletowy/
czarny

EUR KO

 7 220 4702 000 237 8,65 YB20
 8 230 4702 000 238 8,65 YB20
 9 240 4702 000 239 8,65 YB20
10 250 4702 000 240 8,65 YB20
11 260 4702 000 241 8,65 YB20

Rękawica chroniąca przed niskimi temperaturami  
MaxiDry® Zero™ 56-451
wg EN 388 · EN 407 · EN511 · kat. II · materiał: nylon i szczotkowana 
podszewka akrylowa z pełną powłoką nitrylową i dodatkową nitrylową 
powłoką micro-cup · wstępnie przemyte · zimowe rękawice z doskonałym 
chwytem do czynności mechanicznych w tłustych, chłodnych warunkach · 
LIQUItech® - płynna powłoka  · powłoka micro-cup zapewniająca pewny 
chwyt na nawierzchniach zaolejonych/mokrych · THERMtech® - Izolowana 
termicznie podszewka ze szczotkowanego akrylu · nadaje się do kontaktu 
z żywnością EC 1935/2004 i LFGB · możliwość prania w temp. do 40°C · 
certyfikat Öko-Tex® · znak jakości Skin Health Alliance
Zastosowanie: zima, chłodnia, konserwacja i naprawa, montaż

Wielkość Długość 
około [mm]

Wersja Nr art.
zielony/
czarny

EUR JS KO

 8 300 bez silikonu 4702 000 186 11,05 1) 12 YB20
 9 300 bez silikonu 4702 000 187 11,05 1) 12 YB20
10 300 bez silikonu 4702 000 188 11,05 1) 12 YB20
11 300 bez silikonu 4702 000 189 11,05 1) 12 YB20

1) cena za parę

Rękawiczka do substancji chemicznych MaxiChem® 
Cut™ W.-Nr. 56-633
wg EN 374-1 · EN 388 · kat. III · AQL: 1,5 · materiał: nylon/UHMWPE/
włókno szklane z pełną powłoką nitrylową oraz z powłoką nitrylową-
micro-cup · 3 klasa ochrony przed przecięciem dzięki innowacyjnym 
włóknom · najwyższy komfort noszenia · wysoka odporność chemiczna · 
wytrzymałość mechaniczna · dobra przyczepność na mokro i na sucho · 
wyższa odporność na olej i ciecz · powłoka micro-cup zapewniająca pewny 
chwyt na nawierzchniach zaolejonych/mokrych · ultralekki · mankiety 
dostosowane do konturów dłoni · certyfikat Öko-Tex® · znak jakości Skin 
Health Alliance
Zastosowanie: przemysł chemiczny, laboratoria, przemysł poligraficzny, 
motoryzacyjny, malarze i lakiernicy, garaże, stacje benzynowe, produkcja 
CNC, budowa/montaż maszyn, przekładnie i zespoły, konserwacja i 
naprawa, gospodarstwo domowe, sprzątanie, handel budowlany, rzemiosło, 
rolnictwo i leśnictwo, ogrodnictwo, ogólne postępowanie z chemikaliami
Na zamówienie dostępne również w rozm. 7

Wielkość Nr art.
czarne/ 
fluo-
pomarań- 
czowe

EUR KO

 9 4000 371 965 8,16 YB21
10 4000 371 966 8,16 YB21

Rękawica X-MECH
wg EN 388 · kat. II · materiał: Armor Skin® · odporny na 
ścieranie · wstępnie uformowane palce · bardzo wygodne · z elastycznym, 
oddychającym spandeksem z ergonomicznymi wzmocnieniami z pianki · 
zapięcie na rzep na przegubie · zwiększona widoczność 
Zastosowanie: praca z materiałami budowlanymi, praca z maszynami, 
magazynowanie, konserwacja, usługi publiczne, przeładunek towarów, 
rekreacja, inżynieria drogowa i hydrauliczna
Na zamówienie dostępne również w rozmiarach 8 i 11
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
czarny

EUR JS KO

 8 4000 371 942 1,67 1) 3 YB21
 9 4000 371 943 1,67 1) 3 YB21
10 4000 371 944 1,67 1) 3 YB21

1) cena za parę

Rękawica X-TOUCH-PU-B
wg EN 388 · kat. II · materiał: tkanina nośna z nylonu z powłoką PU · 
wysoka percepcja dotykowa · idealny do pracy na sucho i prac precyzyjnych 
(z drobnymi elementami) · bez szwu · elastyczny ściągacz · doskonała 
swoboda ruchu i elastyczność
Zastosowanie: montaż, przemysł motoryzacyjny, przemysł, instalatorstwo, 
przemysł stalowy, transport i logistyka
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 7 wzwyż i w rozm. 11

Wielkość Nr art.
czarny/żółty 
fluo- 
roscencyjny

EUR KO

 9 4000 371 953 2,61 YB21
10 4000 371 954 2,61 YB21

Rękawica X-GRIP-LITE
wg EN 388 · kat. II · materiał: tkanina nośna z nylonu z powłoką 
lateksową · doskonały komfort noszenia · dobra przyczepność w mokrych 
i suchych warunkach pracy · wentylowany grzbiet dłoni · anatomiczne 
dopasowanie · doskonała odporność na ścieranie · doskonała widoczność
Zastosowanie: przemysł motoryzacyjny (wymiana opon), transport bagażu, 
budownictwo, przemysł, transport i logistyka, przemysł opakowaniowy
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 7 wzwyż i w rozm. 11

Wielkość Nr art.
czarny/szary

EUR KO

 8 4000 371 933 3,42 YB21
 9 4000 371 934 3,42 YB21
10 4000 371 935 3,42 YB21

Rękawica X-PRO-FLEX
wg EN 388 · kat. II · materiał: tkanina 
nośna z nylonu/Lycry z powłoką 
z pianki nitrylowej · super lekka 
powłoka zapewnia wysoki stopień 
komfortu i swobody ruchu · warstwa antypoślizgowa dzięki technologii 
pianki nitrylowej (Nitrile Foam Technology): bardzo dobra przyczepność na 
suchych, tłustych i tłustych przedmiotach
Zastosowanie: montaż ogólny, przemysł motoryzacyjny, budownictwo, 
przemysł, budowa instalacji, konserwacja, transport i logistyka
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 7 wzwyż i w rozm. 11

Wielkość Nr art.
czarny/
niebieski

EUR KO

 9 4000 371 958 4,26 YB21
10 4000 371 959 4,26 YB21
11 4000 371 960 4,26 YB21

Rękawica X-PRO-DRY
wg EN 388 · kat. II · materiał: miękki 
poliestrowy materiał nośny (przypominający 
bawełnę) z wodoszczelną, kompletną 
powłoką z pianki nitrylowej · powłoka NFT zapewnia doskonałą 
przyczepność na mokrej, oleistej i tłustej powierzchni · bardzo dobra 
odporność na przetarcie i wytrzymałość na rozdarcie · zapewnia czułość 
dotykową · idealne dopasowanie do kształtu dłoni, przeciwdziałające 
zmęczeniu · technologia Santized (wybija bakterie i minimalizuje zapachy)
Zastosowanie: przemysł motoryzacyjny, budowlany, cementowy, praca 
z elementami pokrytymi olejami i smarem, budowa maszyn, prace na 
mokro, konserwacja, zanurzanie w olejach, przemysł petrochemiczny, prace 
malarskie
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 7 wzwyż

Wielkość Nr art.
czarny/szary

EUR KO

 9 4000 371 975 5,95 YB21
10 4000 371 976 5,95 YB21
11 4000 371 977 5,95 YB21

Rękawica chroniąca 
przed niskimi temperaturami 
X-FROST
wg EN 388 · EN 511 · kat. II · materiał: nylonowy nośnik na podszewce 
akrylowej z powłoką HPT · dobra ochrona przed goleniami z doskonałą 
mobilnością i elastycznością · doskonała przyczepność w mokrych i suchych 
warunkach · bez szwu · dobre do pracy w niskich temperaturach · materiał 
nośny i powłoka są wodoodporne · dobry kształt · miękki i elastyczny
Zastosowanie: budownictwo, rolnictwo, usługi publiczne, recykling, 
rusztowania, transport i logistyka, inżynieria drogowa i hydrauliczna
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 8 wzwyż

Wielkość Długość około [mm] Nr art.
naturalny

EUR KO

rozmiar uniwersalny 300 4000 371 180 12,65 YK06

Rękawica otwarta
wg EN 407 · kat. I · do ciepła kontaktowego · rękawice z jednym palcem 
z weluru bawełnianego · z podwójną izolacją · miękkie · możliwość prania
Zastosowanie: do chwytania gorących przedmiotów, np. form i blach, 
idealne do obsługi piekarników konwekcyjnych, szczególnie w piekarniach, 
suszarniach itp.
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Rękawica do prac w wys. temperaturach
wg EN 407 · EN 388 · kat. III · dla ciepła kontaktowego / promieniowania · wszystkie rękawice są wyposażone w 
izolację specjalną do izolowania dalszego przepływu ciepła 
Zastosowanie: rękawice służą zarówno jako pomoc transportowa, jak również do ochrony przed odpryskami 
spawalniczymi i promieniowaniem cieplnym
Inne kolory i wersje jakościowe na zamówienie.

Wielkość Ochrona przed wysoką temperaturą 
maks. krótkotr.  
[°C]

Długość około [mm] Materiał Nr art.
naturalny

Nr art.
naturalny/
srebrny

EUR KO

rozmiar uniwersalny ciepło kontaktowe 350 300 tkanina aramidowa 4000 371 185 33,50 YK06
rozmiar uniwersalny ciepło kontaktowe 350 300 tkanina aramidowa 4000 371 186 42,50 YK06
rozmiar uniwersalny ciepło kontaktowe 500 300 tkanina PBI 4000 371 187 76,95 YK06
rozmiar uniwersalny ciepło kontaktowe 500 300 tkanina PBI 4000 371 189 83,95 YK06
rozmiar uniwersalny ciepło kontaktowe 500 300 tkanina HT z izolacją specjalną 4000 371 188 68,95 YK06
rozmiar uniwersalny ciepło kontaktowe 250 

promieniowanie cieplne 1000
380 skóra Sebatan z pokrywanym  

aluminium aramidem Preox
4000 371 190 61,95 YK06

rozmiar uniwersalny ciepło kontaktowe 100 
promieniowanie cieplne 1000

380 aramid z pokrywanym  
aluminium aramidem Preox

4000 371 192 69,95 YK06
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Ansell – chronimy zdrowie
W firmie Ansell sprawiamy, że praca wielu ludzi jest bezpieczniejsza i lżejsza. Równocześnie optymalizujemy koszty i 
zapewniamy użytkownikom naszych rękawic ochronnych znaczną przewagę nad konkurencją. 
 
Ansell zajmuje wiodącą pozycję na świecie w zakresie rozwoju i produkcji rękawic ochronnych. Jako przedsiębiorstwo 
działające na arenie międzynarodowej wciąż wyznaczamy nowe standardy w branży. 
 
Naszą wizją jest stworzenie świata, w którym można zagwarantować jak najlepszą ochronę ludzi i produktów – 
niezależnie od tego, na jakie zagrożenia są narażeni. 
 
Ten sukces jest również zobowiązaniem: Wyraźna obecność na miejscu umożliwia nam dopasowane do użytkownika 
doradztwo, aby odpowiednia rękawica była przygotowana w odpowiednim miejscu – dzięki wielu zaangażowanym 
partnerom w handlu.

Wielkość Długość około 
[mm]

Nr art.
brązowy

EUR JS KO

10 280 4000 371 320 5,90 1) 12 YC19
1) cena za parę

Rękawica ActivArmr® 52-547
zgodna z EN 388 · kat. II · materiał: jersey bawełniany z powłoką 
nitrylową · powierzchnia dłoni impregnowana · mankiet bezpieczeństwa · 
elastyczne, bardziej komfortowe z znacznie bardziej wytrzymałe, niż 
rękawice ze skóry · ponadprzeciętna wytrzymałość na ścieranie · dobra 
ochrona przed ranami spowodowanymi przetarciem, przecięciem i 
przebiciem · silnie odporne na smary, oleje i brud · znakomity chwyt na 
sucho · bez lateksu · antystatyczne wg DIN EN 1149
Zastosowanie: montaż części metalowych i budowlanych, montaż i 
obróbka końcowa, zasilanie gazem i prądem elektrycznym, obciążenia 
mechaniczne, praca z lekkimi częściami odlewanymi i metalowymi, 
formowanie wtryskowe (praca z zimnymi odlewami), prace konserwacyjne, 
górnictwo, prowadzenie maszyn, prace w magazynie
Rozmiar 9 dostępny na zapytanie

Wielkość Długość około  
[mm]

Nr art.
brązowy

EUR JS KO

10 280 4000 371 325 12,30 1) 6 YC19
1) cena za parę

Rękawica chroniąca przed niskimi temperaturami  
ActivArm® 52-590
wg EN 388 · EN 511 · kat. II · materiał: bawełna-jersey z nitrylem · 
powierzchnia dłoni impregnowana · mankiet bezpieczeństwa · elastyczne, 
bardziej komfortowe z znacznie bardziej wytrzymałe, niż rękawice ze 
skóry · skuteczna ochrona przed otarciami · dobra ochrona przed lekkimi 
obrażeniami oraz ranami spowodowanymi przecięciem i przebiciem · 
odporne na smary, oleje i brud · znakomity chwyt na sucho · pochłaniające 
pot · bezsilikonowy i antystatyczny
Zastosowanie: montaż części metalowych i budowlanych, montaż i 
obróbka końcowa, zasilanie gazem i prądem elektrycznym, praca z lekkimi 
częściami odlewanymi i metalowymi, formowanie wtryskowe (praca 
z zimnymi odlewami), prace konserwacyjne, górnictwo, prowadzenie 
maszyn, prace w magazynie
Na zamówienie dostępne również w rozm. 9

Wielkość Długość około 
[mm]

Nr art.
biały/
niebieski

EUR JS KO

 8 270 4000 371 365 3,40 1) 12 YC19
 9 270 4000 371 366 3,40 1) 12 YC19
10 270 4000 371 367 3,40 1) 12 YC19

1) cena za parę

Rękawica ActivArmr® 47-400
zgodna z EN 388 · kat. II · materiał: wyściółka z dziadziny Interlock z ¾ 
powłoką nitrylową · ściągacz · elastyczne · odporne na ścieranie · 
odporne na działanie oleju · dopasowują się do naturalnego kształtu ręki · 
nie zawierają silikonu · antystatyczne wg DIN EN 1149
Zastosowanie: zasilanie gazem i prądem, odbiór i wysyłka towarów, 
montaż i kontrola części maszyn i niewielkich części, usuwanie odpadów, 
przenoszenie blachy i metali lekkich, prace związane z tłoczeniem, prace 
ogólne
Rozmiar 7 dostępny na zapytanie

Wielkość Długość około 
[mm]

Nr art.
biały/
niebieski

EUR JS KO

10 270 4000 371 350 4,10 1) 12 YC19
1) cena za parę

Rękawica ActivArmr® Hycron® 27-607
wg EN 388 · kat. II · materiał: bawełna-jersey z powłoką 
nitrylową · mankiet bezpieczeństwa · odporne rękawice do wymagających 
zastosowań · wysoka odporność na działanie materiałów o ostrych 
krawędziach i materiałów ściernych · bardziej wytrzymałe i elastyczne 
niż z PCW · skuteczna bariera dla tłuszczów i olejów · brak negatywnego 
wpływu na jakość · bez silikonu · bez lateksu · gwarantuje czystość 
podczas produkcji metali i silników · antystatyczne wg EN 1149
Zastosowanie: materiały budowlane, beton, cegły i płytki, drewno 
nieobrobione, wyschnięte mury i sklejka, nieobrobione części odlewu i 
rdzenie odlewnicze, część formy do tworzywa sztucznego, stal prętowa, 
blacha, puszki do konserw i pozostałe produkty metalowe, kable, sprzątanie 
ulic, usuwanie odpadów
Na zamówienie dostępne również w rozm. 8, 9 i 11

D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy
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Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Długość około 
[mm]

Nr art.
biały/
niebieski

EUR JS KO

10 270 4000 371 477 4,10 1) 12 YC19
11 270 4000 371 478 4,10 1) 12 YC19

1) cena za parę

Rękawica ActivArmr 27-805
wg EN 388 · kat. II · materiał: bawełna-jersey z powłoką nitrylową · mankiet 
bezpieczeństwa · odporne rękawice do wymagających zastosowań · 
wysoka odporność na działanie materiałów o ostrych krawędziach 
i materiałów ściernych · bardziej wytrzymałe i elastyczne niż z PCW · 
skuteczna bariera dla tłuszczów i olejów · brak negatywnego wpływu na 
jakość · bez silikonu · bez lateksu · gwarantuje czystość podczas produkcji 
metali i silników · antystatyczne wg EN 1149
Zastosowanie: materiały budowlane, beton, cegły i płytki, drewno 
nieobrobione, wyschnięte mury i sklejka, nieobrobione części odlewu i 
rdzenie odlewnicze, część formy do tworzywa sztucznego, stal prętowa, 
blacha, puszki do konserw i pozostałe produkty metalowe, kable, sprzątanie 
ulic, usuwanie odpadów
Na zamówienie dostępne również w rozm. 9

Wielkość Długość około 
[mm]

Nr art.
zielony

EUR JS KO

 8 270 4000 371 445 3,10 1) 12 YC19
 9 270 4000 371 446 3,10 1) 12 YC19
10 270 4000 371 447 3,10 1) 12 YC19

1) cena za parę

Rękawica ActivArmr® 47-200
zgodna z EN 388 · kat. II · materiał: bawełna 
Interlock z powłoką nitrylową · powłoka 
¾ · ściągacz · pewny chwyt · pozwala na łatwe i 
pewne chwytanie przedmiotów śliskich i gładkich · dobra odporność 
na rozrywanie, przebijanie i wytrzymałość na ścieranie · wypierają oleje i 
smary · nie zawierają silikonu · antystatyczne wg DIN EN 1149
Zastosowanie: montaż elementów budowlanych, pakowanie, produkcja 
tekstyliów, wysyłka i dostawy, prace magazynowe, produkcja urządzeń, 
montaż mechanizmów i silników, pakowanie i kontrola
Na zamówienie również w rozm. 6 i w rozm. 11

Wielkość Nr art.
biały/
niebieski

EUR JS KO

 8 4000 371 434 1,99 1) 12 YC19
 9 4000 371 435 1,99 1) 12 YC19
10 4000 371 436 1,99 1) 12 YC19

1) cena za parę

Rękawica  
Tiger Paw® 76-301
wg EN 388 · kat. II · materiał: poliester/bawełna · ściągacz · nakrapiane 
wnętrze dłoni · wytrzymała rękawica do prac z wyższymi obciążeniami
Zastosowanie: opakowanie, prace ogólne
Rozmiar 7 dostępny na zapytanie

Wielkość Nr art.
czarny

EUR JS KO

 7 4000 371 045 2,20 1) 12 YC19
 8 4000 371 046 2,20 1) 12 YC19
 9 4000 371 047 2,20 1) 12 YC19
10 4000 371 048 2,20 1) 12 YC19

1) cena za parę

Rękawica HyFlex® 48-101
wg EN 388 · kat. 
II · materiał: nylon z powłoką 
poliuretanową · wewnętrzna 
część dłoni powlekana · ściągacz · 
lekkie prace wymagające dobrego 
komfortu noszenia i zabezpieczenia  
przed otarciami · dobre właściwości ruchowe · precyzyjna obsługa małych 
obiektów w suchym środowisku · do zastosowań specjalnych
Zastosowanie: montaż, przegląd i pakowanie małych komponentów, 
proste prace montażowe
Na zamówienie dostępne również od rozm. 6 i rozm. 11
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
zielononie- 
bieski/czarny

EUR JS KO

 7 4000 371 326 3,80 1) 12 YC19
 8 4000 371 327 3,80 1) 12 YC19
 9 4000 371 328 3,80 1) 12 YC19
10 4000 371 329 3,80 1) 12 YC19

1) cena za parę

Rękawica HyFlex® 11-616
wg EN 388 · kat. II · materiał: nylon z powłoką poliuretanową · powłoka 
na wewnętrznej części dłoni · ściągacz · bardzo cienka rękawica, 
niemal porównywalna z drugą skórą · ponadprzeciętny komfort 
noszenia · perfekcyjne dopasowanie · duża czułość dotykowa · do prac 
przy niewielkich obciążeniach w suchych lub lekko oleistych obszarach · 
odpowiednie do zastosowań specjalnych
Zastosowanie: lekkie prace montażowe wymagające dużej precyzji, 
montaż końcowy, montaż klimatyzacji, ustawiacze, montaż wszelkiego 
rodzaju urządzeń elektrotechnicznych, okładzin/tworzyw sztucznych, prace 
wykończeniowe, pobieranie i montaż drobnych części
Na zamówienie dostępne również w rozm. 6 i 11 
 
Uwaga, ta rękawica nie jest antystatyczna!

Rękawica HyFlex® 11-618
wg EN 388 · kat. II · materiał: nylon z powłoką poliuretanową · powłoka 
na wewnętrznej stronie dłoni · ściągacz · bardzo cienka rękawica, 
niemal porównywalna z drugą skórą · ponadprzeciętny komfort 
noszenia · perfekcyjne dopasowanie · duża czułość dotykowa · do prac przy 
niewielkich obciążeniach w suchych lub lekko oleistych obszarach · wersja 
antystatyczna · odpowiednie do zastosowań specjalnych
Zastosowanie: lekkie prace montażowe wymagające dużej precyzji, 
montaż końcowy, montaż klimatyzacji, ustawiacze, montaż wszelkiego 
rodzaju urządzeń elektrotechnicznych, okładzin/tworzyw sztucznych, prace 
wykończeniowe, pobieranie i montaż drobnych części
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 6 wzwyż

Wielkość JS Nr art. EUR KO
Nr tow. 11-600, powłoka poliuretanowa, biała
 7 12 4000 371 388 3,10 1) YC19
 8 12 4000 371 389 3,10 1) YC19
 9 12 4000 371 390 3,10 1) YC19
10 12 4000 371 391 3,10 1) YC19
Nr tow. 11-601, powłoka poliuretanowa, czarna/szara
  7 12 4000 371 495 3,10 1) YC19
  8 12 4000 371 496 3,10 1) YC19
  9 12 4000 371 497 3,10 1) YC19
10 12 4000 371 498 3,10 1) YC19
Nr tow. 11-800, powłoka z pianki nitrylowej, biała/szara
  7 12 4000 371 392 4,20 1) YC19
  8 12 4000 371 393 4,20 1) YC19
  9 12 4000 371 394 4,20 1) YC19
10 12 4000 371 395 4,20 1) YC19
11 12 4000 371 396 4,20 1) YC19
Nr tow. 11-801, powłoka z pianki nitrylowej, czarna/szara
  7 12 4000 371 465 4,30 1) YC19
  8 12 4000 371 466 4,30 1) YC19
  9 12 4000 371 467 4,30 1) YC19
10 12 4000 371 468 4,30 1) YC19

1) cena za parę

Rękawica HyFlex® · 11-600 + 11-601 + 11-800 + 11-801
zgodna z EN 388 · kat. II · materiał: nylon · wewnętrzna część dłoni 
powlekana · ściągacz · zaprojektowany do prac z suchymi komponentami 
wymagającymi maksymalnej swobody ruchów · dopasowują się niczym 
druga skóra · komfortowa i precyzyjna obsługa podczas prac z małymi 
przedmiotami · ochrona przed odciskami palców, resztkami pozostawianymi 
przez rękawice oraz zanieczyszczeniami związanymi z produktem · 
odpowiednie do zastosowań specjalnych
Zastosowanie: montaż małych części, takich jak łożyska kulkowe, 
przeguby i sprężyny
Na zamówienie dostępne również w rozm. 6 i w rozm. 11

Wielkość Nr art.
niebieski/
czarny

EUR JS KO

 7 4000 371 333 3,85 1) 12 YC19
 8 4000 371 334 3,85 1) 12 YC19
 9 4000 371 335 3,85 1) 12 YC19
10 4000 371 336 3,85 1) 12 YC19
11 4000 371 337 3,85 1) 12 YC19

1) cena za parę
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
ciemny 
niebieski

EUR JS KO

 9 4000 371 625 4,70 1) 12 YC19
10 4000 371 626 4,70 1) 12 YC19

1) cena za parę

Rękawica HyFlex® 11-818
wg EN 388 · kat. II · materiał: niezawierający silikonu nylon Spandex 18 
z ekstremalnie cienką powłoką FORTIX™ z pianki nitrylowej · dzięki 
wytrzymałości na ścieranie klasy 4 rękawice w trudnych warunkach 
pracy mają nawet trzy razu dłuższy czas użytkowania niż inne 
porównywalne rękawice · zwiększa przyczepność na sucho i bardziej 
przepuszczające powietrze o 20 %, dzięki czemu zredukować można 
pocenie · chwytność prawie jak gołymi rękoma · ZONZ® Comfort Fit 
Technology dopasowuje materiał bazowy do anatomicznego kształtu 
rąk · bez lateksu · dzięki nie zawierającemu silikonu materiałowi brak 
zanieczyszczeń metalowych części przed rozpoczęciem prac lakierniczych
Zastosowanie: montaż suchych komponentów, wyposażanie ciągów 
produkcyjnych, montaż precyzyjny małych śrub i nakrętek, montaż i 
demontaż małych komponentów 
Na zamówienie dostępne również w rozm. 6 do 8 i rozm. 11

Wielkość Nr art.
czerwone 
wino/ czarny

EUR JS KO

 7 4000 391 146 3,10 1) 12 YC19
 8 4000 391 147 3,10 1) 12 YC19
 9 4000 391 148 3,10 1) 12 YC19
10 4000 391 149 3,10 1) 12 YC19
11 4000 391 150 3,10 1) 12 YC19

1) cena za parę

Rękawica EDGE®48-919
wg EN 388 · kat. II · materiał: poliester z powłoką całkowicie nitrylową · 
ściągacz · ochrona przed cieczami przemysłowymi i olejem · wysoka 
pewność chwytu dzięki chropowatej powłoce po wewnętrznej stronie 
dłoni · pewny chwyt małych i średnich komponentów lekko naoliwionych, o 
ostrych krawędziach 
Zastosowanie: montaż części zaolejonych, montaż AGD, ogólne prace 
konserwacyjne, produkcja i przenoszenie elementów ze stopów lekkich, 
kontrola jakości
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 6 wzwyż

Wielkość Nr art.
czarny/szary

EUR JS KO

 8 4000 371 654 4,85 1) 12 YC19
 9 4000 371 655 4,85 1) 12 YC19
10 4000 371 656 4,85 1) 12 YC19
11 4000 371 657 4,85 1) 12 YC19

1) cena za parę

Rękawica HyFlex® 11-840
wg EN 388 · kat. II · materiał: nie zawierający silikonu nylon Spandex 
z powłoką z pianki nitrylowej FORTIX™ o grubości 1,1 mm · 
wytrzymałość na ścieranie stopnia 4 oferuje nawet trzykrotnie większą 
ochronę przed otarciami · mniejsze pocenie się dzięki o 20 % większej 
zdolności oddychania · materiał bazowy dopasowuje się do anatomicznego 
kształtu rąk · idealna rękawica do częstych zmian podczas pracy · dzięki 
nie zawierającemu silikonu materiałowi brak zanieczyszczeń metalowych 
części przed rozpoczęciem prac lakierniczych
Obszary zastosowania: montaż małych lub średniej wielkości 
komponentów, wyposażanie ciągów produkcyjnych, prace ogólne, 
dostarczanie surowców, wkręcanie i wykręcanie
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 6 wzwyż

Wielkość Nr art.
niebieski

EUR JS KO

 7 4000 371 342 5,50 1) 12 YC19
 8 4000 371 343 5,50 1) 12 YC19
 9 4000 371 344 5,50 1) 12 YC19
10 4000 371 345 5,50 1) 12 YC19

1) cena za parę

Rękawica HyFlex® 11-920
wg EN 388 · kat. II · materiał: nylon z powłoką nitrylową · wewn. część 
dłoni powlekana · ściągacz · Ansell Grip Technology™: mikroskopijnej 
wielkości kanaliki w powłoce rękawicy odprowadzają olej od powierzchni 
kontaktowej, zapewniając w ten sposób suchy chwyt · ponadprzeciętne 
dopasowanie · ponadprzeciętny komfort noszenia · znakomita swoboda 
ruchów i czułość dotykowa dla zastosowań specjalnych · antystatyczne 
wg EN 1149
Zastosowanie: montaż i obróbka końcowa, kontrola jakości, produkcja 
metali, montaż AGD, produkcja i obsługa stopów lekkich, ogólna 
konserwacja zakładowa oraz maszyn
Na zamówienie dostępne również w rozm. 6 i w rozm. 11
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
niebieski

EUR JS KO

 8 4000 371 868 5,20 1) 12 YC19
 9 4000 371 869 5,20 1) 12 YC19
10 4000 371 870 5,20 1) 12 YC19
11 4000 371 871 5,20 1) 12 YC19

1) cena za parę

Rękawica HyFlex® 11-925
wg EN 388 · kat. II · materiał: tkanina z drobnymi oczkami Spandex®/nylon 
z powłoką nitrylową · odporne na działanie oleju · bezpieczny chwyt 
przedmiotów pokrytych olejem, zwiększona elastyczność, wysoka czułość 
na dotyk · pierwsza lekka rękawica z serii HyFlex® z powłoką 3/4 · niezwykle 
lekkie, odporne na działanie oleju rękawice uniwersalne zapewniające 
bezpieczny chwyt przedmiotów pokrytych olejem
Zastosowanie: sortowanie i kontrola części lekkich, załadunek i rozładunek 
linii produkcyjnych, kontrola przedmiotów obrabianych i podzespołów, 
montaż elementów pokrytych olejem, prace konserwacyjne
Na zamówienie dostępne również w rozm. 6 i 7

Wielkość Nr art.
niebieski/
szary

EUR JS KO

 9 4000 371 352 4,10 1) 12 YC19
10 4000 371 353 4,10 1) 12 YC19

1) cena za parę

Rękawica ActivArmr® 80-100
wg EN 388 · kat. II · materiał: poliester / bawełna z powłoką z lateksu 
naturalnego · wewn. część dłoni powlekana · ściągacz · poziom ochrony 
antyprzecięciowej 2 · duży komfort noszenia · szorstki profil uzyskany 
przez obkurczanie zapewnia niezwykle pewny chwyt na mokro i na sucho · 
znakomite dopasowanie i właściwości ruchowe · bez silikonu
Zastosowanie: materiały budowlane, beton, cegła i płytki, usuwanie 
odpadów, przyjęcie i wysyłka towarów, prace ogólne
Na zamówienie dostępne również w rozm. 7, 8 i 11

Wielkość Nr art.
biały/szary

EUR JS KO

 8 4000 371 568 7,95 1) 12 YC19
 9 4000 371 569 7,95 1) 12 YC19
10 4000 371 570 7,95 1) 12 YC19

1) cena za parę

Rękawice ochronne HyFlex® 11-724
wg EN 388 · kat. II · materiał: bezszwowy materiał nośny przędza 
techniczna INTERCEPT™ z powłoką PU · poziom zabezpieczenia przed 
przecięciami B (3) · powłoka wewnętrznej części dłoni ze wzmocnioną 
pewnością chwytu i wydłużonym zastosowaniem w surowych obszarach 
roboczych · oddychające · duży komfort noszenia i swoboda ruchów 
palców · bez silikonu
Zastosowanie: montaż części metalowych i podzespołów, lekkie prasy do 
metalu, prace konserwacyjne, formowanie wtryskowe i odlewanie tworzyw 
sztucznych, pierwszy montaż
Na zamówienie dostępne również w rozm. 6, 7 i 11

Wielkość Nr art.
szary

EUR JS KO

 7 4000 371 896 10,10 1) 12 YC19
 8 4000 371 897 10,10 1) 12 YC19
 9 4000 371 898 10,10 1) 12 YC19
10 4000 371 899 10,10 1) 12 YC19
11 4000 371 900 10,10 1) 12 YC19

1) cena za parę

Rękawiczka zabezpieczająca przed przecięciami  
HyFlex® 11-727
zgodna z EN 388 · kat. II · materiał: nylon/Lycra®/ włókno Intercept HPPE z 
powłoką z poliuretanu · wewnętrzna część dłoni powlekana · ściągacz · 
perfekcyjny komfort noszenia · duża odporność na przecięcie · klasa 
ochrony przed przecięciem B (3) · bezpieczne stosowanie podczas 
konserwacji, obsługi i montażu komponentów o ostrych krawędziach · 
znakomita elastyczność i dopasowanie · odpowiednie do zastosowań 
specjalnych
Zastosowanie: produkcja szkła, przemysł lotniczy i kosmiczny, montaż 
urządzeń gospodarstwa domowego, formowanie wtryskowe lub odlewanie 
tworzyw sztucznych, montaż części metalowych lub budowlanych, 
przenoszenie przedmiotów o ostrych krawędziach, montaż wstępny, 
docinanie lekko zaolejonych drobnych części, prace konserwacyjne, prace 
wykończeniowe
Na zamówienie dostępne również od rozm. 5

Wielkość Nr art.
niebieski

EUR JS KO

 8 4000 371 085 11,85 1) 12 YC19
 9 4000 371 086 11,85 1) 12 YC19
10 4000 371 087 11,85 1) 12 YC19

1) cena za parę

Rękawiczka zabezpieczająca przed przecięciami  
HyFlex® 11-518
wg EN 388 · kat. II · materiał: technologia Spandex® / nylon / Dyneema®-
Diamond z powłoką poliuretanową · wewn. część dłoni powlekana · 
ściągacz · poziom zabezpieczenia przed przecięciami B · zapewnia 
swobodę ruchu palców · oddychające · duża elastyczność i czułość 
dotykowa · duży komfort noszenia
Zastosowanie: montaż końcowy, przenoszenie i montaż niezwykle małych 
części z ostrymi krawędziami
Na zamówienie dostępne również w rozm. 6, 7 i 11
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
czarny/szary

EUR JS KO

 7 4000 371 884 13,90 1) 12 YC19
 8 4000 371 885 13,90 1) 12 YC19
 9 4000 371 886 13,90 1) 12 YC19
10 4000 371 887 13,90 1) 12 YC19
11 4000 371 888 13,90 1) 12 YC19

1) cena za parę

Rękawiczka zabezpieczająca przed 
przecięciami HyFlex® 11-937
wg EN 388 · kat. II · z powłoką PU/nitrylową ·  
swoboda ruchu palców · bardzo wygodne · doskonała 
chwytność przedmiotów pokrytych olejem dzięki kilkuwarstwowej powłoce 
z nitrylu i technologii Ansell Grip Technology™ · ISO odporność na 
przecięcie B · wzmocniony kciuk dla lepszej ochrony
Zastosowanie: warsztaty samochodowe, montaż elementów, 
montaż końcowy, prace konserwacyjne, skrawanie, prace z metalami, 
zastosowanie materiałów, wykrawanie, montaż pierwotny

Wielkość Nr art.
szary/
jasnożółty

EUR JS KO

 9 4000 371 479 10,40 1) 12 YC19
10 4000 371 480 10,40 1) 12 YC19

1) cena za parę

Rękawica HyFlex® 11-423
zgodna z EN 388 · EN 407 · kat. II · materiał: bezszwowe rękawice 
dziane wytwarzane w technologii dziania Techcor® · powlekane 
bazującym na wodzie poliuretanem i nitrylem · wewnętrzna część dłoni 
powlekana · bez silikonu i DMF · odporne na wodę i olej · dobra odporność 
na przetarcie i przecięcie · klasa ochrony przed przecięciem B ·  
odporność na wysoką temperaturę do 100 °C
Zastosowanie: przemysł lotniczy i kosmiczny, montaż części metalowych i 
budowlanych, urządzeń gospodarstwa domowego, prace wykończeniowe, 
produkcja szkła
Na zamówienie dostępne również w rozm. 7, 8 i 11

Wielkość Nr art.
szary/
jasnożółty

EUR JS KO

 9 4000 371 493 11,85 1) 12 YC19
10 4000 371 494 11,85 1) 12 YC19

1) cena za parę

Rękawica HyFlex® 11-427
zgodna z EN 388 · EN 407 · kat. II · materiał: bezszwowe rękawice dziane 
wytwarzane w technologii dziania Techcor® i powlekane bazującym na 
wodzie poliuretanem i nitrylem · powłoka ¾ · bez silikonu i DMF · 
odporne na wodę i olej · dobra odporność na przetarcie i przecięcie · klasa 
ochrony przed przecięciem B · odporność na wysoką temperaturę do 100 °C
Zastosowanie: przemysł lotniczy i kosmiczny, montaż części metalowych i 
budowlanych, urządzeń gospodarstwa domowego, prace wykończeniowe, 
produkcja szkła, docinanie małych suchych i zwilżanych olejem części, 
prace konserwacyjne, formowanie wtryskowe i odlewanie tworzyw 
sztucznych
Na zamówienie dostępne również w rozm. 7 i w rozm. 8

Wielkość Długość około 
[mm]

Nr art.
szary

EUR JS KO

 9 240 4000 391 136 15,95 1) 12 YC19
10 240 4000 391 137 15,95 1) 12 YC19
11 240 4000 391 138 15,95 1) 12 YC19

1) cena za parę

Rękawiczka zabezpieczająca przed przecięciami  
HyFlex® 11-738
wg EN 388 · kat. II · materiał: włókno szklane, przędza Intercept, lycra®, 
nylon (13gg), powleczone bazującym na wodzie poliuretanem i nitrylem 
na bazie wody · wewn. część dłoni powlekana · poziom zabezpieczenia 
przed przecięciami C · bez silikonu i lateksu · technologia FORTIX™ 
wydłuża trwałość dzięki nawet 4-krotnie większej wytrzymałości we 
wzmocnionym zgięciu kciuka · certyfikowane wg Öko-Tex® Standard 100
Zastosowanie: przenoszenie szkła i innych przedmiotów o ostrych 
krawędziach, przenoszenie płyt metalowych, cięcie części suchych, 
lakierowanych albo ocynkowanych, przenoszenie przedmiotów o ostrych 
krawędziach, montaż wstępny, przycinanie suchych albo lekko zaolejonych 
drobnych części, prace konserwacyjne
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 6 wzwyż i w rozm. 11

Wielkość Długość około 
[mm]

Nr art.
szary

EUR JS KO

 9 240 4000 391 142 14,75 1) 12 YC19
10 240 4000 391 143 14,75 1) 12 YC19
11 240 4000 391 144 14,75 1) 12 YC19

1) cena za parę

Rękawiczka zabezpieczająca przed przecięciami  
HyFlex® 11-730
wg EN 388 · EN 407 · kat. II · materiał: włókno szklane, przędza Intercept, 
lycra®, nylon (13gg), powleczone bazującym na wodzie poliuretanem 
i nitrylem na bazie wody · wewn. część dłoni powlekana · poziom 
zabezpieczenia przed przecięciami D · bez silikonu i lateksu · 
technologia FORTIX™ wydłuża trwałość dzięki nawet 4-krotnie większej 
wytrzymałości we wzmocnionym zgięciu kciuka 
Zastosowanie: przenoszenie szkła i innych przedmiotów o ostrych 
krawędziach, przenoszenie płyt metalowych, cięcie części suchych, 
lakierowanych albo ocynkowanych, przenoszenie przedmiotów o ostrych 
krawędziach, montaż wstępny, przycinanie suchych albo lekko zaolejonych 
drobnych części, prace konserwacyjne
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Długość około 
[mm]

Nr art.
szary/
niebieski

EUR JS KO

 7 240 4000 391 159 14,75 1) 12 YC19
 8 240 4000 391 160 14,75 1) 12 YC19
 9 240 4000 391 161 14,75 1) 12 YC19
10 240 4000 391 162 14,75 1) 12 YC19
11 240 4000 391 163 14,75 1) 12 YC19
12 240 4000 391 164 14,75 1) 12 YC19

1) cena za parę

Rękawiczka zabezpieczająca  
przed przecięciami  
HyFlex® 11-561
wg EN 388 · kat. II · materiał: bazalt, HPPE, nylon (15gg), 
Lycra® z powłoką nitrylową · wewn. część dłoni powlekana · ściągacz · 
poziom zabezpieczenia przed przecięciami C · bez silikonu · duża 
swoboda ruchu palców · idealne w suchych i obciążonych olejami 
obszarach roboczych · wzmocnione zagięcie kciuka · technologia 
FORTIX™ wydłuża trwałość dzięki nawet 4-krotnie większej wytrzymałości · 
duża wytrzymałość na rozdarcie · oddychająca · komfortowy dopasowany 
kształt · certyfikowane wg Öko-Tex® Standard 100
Zastosowanie: montaż końcowy, przygotowanie powierzchni i szlifowanie, 
obsługa maszyn i urządzeń, skrawanie i prace z metalami, konserwacja, 
tłoczenie części metalowych, pierwszy montaż, prace magazynowe, prasy i 
części metalowe   
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 5 wzwyż

Wielkość Nr art.
zielony-
nakrapiany/
niebieski

EUR JS KO

 8 4000 371 370 20,95 1) 12 YC19
 9 4000 371 371 20,95 1) 12 YC19
10 4000 371 372 20,95 1) 12 YC19

1) cena za parę

Rękawiczka zabezpieczająca  
przed przecięciami  
ActivArmr® 80-658
wg EN 388 i EN 407 · kat. III · materiał: stal szlachetna / nylon / włókno 
szklane / bawełna / Kevlar® z powłoką z naturalnego lateksu · powłoka 
w ¾ · długi ściągacz · bardzo wysoka odporność na przecinanie, 
ścieranie i przebijanie · trójwarstwowa tkanina ze stali, włókna szklanego 
i Kevlaru® · klasa ochrony przed przecięciem E · wydłużona część ochrony 
przedramienia · powłoka nieabsorbująca cieczy · dobra ochrona przed 
gorącymi powierzchniami · bezpieczne użycie przedmiotów o wysokiej 
temperaturze · pewny chwyt
Zastosowanie: przenoszenie ciężkich ładunków, o ostrych metalowych 
krawędziach, usuwanie odpadów, recykling, separacja odpadów, 
przenoszenie szklanych tafli i innych obiektów o ostrych krawędziach, 
przenoszenie metalowych płyt, cięcie suchych, lakierowanych lub 
ocynkowanych części
Kevlar® to zastrzeżony znak towarowy E. I. DuPont Co. Z. b 
 
Na zamówienie dostępne również w rozm. 6, 7 i 11

Wielkość Nr art.
niebieski

EUR JS KO

 8 4000 391 113 13,30 1) 6 YC19
 9 4000 391 114 13,30 1) 6 YC19
10 4000 391 115 13,30 1) 6 YC19
11 4000 391 116 13,30 1) 6 YC19

1) cena za parę

Rękawica chroniąca przed  
niskimi temperaturami  
ActivArmr® 97-681
wg EN 388 · EN 511 · kat. II · materiał: akryl, nylon z powłoką z pianki 
winylowej · z pełną powłoką · całkowicie wodoszczelna dzięki zintegrowanej 
technologii RIPEL™ · unikalna ruchliwość palców · elastyczna do -25°C · 
chroni przed odmrożeniami · dopuszczona do kontaktu z żywnością · 
znakomita elastyczność i dopasowanie · odpowiednie do zastosowań 
specjalnych
Zastosowanie: prace związane z wierceniem i transportem · usługi 
produkcyjne · wszelkie prace, przy których jest konieczna ochrona przed 
zimnem

odporność na zimno do -25°C 
w materiale budowlanym

Wielkość Nr art.
żółty/
niebieski

EUR JS KO

 9 4000 371 419 8,10 1) 12 YC19
10 4000 371 420 8,10 1) 12 YC19
11 4000 371 421 8,10 1) 12 YC19

1) cena za parę

Rękawica chroniąca  
przed niskimi temperaturami  
ActivArmr® 80-400
wg EN 388 · EN 511 · EN 407 · kat. III · materiał: akrylowa tkanina 
pętelkowa z powłoką z lateksu naturalnego · wewn. część dłoni 
powlekana · ściągacz · doskonała izolacja na zimno · duży komfort 
noszenia · znakomita pewność chwytu · skuteczna ochrona przed 
zimnem do ok. -30° C przy krótkotrwałym kontakcie · bardzo widoczne 
w warunkach słabego oświetlenia
4000371410
Zastosowanie: odbiór i wysyłka towarów, usuwanie odpadów, obszary 
głębokiego chłodzenia i zimna, przechowywanie łatwo psujących się 
towarów, prace publiczne, prace budowlane w obszarze zewnętrznym
Na zamówienie dostępne również w rozm. 7 i 8
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Długość około  
[mm]

Nr art.
żółty

EUR JS KO

 9 280 4000 371 410 9,95 1) 12 YC19
10 280 4000 371 411 9,95 1) 12 YC19

1) cena za parę

Rękawica Hyflex® 70-215
wg EN 388 · EN 407 · kat. II · materiał: Kevlar® / Neptune® · ściągacz · z dzianiny · zwiększona wrażliwość dotykowa i 
dopasowanie · dziane bezszwowo: pozwalają uniknąć podrażnień skóry · duży komfort · poziom zabezpieczenia przed 
przecięciami 4 · wytrzymałość na kontakt z wysoką temperaturą poziom 1 · zwiększona izolacja cieplna · wypiera 
ciecze · wzmocnione zagięcie kciuka · do noszenia z obu stron · bez silikonu
Zastosowanie: montaż karoserii, narzędzia elektryczne, prace z blachami i inne prace metalowe, montaż i obróbka 
końcowa
Kevlar® to zastrzeżony znak towarowy E. I. DuPont Co. Z. b 
 
Na zamówienie dostępne również w rozmiarach 7 i 8

Wielkość Długość około  
[mm]

Nr art.
zielonoszary

EUR JS KO

 9 250 4000 371 428 15,95 1) 12 YC19
10 260 4000 371 429 15,95 1) 12 YC19

1) cena za parę

Rękawiczka zabezpieczająca przed przecięciami Vantage 70-761
wg EN 388 · EN 407 · kat. III · materiał: nylon / akryl / Kevlar® · ściągacz · długi czas użytkowania · poziom 
zabezpieczenia przed przecięciami 4 · wyjątkowo elastyczne · nadzwyczajny komfort noszenia · bardzo lekkie 
rękawice · idealna do prac z narzędziami i materiałami o ostrych krawędziach · chroni przed przecięciem oraz przed 
wysoka temperaturą odprysków stopionego metalu · zaprojektowane do zastosowań specjalnych
Zastosowanie: montaż części metalowych i budowlanych, montaż karoserii, prace na prasach/karoserii, przenoszenie 
metalowych części o ostrych krawędziach / szorstkich, ochrona przed wysoką temperaturą i niewielkimi odpryskami 
stopionego metalu, pracami spawalniczymi, kontrola uszkodzeń, kontrola końcowa w przetwórstwie metali, lekko 
naoliwione metalowe części z ostrymi / szorstkimi krawędziami, spawanie automatyczne
Kevlar® to zastrzeżony znak towarowy E. I. DuPont Co. Z. b 
 
Na zamówienie dostępne również w rozm. 6, 7, 8 i 11

Rękawica chroniąca przed wysoką temp. ActivArmr® 42-474
wg EN 388 · EN 407 · kat. III · materiał: poliester / włóknina poliestrowa / bawełna · z powłoką nitrylową · nadają się do 
krótkotrwałej pracy z gorącymi przedmiotami do 180°C · wytrzymałość na kontakt z wysoką temperaturą poziom 2 · 
skuteczna ochrona przed przecięciami, otarciami i innymi drobnymi urazami · zwiększona przyczepność na suchych i 
zaolejonych powierzchniach · komfort i elastyczność · pochłaniająca pot wyściółka wewnętrzna z włókniny
Zastosowanie: przenoszenie gorącego szkła, przenoszenie gorących odlewanych części i drewnianych płyt, wyjmowanie 
gumowych opon, taśm i profili z maszyny wulkanizującej, wulkanizacja, kalandrowanie, wyjmowanie sterylizowanych 
produktów z autoklawów
Na zamówienie dostępne również w rozm. 8

Wielkość Ochrona przed wysoką temperaturą maks. krótkotr.  
[°C]

Długość około  
[mm]

Nr art.
szary

EUR JS KO

 9 ciepło kontaktowe 180 330 4000 371 315 18,50 1) 12 YC19
10 ciepło kontaktowe 180 330 4000 371 316 18,50 1) 12 YC19

1) cena za parę

Rękawica chroniąca przed wysoką temp. ActivArmr® 43-113
wg EN 388 · EN 407 · kat. III · materiał: bawełna / Kevlar® · z dzianiny · długi ściągacz · do najprecyzyjniejszych prac 
w warunkach wysokiej temperatury · poziom zabezpieczenia przed przecięciami E · wytrzymałość na kontakt z 
wysoką temperaturą poziom 3 · doskonała odporność na cięcie, na rozdzieranie i wytrzymałość na ścieranie · miękkie, 
komfortowe i pochłaniające · bez silikonu · krótkotrwały kontakt w suchych warunkach w wysokiej temperaturze do 
350°C
Zastosowanie: przenoszenie gorącego szkła, wyjmowanie sterylizowanych produktów z autoklawów, wyjmowanie z 
formy tworzyw sztucznych formowanych termicznie, produkcja opon
Kevlar® to zastrzeżony znak towarowy E. I. DuPont Co. Z. b

Wielkość Ochrona przed wysoką temperaturą maks. krótkotr.  
[°C]

Długość około  
[mm]

Nr art.
żółty

EUR KO

10 ciepło kontaktowe 350 330 4000 371 400 38,75 YC19

86-11_02_2[4386235]-1v.indd   93 28.08.2020   09:49:18



11/94

2X42B

41312X1332

X1XXXX2X42C

X1XXXX134XC

D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Długość około [mm]
HyFlex 11-250 – bez otworu na kciuk

Nr art. EUR KO

305 4000 371 469 6,40 1) YC19
HyFlex 11-251 – z otworem na kciuk
406 4000 371 472 6,35 1) YC19

1) cena za szt.

Ochraniacz przedramienia  
HyFlex® 11-250 / HyFlex® 11-251
zgodnie z EN 388:2016 · kat. II · materiał: bezszwowa tkanina HPPE-
Intercept  ·technologia odporności na przecięcia INTERCEPT™ zapewnia 
najlepszą ochronę przed przecięciem w swojej klasie oraz miękkość i 
chłód · bez szwu · doskonałe dopasowanie · zaprojektowany do stosowania 
w połączeniu ze wszystkimi rękawicami odpornymi na przecięcia z serii 
HyFlex®

Zastosowanie: Montaż elementów metalowych i konstrukcyjnych, prasy z 
metali lekkich, konserwacja, montaż wstępny

Długość około [mm] Nr art.
brązowy

EUR KO

660 4000 371 425 27,95 1) YC19
1) cena za szt.

Ochraniacz przedramienia ActivArmr® 59-416
wg EN 388 · EN 407 · kat. III · materiał: Lenzing FR® · wnętrze wykonane 
z ognioodpornej bawełny / Kevlar® · mały ciężar · oddychająca · 
poprawiona ochrona przed oparzeniami przez iskry i wyrzucany stopiony 
metal · z otworem na kciuk
Zastosowanie: ogólne prace montażowe w pobliżu stacji spawania, 
obróbka metali w obszarze prac z gorącymi obiektami
Kevlar® to zastrzeżony znak towarowy E. I. DuPont Co. Z. b

Długość około [mm] Nr art.
żółty 
sygnałowy

EUR JS KO

475 4000 371 427 16,95 1) 12 YC19
1) cena za szt.

Ochraniacz przedramienia  
HyFlex® 11-200
wg EN 388 · EN 407 · kat. III · materiał: poliester / nylon / włókno 
szklane · najbardziej komfortowy ochraniacz przedramienia z serii Ansell · 
znakomita swoboda ruchów przez dopasowanie · zmniejszone pocenie i 
podrażnienia powodujące swędzenie · anatomiczne dopasowanie i regulacja 
wielkości · dobra widoczność dzięki wyrazistej kolorystyce · odporność na 
przecięcie stopnia 5 oraz wydajność ochrony termicznej stopnia 1
Obszary zastosowania: warsztaty napraw nadwozi (oprócz prac 
spawalniczych), przenoszenie szklanych płyt, przenoszenie blach, prace 
związane z tłoczeniem

Długość około [mm] Nr art.
żółty

EUR JS KO

254 4000 371 416 5,30 1) 12 YC19
1) cena za szt.

Ochraniacz przedramienia  
HyFlex® 70-110
wg EN 388 · EN 407 · kat. III · materiał: Kevlar® · z dzianiny · komfort i ochrona 
antyprzecięciowa · poziom zabezpieczenia przed przecięciami 3 ·  
wytrzymałość na kontakt z wysoką temperaturą poziom 1 · ochrona przed 
przecięciem bez ograniczenia mobilności · z otworem na kciuk · bez silikonu
Zastosowanie: montaż i obróbka końcowa, blacha i inne prace w 
metalu, montaż nadwozi, prace związane z tłoczeniem, montaż urządzeń 
gospodarstwa domowego, naprawa szkła
Jako uzupełnienie do nr. art. 4000 371 410-4000 371 411 
 
Kevlar® to zastrzeżony znak towarowy E. I. DuPont Co. Z. b
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wiel- 
kość

Długość 
około 
[mm]

Grubość 
ok. 
[mm]

Wersja Nr art.
niebieski

EUR JS KO

 9 300 1,20 gładkie 
wykonanie

4000 371 298 6,10 1) 12 YC19

10 300 1,20 gładkie 
wykonanie

4000 371 299 6,10 1) 12 YC19

1) cena za parę

Rękawiczka do substancji chemicznych  
AlphaTec® 62-201
wg EN 388 · EN 407 · EN 374 · kat. III · materiał: nylon z powłoką z 
lateksu naturalnego  ·gładkie wykonanie  ·paski bezszwowe dla 
większego komfortu noszenia · duża elastyczność · znakomita swoboda 
ruchu palców · bardzo dobra odporność na przetarcie i wytrzymałość na 
rozdarcie · umożliwia krótkotrwały kontakt do 100°C
Zastosowanie: praca z artykułami spożywczymi, przygotowywanie, 
przetwarzanie i praca z artykułami spożywczymi, zarządzanie budynkami, 
detergenty i płyny do czyszczenia
Na zamówienie dostępne również w rozm. 7, 8 i 11

Wiel- 
kość

Długość 
około 
[mm]

Grubość 
ok.  
[mm]

Wersja Nr art.
żółty

EUR JS KO

6,5- 7 290 0,35 wzór łuskowy, 
mankiet prosty

4000 371 451 0,99 1) 12 YC19

7,5- 8 290 0,35 wzór łuskowy, 
mankiet prosty

4000 371 452 0,99 1) 12 YC19

8,5- 9 290 0,35 wzór łuskowy, 
mankiet prosty

4000 371 453 0,99 1) 12 YC19

9,5-10 290 0,35 wzór łuskowy, 
mankiet prosty

4000 371 454 0,99 1) 12 YC19

1) cena za parę

Rękawiczka do substancji  
chemicznych AlphaTec® 87-190
wg EN 420 · EN 374 · kat. III · materiał: welur bawełniany z powłoką z 
naturalnego lateksu · wzór łuskowy · zagrożenie alergiami zmniejszone 
do minimum · ponadprzeciętne czucie dotykowe · tylko dla minimalnych 
zagrożeń
Zastosowanie: czyszczenie, prace konserwacyjne, lekkie prace 
montażowe, zarządzanie budynkiem

Wiel- 
kość

Długość 
około 
[mm]

Grubość 
ok. 
[mm]

Wersja Nr art.
zielony/żółty

EUR JS KO

7,5- 8 323 0,68 wzór rombu, 
podwójna 
powłoka

4000 371 481 2,85 1) 12 YC19

8,5- 9 323 0,68 wzór rombu, 
podwójna 
powłoka

4000 371 482 2,85 1) 12 YC19

9,5-10 323 0,68 wzór rombu, 
podwójna 
powłoka

4000 371 483 2,85 1) 12 YC19

1) cena za parę

Rękawiczka do substancji chemicznych  
AlphaTec® 87-900
wg EN 388 · EN 421 · EN 374  ·kat. II · materiał: welur bawełniany 
z lateksem naturalnym i powłoką neoprenową  ·wzór rombu · 
niezawodne odprowadzanie najróżniejszych chemikaliów · dwukrotna 
ochrona przez podwójne powlekanie · dobra odporność na sole i środki 
czyszczące · wytrzymałe i długotrwałe · znakomity chwyt na mokro i na 
sucho · wysokiej jakości weluryzacja z czystej bawełny · zmniejszone 
zagrożenie podrażnieniami skóry
Zastosowanie: budowa samolotów, produkcja baterii, przemysł chemiczny, 
przemysł elektryczny
Na zamówienie dostępne również w rozm. 6½-7 i 10½-11

Wiel- 
kość

Długość 
około  
[mm]

Wersja Nr art.
zielony 
butelkowy/
szary 
antracyt

EUR JS KO

 8 300 antystatyczny 
mankiet ochronny

4000 371 505 7,55 1) 12 YC19

 9 300 antystatyczny 
mankiet ochronny

4000 371 506 7,55 1) 12 YC19

10 300 antystatyczny 
mankiet ochronny

4000 371 507 7,55 1) 12 YC19

1) cena za parę

Rękawiczka do substancji chemicznych  
AlphaTec® 58-270
wg EN 388 · EN 374  ·kat. II · materiał: nylon z powłoką nitrylową · 
Ansell Grip Technology®  ·dla pracy z chemikaliami o lekkim i średnim 
obciążeniu · optymalna pewność chwytu · komfort noszenia · swoboda 
ruchu palców · dobra wrażliwość dotykowa i elastyczność · minimalny 
zator cieplny, przez to słabsze wytwarzanie potu · szczelne dla cieczy · 
antystatyczne wg DIN EN 1149
Zastosowanie: prace konserwacyjne, lekki montaż w kontakcie z 
chemikaliami, prace z chemikaliami, prace z przedmiotami i materiałami 
pokrytymi olejem i tłuszczami, rafinacja, prace z lakierami, farbami 
drukarskimi, środkami barwiącymi, klejem i substancjami klejącymi
Na zamówienie dostępne również w rozm. 6, 7 i 11
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Type A
AJKLOPT

3122A

Type A
AJKLMNOPT

4X32C

Type A
JKLOPT

3001X

Type A
AJKLOPT

4001A

D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wiel- 
kość

Długość 
około [mm]

Wersja JS Nr art. EUR KO

zielony butelkowy/szary antracyt – nr tow. 58-530W
 9 305 wersja antystatyczna, 

bezpieczeństwo 
chwytu

6 4000 371 374 9,30 1) YC19

10 305 wersja antystatyczna, 
bezpieczeństwo 
chwytu

6 4000 371 375 9,30 1) YC19

zielony butelkowy/szary antracyt – nr tow. 58-535W
  9 356 wersja antystatyczna, 

bezpieczeństwo 
chwytu

6 4000 371 612 9,50 1) YC19

10 356 wersja antystatyczna, 
bezpieczeństwo 
chwytu

6 4000 371 613 9,50 1) YC19

1) cena za parę

Rękawiczka do substancji chemicznych  
AlphaTec® 58-530W + AlphaTec® 58-535W
wg EN 374 · EN 388 · kat. III · materiał: nylon z powłoką nitrylową · Ansell 
Grip Technology® · kontrolowane przenoszenie mokrych lub zaolejonych 
przedmiotów przy użyciu niewielkiej siły podczas chwytania · ochrona 
przed chemikaliami · pewność chwytu · elastyczność · swoboda ruchów · 
szczelne dla cieczy · antystatyczne wg EN 1149
Zastosowanie: przetwarzanie chemikaliów, przemysł drukarski, górnictwo, 
przemysł lotniczy/kosmiczny, służby ratunkowe, prace konserwacyjne, 
chemikalia rolnicze, praca z chemikaliami, praca z zabrudzonymi olejem lub 
tłustymi przedmiotami/materiałami, rafinacja, przenoszenie lakierów, farb 
drukarskich, środków lakierniczych, klejów i tworzyw sztucznych
Na zamówienie dostępne również w rozm. 7, 8 i 11

Wiel- 
kość

Długość 
około 
[mm]

Grubość 
ok. 
[mm]

Wersja Nr art.
zielony

EUR JS KO

 9 350 1 ochrona przed 
przecięciem

4000 371 503 16,10 1) 6 YC19

10 350 1 ochrona przed 
przecięciem

4000 371 504 16,10 1) 6 YC19

1) cena za parę

Rękawiczka do substancji chemicznych  
AlphaTec® 58-735
wg EN 388:2016, EN374  ·kat. III · materiał: nitryl  ·bariera nitrylowa 
jako skuteczna ochrona przed wieloma powszechnie używanymi 
chemikaliami · technologia przecinania INTERCEPT ™ zapewnia ochronę 
przed przecięciem na poziomie ISO · technologia ANSELL GRIP™ do 
przenoszenia mokrych lub tłustych części · swoboda ruchu palców · 
pewność chwytu · komfort noszenia
Zastosowanie: mieszanie chemikaliów, pobieranie próbek chemicznych/
płynnych/tkanin, czyszczenie i przygotowanie farby, obróbka materiałów 
o ostrych krawędziach, prace badawczo-rozwojowe, prace laboratoryjne, 
montaż/konserwacja części mechanicznych, obróbka metali za pomocą 
inhibitorów rdzy, czyszczenie narzędzi i komponentów, płukanie szkła 
laboratoryjnego, czyszczenie
Na zamówienie dostępne również od rozm. 7 i 11

Wiel- 
kość

Długość 
około  
[mm]

Wersja Nr art.
zielony 
butelkowy/
szary 
antracyt

EUR JS KO

 9 320 antystatyczny 
mankiet ochronny

4000 371 412 5,95 1) 12 YC19

10 320 antystatyczny 
mankiet ochronny

4000 371 413 5,95 1) 12 YC19

1) cena za parę

Rękawiczka do substancji chemicznych  
AlphaTec® 58-430
wg EN 388 · EN 374  ·kat. II · materiał: bawełniany welur z powłoką 
nitrylową  ·technologia Ansell Grip®  ·optymalnie kontrolowany chwyt 
mokry i olejowy  ·podczas chwytania wymagana jest mała siła · 
elastyczność i swoboda ruchów palców · ścisłe dopasowanie, dzięki 
temu pewne przyleganie · chronią przed zasadami, olejami, paliwami 
i niektórymi rozpuszczalnikami, smarami i tłuszczami zwierzęcymi · 
przeznaczone do średnich obciążeń · ponadprzeciętna ochrona przed ranami 
spowodowanymi rozdarciem, przebiciem i przetarciem · nie zawiera 
silikonu  ·antystatyczne wg EN 1149 · AQL: 0,65
Zastosowanie: przetwarzanie chemikaliów, petrochemia, przenoszenie 
lakierów, farb drukarskich, środków barwiących, klejów i substancji 
klejących, gumy i dodatków do gumy, przenoszenie części gumowo-
metalowych, konserwacja narzędzi przemysłowych, utylizacja zużytych 
olejów, uzdatnianie odpadów i wody
Na zamówienie dostępne również w rozm. 7, 8 i 11

Wiel- 
kość

Długość 
około  
[mm]

Wersja Nr art.
zielony 
morski/szary 
antracyt

EUR JS KO

 9 380 antystatyczny 
mankiet ochronny

4000 371 417 6,75 1) 12 YC19

10 380 antystatyczny 
mankiet ochronny

4000 371 418 6,75 1) 12 YC19

1) cena za parę

Rękawiczka do substancji chemicznych  
AlphaTec® 58-435
wg EN 388 · EN 374  ·kat. II · materiał: bawełniany welur z powłoką 
nitrylową  ·technologia Ansell Grip®  ·optymalnie kontrolowany 
chwyt mokry i olejowy · podczas chwytania wymagana jest mała 
siła  ·elastyczność i swoboda ruchów palców · ścisłe dopasowanie, dzięki 
temu pewne przyleganie · ochrona przed pochodnymi węglowodorów, 
zasadami alkoholi, licznymi rozpuszczalnikami i estrami · przeznaczone 
do dużych obciążeń · ponadprzeciętna ochrona przed ranami 
spowodowanymi rozdarciem, przebiciem i przetarciem  ·odwracalna 
bariera na mankiecie zapobiega spadkom w przedramionach · nie zawiera 
silikonu  ·antystatyczne wg EN 1149 · AQL: 0,65
Zastosowanie: przetwarzanie chemikaliów, petrochemia, przenoszenie 
lakierów, farb drukarskich, środków barwiących, klejów i substancji 
klejących, gumy i dodatków do gumy, przenoszenie części gumowo-
metalowych, konserwacja narzędzi przemysłowych, utylizacja zużytych 
olejów, uzdatnianie odpadów i wody
Na zamówienie dostępne również w rozm. 7, 8 i 11
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X1XXXXType A
ACFGJKL
MNOPST

3121A

?

X1XXXX4111

VIRUSType A
JKLOPT

4101X

VIRUSType A
AJKLOPT

4101X

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wiel- 
kość

Długość 
około [mm]

Wersja Nr art.
szary/czarny

EUR JS KO

 8 350 z ochroną 
przed wysokimi 
temperaturami

4000 391 153 21,95 1) 6 YC19

 9 350 z ochroną 
przed wysokimi 
temperaturami

4000 391 154 21,95 1) 6 YC19

10 350 z ochroną 
przed wysokimi 
temperaturami

4000 391 155 21,95 1) 6 YC19

11 350 z ochroną 
przed wysokimi 
temperaturami

4000 391 156 21,95 1) 6 YC19

1) cena za parę

Rękawiczki do substancji chemicznych  
AlphaTec 53-001
wg EN 388 · EN374 · EN 407 · kat. III · materiał: neopren/nitryl · zapewnia 
podwyższoną, skuteczną ochronę przeciw kwasom, węglowodorom i 
wieloma innymi substancjami · technologia MICROCHEM™ Chemical 
Barrier zapewnia doskonałą ochronę osobie noszącej rękawice · 
technologia ANSELL GRIP™ do przenoszenia mokrych lub tłustych 
części · swoboda ruchu palców · pewność chwytu · komfort noszenia · 
wersja antystatyczna
Zastosowanie: montaż, mieszanie chemikaliów, praca z chemikaliami, 
pobieranie próbek chemikaliów/cieczy/substancji, czyszczenie i 
przygotowywanie powierzchni lakierowanych, praca z olejami, kwasami, 
środkami żrącymi i alkoholami, konserwacja, rafinerie – olej i ropa naftowa
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 6 wzwyż

Wielkość Długość 
około [mm]

Wersja Nr art.
zielony

EUR JS KO

 8 310 szorstkie 
wykonanie

4000 371 340 6,90 1) 12 YC19

 9 310 szorstkie 
wykonanie

4000 371 341 6,90 1) 12 YC19

10 310 szorstkie 
wykonanie

4000 371 339 6,90 1) 12 YC19

1) cena za parę

Rękawiczka do substancji chemicznych  
AlphaTec® 39-122
wg EN 388 · EN 374 · EN 407  ·kat. II · materiał: bawełna Interlock z 
powłoką nitrylową  ·szorstkie wykonanie · skuteczna ochrona przed 
wysokimi zagrożeniami mechanicznymi i chemikaliami  ·optymalny 
komfort · wytrzymała i anatomicznie ukształtowana rękawica · znakomita 
swoboda ruchu · antystatyczny · bardzo dobry chwyt na mokro i na sucho
Zastosowanie: prace konserwacyjne, montaż wstępny, tankowanie, 
odtłuszczanie, produkcja metali, chemiczne procesy przetwarzania, 
chemikalia dla rolnictwa
Rozmiar 7 dostępny na zapytanie

Wiel- 
kość

Długość 
około 
[mm]

Grubość 
ok.  
[mm]

Wersja Nr art.
zielony

EUR JS KO

 7 330 0,38 nadają się do 
kontaktu z 
żywnością, 
bezpieczny chwyt

4000 371 488 2,75 1) 12 YC19

 8 330 0,38 nadają się do 
kontaktu z 
żywnością, 
bezpieczny chwyt

4000 371 484 2,75 1) 12 YC19

 9 330 0,38 nadają się do 
kontaktu z 
żywnością, 
bezpieczny chwyt

4000 371 485 2,75 1) 12 YC19

10 330 0,38 nadają się do 
kontaktu z 
żywnością, 
bezpieczny chwyt

4000 371 486 2,75 1) 12 YC19

11 330 0,38 nadają się do 
kontaktu z 
żywnością, 
bezpieczny chwyt

4000 371 487 2,75 1) 12 YC19

1) cena za parę

Rękawiczka do substancji chemicznych  
AlphaTec® Sol-Vex 37-675
wg EN 388 · EN 374 · kat. III · materiał: nitryl, weluryzowany · 
wykończenie młotkowe · optymalne w suchych i mokrych obszarach 
prac · pierwszorzędna ochrona chemiczna · duża wytrzymałość na 
ścieranie · nadzwyczajny komfort noszenia · elastyczność · znakomity 
komfort noszenia · zwiększona pewność chwytu ·  
antystatyczne wg EN 1149
Zastosowanie: chemiczne procesy przetwarzania, rafinacja, wytwarzanie 
metali, chemikalia przeznaczone dla rolnictwa, przemysł drukarski
Na zamówienie dostępne również w rozm. 6

Wielkość Długość 
około 
[mm]

Grubość 
ok.  
[mm]

Wersja Nr art.
czerwony

EUR JS KO

 8 380 0,425 prosty 
mankiet

4000 371 489 6,10 1) 12 YC19

 9 380 0,425 prosty 
mankiet

4000 371 490 6,10 1) 12 YC19

10 380 0,425 prosty 
mankiet

4000 371 491 6,10 1) 12 YC19

11 380 0,425 prosty 
mankiet

4000 371 492 6,10 1) 12 YC19

1) cena za parę

Rękawiczka do substancji chemicznych  
AlphaTec® Sol-Vex 37-900
wg EN 388 · EN 374  ·kat. II · materiał: nitryl, welurowane · diamentowe 
wykończenie · duża odporność na zużycie · doskonała odporność na 
chemikalia · odporność na przetarcie i przebicie · każda rękawica przed 
wysyłka jest kontrolowana sprężonym powietrzem pod kątem szczelności i 
innych szkód · antystatyczny · certyfikowane wg ISO 9001
Zastosowanie: rafinacja, analiza laboratoryjna, przemysł drukarski, 
czyszczenie, bardzo niebezpieczne obszary chemiczne, np. przetwórstwo 
chemiczne, przeładunek żrących chemikaliów i mieszanek chemicznych
Rozmiar 7 dostępny na zapytanie
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Type A
ABCEFGHIMS

VIRUSType A
JKLOPST

2000

VIRUSType B
JKPT

VIRUSType C

D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wiel- 
kość

Długość 
około 
[mm]

Grubość 
ok.  
[mm]

Wersja Nr art.
biały

EUR JS KO

 8 380 0,62 gładka konstrukcja, 
mankiet ochronny

4000 371 858 12,55 1) 12 YC19

 9 380 0,62 gładka konstrukcja, 
mankiet ochronny

4000 371 859 12,55 1) 12 YC19

10 380 0,62 gładka konstrukcja, 
mankiet ochronny

4000 371 860 12,55 1) 12 YC19

11 380 0,62 gładka konstrukcja, 
mankiet ochronny

4000 371 861 12,55 1) 12 YC19

1) cena za parę

Rękawiczka do substancji  
chemicznych AlphaTec® 02-100
wg EN 374  ·kat. II  · AQL 0,065  ·materiał: folia laminowana HPPE, 
5-warstwowa · anatomiczny kształt · 100% testowane - każda rękawica jest 
indywidualnie testowana pod ciśnieniem powietrza · wyjątkowo wysoka 
wytrzymałość na szeroką gamę chemikaliów
Zastosowanie: Przemysł lotniczy, motoryzacyjny / OEM, służby 
ratownicze, sprzątanie środowiska, ogólny przemysł chemiczny, analizy 
laboratoryjne, farmaceutyki
Na zamówienie dostępne również w rozm. 6 i 7

Odpowiednie w  
obchodzeniu się z rozpusz-
czalnikami (np. Acetonem).

Wielkość Długość około 
[mm]

Grubość ok. 
[mm]

Nr art.
zielony/
niebieski

EUR KO

 6,5- 7 300 0,198 4000 371 589 19,95 1) YC19
 7,5- 8 300 0,198 4000 371 590 19,95 1) YC19
 8,5- 9 300 0,198 4000 371 591 19,95 1) YC19
 9,5-10 300 0,198 4000 371 592 19,95 1) YC19
10,5-11 300 0,198 4000 371 593 19,95 1) YC19

1) cena za karton

Rękawica jednorazowa Microflex® 93-260
zgodna z EN 420 · EN 388 · EN 374  ·kat. III · AQL 0,65 · zgodność 
z ASTM D3577, TYP II  ·materiał: 3-warstwowa konstrukcja nitryl / 
neopren  ·teksturowane koniuszki palców · bezpudrowe  ·ze zwijanym 
obrzeżem · doskonała ochrona przed substancjami chemicznymi, 
w tym przed kwasami, rozpuszczalnikami i alkaliami · cienkościenna 
konstrukcja zapewnia większą wrażliwość dotykową i mobilność palców · 
wyjątkowo miękki materiał · anatomiczny kształt · nie zawiera silikonu · 
czas przebicia acetonem 3 min.
Pudełko 50 sztuk
Zastosowanie: Przemysł lotniczy, motoryzacyjny, chemiczny, 
elektroniczny, produkcja maszyn i urządzeń, obróbka metali, recykling i 
utylizacja odpadów
na zamówienie dostępne również w rozm. 5,5-6

Wielkość Długość około 
[mm]

Grubość ok. 
[mm]

Nr art.
antracytowy

EUR KO

7,5- 8 245 0,125 4000 371 573 19,20 1) YC19
8,5- 9 245 0,125 4000 371 574 19,20 1) YC19
9,5-10 245 0,125 4000 371 575 19,20 1) YC19

1) cena za karton

Rękawica jednorazowa TouchNTuff® 93-250
wg EN 374 · kat. III · materiał: nitryl z technologią Ansell Grip 
Technology® · ze zwijanym obrzeżem · bezpudrowe · dopasowują się 
do anatomii ręki · minimalizuje konieczność użycia większej siły podczas 
chwytania suchych i mokrych przedmiotów · większa wytrzymałość 
na rozdarcie i wytrzymałość na przebicie w porównaniu z rękawicami 
jednorazowymi z lateksu lub winylu · wytrzymałość na szerokie spektrum 
chemikaliów przemysłowych · bez protein lateksowych · bez silikonu · 
wersja antystatyczna 
 
Pudełko 100 sztuk
Zastosowanie: przygotowywanie, mieszanie, mocowanie, przykręcanie i 
odkręcanie części, przetwarzanie żywności, przenoszenie gotowych części 
pokrytych olejem surowym, prace laboratoryjne, konserwacja i czyszczenie 
urządzeń i instalacji, analiza, testy mokrych chemikaliów i cząstek

Wielkość Długość około 
[mm]

Grubość ok. 
[mm]

Nr art.
niebieski

EUR KO

6,5- 7 240 0,075 4000 371 401 12,20 1) YC19
7,5- 8 240 0,075 4000 371 402 12,20 1) YC19
8,5- 9 240 0,075 4000 371 403 12,20 1) YC19
9,5-10 240 0,075 4000 371 404 12,20 1) YC19

1) cena za karton

Rękawica jednorazowa VersaTouch® 92-200
wg EN 374 · kat. III · AQL: 1,5 · materiał: nitryl · końcówki palców 
ze strukturą · bezpudrowe · ze zwijanym obrzeżem · dłuższy czas 
użytkowania · większa wytrzymałość na zerwanie · lepsza chwytność 
w suchych, mokrych i obciążonych tłuszczem obszarach 
roboczych · zwiększona elastyczność końcówek palców · duży komfort 
noszenia · pewny chwyt ze znakomitą czułością dotykową · bez lateksu · 
dopuszczone do kontaktu z artykułami spożywczymi · wersja antystatyczna 
 
Pudełko 100 sztuk
Zastosowanie: przetwarzanie owoców, warzyw i produktów mlecznych, 
handel artykułami spożywczymi, catering
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VIRUSType B
JKPT

?

VIRUSType B
KPT

VIRUSType B
JKT

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Długość około 
[mm]

Grubość ok. 
[mm]

Nr art.
zielony

EUR KO

6 1/2-  7 240 0,12 4000 371 458 20,95 1) YC19
7 1/2-  8 240 0,12 4000 371 459 20,95 1) YC19
8 1/2-  9 240 0,12 4000 371 460 20,95 1) YC19
9 1/2-10 240 0,12 4000 371 461 20,95 1) YC19

1) cena za karton

Rękawica jednorazowa TouchNTuff® 92-600
wg EN 374 · kat. III · AQL: 1,5 · materiał: nitryl · gładkie · bezpudrowe · 
ze zwijanym obrzeżem · wysoka wytrzymałość na przebicia igłą · 
bez protein lateksowych · pewny chwyt na mokro i na sucho · łatwe 
zakładanie i zdejmowanie · odpowiednie do zastosowań specjalnych · bez 
silikonu · wersja antystatyczna wg EN 1149-1, 1149-3 oraz 1149-5 
 
Pudełko 100 sztuk
Zastosowanie: przetwarzanie chemikaliów, analizy laboratoryjne, przemysł 
farmaceutyczny, warsztaty lakiernicze, przemysł drukarski, elektronika, 
lekkie prace montażowe, lekki montaż zaolejonych części, produkcja szkła, 
praca z lekami cytostatycznymi, przenoszenie złożonych części
Za zamówienie dostępne także o długości 300 mm, nr tow. 92-605

Wielkość Długość około 
[mm]

Grubość ok. 
[mm]

Nr art.
przezroczysty

EUR KO

8-8 1/2 240 0,12 4000 371 470 9,10 1) YC19
9-9 1/2 240 0,12 4000 371 471 9,10 1) YC19

1) cena za karton

Rękawica jednorazowa DuraTouch® 34-755
wg EN 374 · kat. III · AQL: 4,0 · materiał: winyl · gładkie · pudrowane · 
ze zwijanym obrzeżem · brak szwów, co zapobiega nieszczelnościom 
lub pęknięciom · szczelne dla cieczy · większy komfort noszenia · łatwe 
zakładanie i zdejmowanie bez niebezpieczeństwa rozdarcia · bez talku · do 
noszenia z obu stron 
 
Pudełko 100 sztuk
Zastosowanie: przenoszenie lakierów, farb drukarskich, środków 
barwiących, klejów i substancji klejących, prace związane z lakierowaniem, 
powlekaniem i czyszczeniem, analizy laboratoryjne, przetwórstwo 
żywności, rolnictwo, prace konserwacyjne
Na zamówienie dostępne również w rozm. 6-6½ i 7-7½

Wielkość Długość około 
[mm]

Grubość ok. 
[mm]

Nr art.
jasnozielony

EUR KO

6,5- 7 240 0,13 4000 371 476 20,50 1) YC19
7,5- 8 240 0,13 4000 371 473 20,50 1) YC19
8,5- 9 240 0,13 4000 371 474 20,50 1) YC19
9,5-10 240 0,13 4000 371 475 20,50 1) YC19

1) cena za karton

Rękawica jednorazowa Microflex NeoTouch® 25-101
wg EN 374 · kat. III · AQL: 1,5 · materiał: neopren · końcówki palców 
ze strukturą · bezpudrowe · ze zwijanym obrzeżem · naturalny 
lateks · znakomita ochrona przed kwasami, zasadami i alkoholami · 
najbardziej komfortowe rękawiczki jednorazowe · łatwe zakładanie i 
zdejmowanie · pewny chwyt na sucho i na mokro · odpowiednie do 
zastosowań specjalnych 
 
Pudełko 100 sztuk
Zastosowanie: obsługa, prace montażowe i kontrolne we wszystkich 
środowiskach przemysłowych, które nie wymagają ochrony mechanicznej, 
prace i analizy laboratoryjne, farmacja

Wielkość Długość około 
[mm]

Grubość ok. 
[mm]

Nr art.
błękitny

EUR KO

7,5- 8 240 0,10 4000 371 634 19,85 1) YC19
8,5- 9 240 0,10 4000 371 635 19,85 1) YC19
9,5-10 240 0,10 4000 371 636 19,85 1) YC19

1) cena za karton

Rękawica jednorazowa TouchNTuff® 92-670
wg EN 374 · kat. III · AQL: 1,5 · materiał: nitryl · końcówki palców ze 
strukturą · bezpudrowe · ze zwijanym obrzeżem · znakomite właściwości 
chemiczne i mechaniczne · znakomity komfort noszenia i ruchów · lekkie 
i chłodne · bez wosku · bez silikonu · bez rozmiękczaczy · lepsza 
chwytność · odpowiednie do zastosowań specjalnych · wersja 
antystatyczna 
 
Pudełko 100 sztuk
Zastosowanie: analizy laboratoryjne, przemysł chemiczny, służby 
ratunkowe, elektronika, przenoszenie złożonych części
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

KCL – profesjonalna ochrona rąk
Od ponad 80 lat firma KCL produkuje rękawice ochronne dla 
profesjonalistów, głównie z niemieckich zakładach produkcyjnych.  
Opracowane i wytwarzane są wyroby, które chronią zdrowie ludzi. 
W każdym produkcie KCL tkwi doświadczenie firmy z długoletnim 
doświadczeniem w branży. Wyroby te zapewniają użytkownikowi 
najwyższe bezpieczeństwo, w połączeniu z najlepszym komfortem 
noszenia. KCL pokazuje wysoki poziom, jakiego wymaga ochrona 
rąk. Bezpieczeństwo ludzi stoi w firmie KCL na pierwszym miejscu. 
Zorientowanie na potrzeby klienta oraz jego zadowolenie to 
najważniejsze cele firmy KCL. Dlatego też cały czas inwestuje w badania 
i rozwój, aby w wydajny i efektywny sposób można było odpowiedzieć 
na potrzeby klienta.

Wielkość Długość około 
[mm]

Nr art.
niebieski

EUR JS KO

 8 300 4000 371 615 10,50 1) 10 + YX26
 9 300 4000 371 616 10,50 1) 10 + YX26
10 300 4000 371 617 10,50 1) 10 + YX26
11 300 4000 371 618 10,50 1) 10 YX26

1) cena za parę

Rękawica chroniąca przed niskimi temperaturami  
Ice-Grip 691
wg EN 511 · EN 388 · kat. II · ochrona przed zimnem z profilem 
antypoślizgowym do -50°C · nylon z podszewką Thinsulate i 
profilowaniem PCW · dzięki ściągaczowi chłód nie przedostaje się do 
rękawicy · dobre wyczucie i dopasowanie, również w mokrym środowisku · 
oddychające · ekstremalnie dobra obciążalność mechaniczna · pewny chwyt 
mokrych części · odporne na wilgoć · nieszkodliwe dla żywności wg UE 
1935/2004
Zastosowanie: przygotowanie i obróbka artykułów spożywczych, prace 
w niskiej temperaturze, ogrodnictwo i rolnictwo, prace montażowe 
wykonywane na zewnątrz, prace wykonywane przez gminę w zimie, 
gospodarka budowlana
Na zamówienie dostępne również w rozm. 7

Wielkość Nr art.
czarny/szary

EUR JS KO

 9 4000 371 732 12,75 1) 10 + YX26
10 4000 371 733 12,75 1) 10 + YX26

1) cena za parę

Rękawica ze sztucznej skóry RewoMech 640
wg EN 388 · kat. II · materiał typu frotte wchłaniający pot · materiał: 
sztuczna skóra i elastan · ekstremalnie odporna sztuczna skóra oferuje 
dobrą ochronę podczas prac mechanicznych · dobra chwytność również 
w przypadku mokrych części · grzbiety rękawic z lekkiego, rozciągliwego 
materiału zapewniają perfekcyjne przyleganie · oddychający · duże wyczucie 
dotykowe · mankiet z zapięciem na rzep
Zastosowanie: przetwórstwo metali i tworzyw sztucznych, budowa 
maszyn, przemysł motoryzacyjny i jego poddostawcy, czyszczenie i 
konserwacja, przetwórstwo blach, montaż i transport, prace z częściami 
zaolejonymi lub mokrymi
Na zamówienie dostępne również w rozm. 7-8 i w rozm. 11-12

Wielkość Długość około 
[mm]

Nr art.
żółty

EUR JS KO

 7 250 4000 371 659 3,95 1) 10 + YX26
 8 250 4000 371 660 3,95 1) 10 + YX26
 9 250 4000 371 661 3,95 1) 10 + YX26
10 250 4000 371 662 3,95 1) 10 + YX26

1) cena za parę

Rękawica Sahara 100
wg EN 388 · kat. II · trykot bawełniany z wysokiej jakości powłoką nitrylową, 
o kolorze żółtym · ze ściągaczem · dobra czułość dotykowa · lekkie · 
elastyczne · wytrzymała · powierzchnia rękawicy bez silikonu · odporne na 
wilgoć · dopuszczone do kontaktu z żywnością wg EU 1935/2004
Zastosowanie: budowa maszyn, przemysł budowlany i przemysł 
materiałów budowlanych, obróbka tworzyw sztucznych i blach, 
ogrodnictwo, gospodarka leśna i rolna, prace montażowe i transportowe, 
praca z zaolejonymi i mokrymi częściami
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Długość około 
[mm]

Nr art.
curry

EUR JS KO

 8 250 4000 371 781 3,95 1) 10 + YX26
 9 250 4000 371 782 3,95 1) 10 + YX26
10 250 4000 371 783 3,95 1) 10 + YX26

1) cena za parę

Rękawica Monsun 105
zgodna z EN 388 · kat. II · trykot bawełniany z wysokiej jakości powłoką 
nitrylową, w kolorze curry · ze ściągaczem bawełnianym · odporne na 
wilgoć · duża aktywność oddechowa · szczególnie obcisłe dopasowanie 
umożliwia wykonywanie precyzyjnych prac i doskonałe czucie · 
powierzchnia rękawicy bez silikonu · nieszkodliwe dla żywności wg 
UE 1935/2004
Zastosowanie: prace montażowe i transportowe, produkcja małych części, 
prace magazynowe i przy pakowaniu, obróbka blach, mechanika precyzyjna, 
przemysł motoryzacyjny, przemysł budowlany

Wielkość Długość około 
[mm]

Nr art.
biały/ żółty

EUR JS KO

 8 250 4000 371 699 2,60 1) 10 YX26
 9 250 4000 371 700 2,60 1) 10 + YX26
10 250 4000 371 701 2,60 1) 10 + YX26
11 250 4000 371 702 2,60 1) 10 YX26

1) cena za parę

Rękawica PolyTRIX N 912
wg EN 388 · kat. II · materiał: lekka rękawica ochronna z poliamidu/
bawełny · z wypustkami z PCW na całej wewnętrznej powierzchni 
rękawicy · bez szwu · przyjemne dla skóry · dobry komfort noszenia · 
oddychające · elastyczny ściągacz · dobry kształt
Zastosowanie: lekkie prace montażowe, obróbka tworzyw sztucznych, 
motoryzacja, pakowanie i komisjonowanie
Na zamówienie dostępne również w rozm. 6-7

Wielkość Długość około 
[mm]

Nr art.
niebieski/
żółty

EUR JS KO

 7 230 4000 371 923 3,40 1) 10 YX26
 8 240 4000 371 924 3,40 1) 10 YX26
 9 250 4000 371 925 3,40 1) 10 + YX26
10 260 4000 371 926 3,40 1) 10 + YX26
11 270 4000 371 927 3,40 1) 10 YX26

1) cena za parę

Rękawica PolyTRIX BN 914
zgodna z EN 388 · kat. II · materiał: poliamid · znakomite dopasowanie · 
duży komfort noszenia · przepuszczające powietrze · bez szwów · pewny, 
bezpieczny chwyt · mała podatność na zabrudzenia · zapewniają doskonałą 
czułość · możliwość prania · zgodnie z EU 1935/2004 dopuszczone do 
obróbki i przetwarzania żywności. 
Zastosowanie: lekkie prace montażowe, prace precyzyjne, przemysł 
samochodowy, obróbka tworzyw sztucznych

Wielkość Długość około 
[mm]

Nr art.
biały

EUR JS KO

 6 220 4000 371 890 3,55 1) 10 YX26
 7 230 4000 371 891 3,55 1) 10 + YX26
 8 240 4000 371 892 3,55 1) 10 + YX26
 9 250 4000 371 893 3,55 1) 10 + YX26
10 260 4000 371 894 3,55 1) 10 + YX26
11 260 4000 371 895 3,55 1) 10 YX26

1) cena za parę

Rękawica Camapur Comfort 616
wg EN 388 · kat. II · wysoka odporność mechaniczna pomimo cienkiej 
powłoki · powłoka poliuretanowa zapewnia rękawicom bardzo dobrą 
przyczepność nawet na tłustych i pokrytych olejem przedmiotach · 
możliwość prania, dzięki czemu dłuższy czas użytkowania
Zastosowanie: przemysł motoryzacyjny i produkcja podzespołów, 
budownictwo, przemysł ogólny, laboratoria, konserwacje i naprawy, 
przemysł stalowy i metalurgiczny
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Długość około 
[mm]

Nr art.
szary/czarny

EUR JS KO

 6 220 4000 391 106 3,75 1) 10 YX26
 7 220 4000 391 107 3,75 1) 10 YX26
 8 220 4000 391 108 3,75 1) 10 YX26
 9 220 4000 391 109 3,75 1) 10 YX26
10 220 4000 391 110 3,75 1) 10 YX26
11 220 4000 391 111 3,75 1) 10 YX26

1) cena za parę

Rękawica FlexMech 663
wg EN 388 · kat II · materiał: nylon/elastan · powłoka: pianka nitrylowa 
na powierzchni ręki i na końcach palców · elastyczna guma na 
mankietach · bezszwowa dzianina cienka (15gg) · najwyższy komfort 
noszenia i chwytność · duża wytrzymałość na ścieranie · dobra czułość 
dotykowa · doskonała przewiewność 
Zastosowanie: przemysł motoryzacyjny i produkcja części, logistyka, 
konserwacja, utrzymanie ruchu, transport

Wielkość Długość około 
[mm]

Nr art.
biały/szary

EUR JS KO

 6 240 4702 001 105 3,55 1) 10 + YX26
 7 240 4702 001 106 3,55 1) 10 + YX26
 8 240 4702 001 107 3,55 1) 10 + YX26
 9 240 4702 001 108 3,55 1) 10 + YX26
10 240 4702 001 109 3,55 1) 10 + YX26
11 240 4702 001 110 3,55 1) 10 YX26

1) cena za parę

Rękawica Camapur Comfort 619
wg EN 388 · kat. II · materiał: trykot poliamidowy z poliuretanem · dobre 
dopasowanie i wyczucie dotykowe · dobra odporność mechaniczna · 
bardzo dobra chwytność, również w przypadku tłustych części
Zastosowanie: czynności montażowe, przemysł elektryczny, mechanika 
precyzyjna, przemysł motoryzacyjny oraz dostawy, ochrona produktów, 
obróbka metali i tworzyw sztucznych, prace związane z magazynowaniem i 
komisjonowaniem

Wielkość Długość około 
[mm]

Nr art.
czarny

EUR JS KO

 6 220 4000 371 912 3,55 1) 10 YX26
 7 230 4000 371 913 3,55 1) 10 + YX26
 8 240 4000 371 914 3,55 1) 10 + YX26
 9 250 4000 371 915 3,55 1) 10 + YX26
10 260 4000 371 916 3,55 1) 10 + YX26

1) cena za parę

Rękawica Camapur Comfort 626
wg EN 388 · kat. II · z czarną powłoką poliuretanową aż nad kostki · 
możliwość prania · bardzo dobra czułość · doskonale dopasowany krój · 
duża aktywność oddechowa · dobra chwytliwość przedmiotów śliskich, 
pokrytych olejem lub smarem · duża obciążalność mechaniczna · 
zapewniają niemęczącą pracę · mała podatność na zabrudzenia
Zastosowanie: przemysł elektroniczny, prace montażowe, ochrona 
produktów, mechanika precyzyjna, przemysł motoryzacyjny i części 
samochodowych, magazynowanie i kompletacja zamówień, obróbka 
metalu i tworzyw sztucznych

Wielkość Długość około 
[mm]

Nr art.
biały/szary

EUR JS KO

 7 240 4000 371 743 12,75 1) 10 + YX26
 8 240 4000 371 744 12,75 1) 10 + YX26
 9 240 4000 371 745 12,75 1) 10 + YX26
10 240 4000 371 746 12,75 1) 10 + YX26
11 240 4000 371 747 12,75 1) 10 + YX26

1) cena za parę

Rękawiczka zabezpieczająca przed przecięciami  
Camapur Cut 620
wg EN 388 · kat. II · bezszwowy trykot z włókna Spectra® · częściowo 
powlekane PU · ściągacz dzianinowy, bez grzbietu · przyjemny komfort 
noszenia · dobra czułość dotykowa · pewność chwytu, np. w przypadku 
lekko zaolejonych części · odporne na wilgoć · poziom zabezpieczenia 
przed przecięciami B
Zastosowanie: prace montażowe przy średnim niebezpieczeństwie 
przecięcia, obróbka blachy, obróbka profili z tworzywa sztucznego
Na zamówienie dostępne również w rozm. 6
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Długość około 
[mm]

Nr art.
niebieski/
żółty

EUR JS KO

 9 240 4000 371 710 13,95 1) 10 YX26
10 250 4000 371 711 13,95 1) 10 + YX26

1) cena za parę

Rękawiczka zabezpieczająca przed przecięciami  
K-TEX 930
wg EN 388 · kat. II · poziom zabezpieczenia przed przecięciami C · 
materiał: włókno para-aramidowe · zanurzane w naturalnym lateksie w 
obszarze wewnętrznej części dłoni i końcówek palców · ściągacz · bardzo 
dobra elastyczność i pewność chwytu, przede wszystkim w przypadku 
wilgotnych części · duży komfort noszenia · dobra wytrzymałość na 
przebicie przez metal i szkło
Zastosowanie: obróbka metalu, przemysł szklany, przemysł napojów, 
utylizacja, przemysł tworzyw sztucznych, wszędzie, gdzie priorytetem jest 
pewność chwytu oraz ochrona antyprzecięciowa
Na zamówienie dostępne również w rozm. 7-8

Wielkość Nr art.
zielony-
niebieski/
biały

EUR JS KO

 8 4000 371 790 7,45 1) 10 + YX26
 9 4000 371 791 7,45 1) 10 + YX26
10 4000 371 792 7,45 1) 10 + YX26
11 4000 371 793 7,45 1) 10 YX26

1) cena za parę

Rękawiczka zabezpieczająca przed przecięciami  
DumoCut 655
wg EN 388 · kat. II · bezszwowy trykot poliamidowy z włóknem szklanym 
i powłoką PU · ściągacz · grzbiet dłoni niepowlekany · duża elastyczność · 
bardzo dobra czułość dotykowa · bardzo dobra pewność chwytu · duża 
obciążalność mechaniczna · odporne na wilgoć · poziom zabezpieczenia 
przed przecięciami B
Zastosowanie: obróbka metali i tworzyw sztucznych, prace z przedmiotami 
o ostrych krawędziach, budowa maszyn, przemysł motoryzacyjny i 
kooperacyjny, prace magazynowe i komisjonowanie
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 6 wzwyż

Wielkość Nr art.
beżowy/
szary

EUR JS KO

 8 4000 371 765 15,70 1) 10 + YX26
 9 4000 371 766 15,70 1) 10 + YX26
10 4000 371 767 15,70 1) 10 + YX26

1) cena za parę

Rękawiczka zabezpieczająca przed przecięciami  
Waredex Work 550
wg EN 388 · kat. II · poziom zabezpieczenia przed przecięciami 
D · materiał: włókna HPPE, szkło, poliamid · bardzo dobre wyczucie 
dotykowe umożliwia przenoszenie najdelikatniejszych części i materiałów · 
bezpieczny chwyt przy lekko oleistych częściach jest zapewniony przez 
powłokę poliuretanową · odporne na wilgoć · ergonomiczny komfort 
noszenia · możliwość prania
Zastosowanie: obróbka szkła, przetwarzanie i obróbka metali, przemysł 
motoryzacyjny, mechanika precyzyjna, drukarnie, prace z przedmiotami o 
ostrych krawędziach
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 6 wzwyż

Wielkość Długość około 
[mm]

Nr art.
czarny

EUR JS KO

 8 250 4000 371 203 1,45 1) 100 YC20
 9 250 4000 371 204 1,45 1) 100 + YC20
10 250 4000 371 205 1,45 1) 100 YC20

1) cena za parę

Rękawica Workeasy Black PU
wg EN 388 · kat. II · materiał z czarnego poliestru · z czarną powłoką PU na 
powierzchni ręki i na końcówkach palców
Zastosowanie: prace wymagające dobrej czułości dotykowej, montaż 
podzespołów elektrycznych, sortowanie małych części z dużym wyczuciem 
dotykowym
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Długość około 
[mm]

Nr art.
szary/
niebieski

EUR JS KO

 9 250 4000 371 776 9,50 1) 10 YC20
10 250 4000 371 777 9,50 1) 10 YC20

1) cena za parę

Rękawiczka zabezpieczająca przed przecięciami 
Sharpflex Latex
wg EN 388 · EN 407 · kat. II · materiał: para-aramid, poliamid i włókno 
kompozytowe, Gauge 13 · niebieska krepowana powłoka lateksowa · 
poziom zabezpieczenia przed przecięciami C · ochrona przed wysokimi 
temperaturami (do 250°C) · bardzo dobry chwyt dzięki lateksowej 
powłoce · znakomite dopasowanie · znakomita swoboda ruchów palców  
Zastosowanie: praca z ciężkimi przedmiotami przy dużym zagrożeniu 
przecięciem w otoczeniu, w którym występują oleje lub smary 
Na zamówienie dostępne również w rozm. 7 i 8

Wielkość Nr art.
szary/czarny

EUR JS KO

 6 4000 391 076 7,40 1) 10 YC20
 7 4000 391 077 7,40 1) 10 YC20
 8 4000 391 078 7,40 1) 10 YC20
 9 4000 391 079 7,40 1) 10 YC20
10 4000 391 080 7,40 1) 10 YC20
11 4000 391 081 7,40 1) 10 YC20

1) cena za parę

Rękawiczka zabezpieczająca przed przecięciami  
Vertigo Grey First PU C&G B
wg EN 388 · kat. II · materiał: Spectra® z poliamidem · powłoka: 
PU (poliuretan) na powierzchni ręki i na końcach palców · poziom 
zabezpieczenia przed przecięciami 3 · 13gg · najwyższy komfort noszenia 
i podwyższona wytrzymałość dzięki ciasno przylegającej rękawicy · 
ponadprzeciętna wytrzymałość na ścieranie
Zastosowanie: przemysł motoryzacyjny i produkcja części, lotnictwo i 
kosmonautyka, przemysł budowlany, gastronomia, energetyka, przemysł 
szklarski, logistyka, konserwacja i utrzymanie ruchu, przemysł stalowy i 
metalowy, papierniczy, usługi, telekomunikacja, transport, przedsiębiorstwa 
zasilające

Wielkość Nr art.
czarny

EUR JS KO

 8 4000 391 098 9,95 1) 10 YC20
 9 4000 391 099 9,95 1) 10 YC20
10 4000 391 100 9,95 1) 10 YC20
11 4000 391 101 9,95 1) 10 YC20

1) cena za parę

Rękawiczka zabezpieczająca przed przecięciami  
Vertigo C&G Black NIT C
wg EN 388 · kat. II · materiał: Spectra® i włókno kompozytowe z płaszczem 
poliamidowym· powłoka: pianka nitrylowa na powierzchni ręki i na 
końcach palców · poziom zabezpieczenia przed przecięciami C · 13gg · 
najwyższy komfort noszenia i podwyższona wytrzymałość dzięki ciasno 
przylegającej rękawicy · ponadprzeciętna wytrzymałość na ścieranie
Zastosowanie: przemysł motoryzacyjny i produkcja części, lotnictwo i 
kosmonautyka, przemysł budowlany, gastronomia, energetyka, przemysł 
szklarski, logistyka, konserwacja i utrzymanie ruchu, przemysł stalowy i 
metalowy, papierniczy, usługi, telekomunikacja, transport, przedsiębiorstwa 
zasilające

Wielkość Długość około 
[mm]

Nr art.
czarny

EUR JS KO

 7 235 4000 371 990 13,95 1) 10 YC20
 8 235 4000 371 991 13,95 1) 10 YC20
 9 235 4000 371 992 13,95 1) 10 YC20
10 235 4000 371 993 13,95 1) 10 YC20
11 235 4000 371 994 13,95 1) 10 YC20

1) cena za parę

Rękawiczka zabezpieczająca przed przecięciami  
Diamond Black Comfort C&G D
wg DIN EN 388:2016 · kat. II · materiał: dzianina w technologii Dyneema® 
Diamond · z powłoką z pianki nitrylowej z „Sandy Finish” · poziom 
zabezpieczenia przed przecięciami D · Gauge 13: doskonała ochrona 
przed ranami ciętymi · doskonały wybór do zaolejonego środowiska · 
nadają się do brudnego środowiska · doskonała ruchliwość ręki przy niskim 
ciężarze · ponadprzeciętna wytrzymałość na ścieranie
Zastosowanie: budowa maszyn, przemysł motoryzacyjny, walcowanie i 
przetwarzanie metali, przemysł szklarski, ogólna produkcja w zaolejonym 
środowisku
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Wielkość Długość około 
[mm]

Nr art.
czarny

EUR JS KO

 7 235 4000 371 995 11,65 1) 10 YC20
 8 235 4000 371 996 11,65 1) 10 YC20
 9 235 4000 371 997 11,65 1) 10 YC20
10 235 4000 371 998 11,65 1) 10 YC20
11 235 4000 371 999 11,65 1) 10 YC20

1) cena za parę

Rękawiczka zabezpieczająca przed przecięciami  
Diamond Black Skin C&G B
wg DIN EN 388:2016 · kat. II · materiał: dzianina w technologii Dyneema® 
Diamond · z powłoką z pianki nitrylowej z „Sandy Finish”  · poziom 
zabezpieczenia przed przecięciami B · Gauge 18, doskonały komfort 
noszenia i czułość dotykowa przy dobrej ochronie przed przecięciami · 
doskonały wybór do zaolejonego środowiska · nadają się do brudnego 
środowiska · doskonała ruchliwość ręki przy niskim ciężarze · 
ponadprzeciętna wytrzymałość na ścieranie
Zastosowanie: budowa maszyn, przemysł motoryzacyjny, walcowanie i 
przetwarzanie metali, przemysł szklarski, ogólna produkcja w zaolejonym 
środowisku

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Długość około 
[mm]

Nr art.
czarny

EUR JS KO

 8 235 4000 391 003 3,40 1) 10 YC20
 9 235 4000 391 004 3,40 1) 10 YC20
10 235 4000 391 005 3,40 1) 10 YC20

1) cena za parę

Rękawiczka 
zabezpieczająca 
przed przecięciami 
CoreShield 15G A1/A
wg EN 388 · kat II · materiał: dzianina nylonowa, Spandex · 15 Gauge 
powłoka: mikropianka nitrylowa na powierzchni ręki i na końcach 
palców · doskonała antypoślizgowość na powierzchniach pokrytych olejem 
lub smarem · wzmocnienie kciuka · poziom zabezpieczenia przed 
przecięciami A · jedna z najlżejszych rękawic zabezpieczających 
przed przecięciami na rynku, umożliwia lepszą ruchliwość palców i lepszą 
czułość dotykową · ponadprzeciętna wytrzymałość na ścieranie · umożliwia 
pracę z ekranami dotykowymi (rezystywnymi i pojemnościowymi) · 
wysoka przewiewność 360° dzięki strukturze otwartych komórek · bardziej 
przyjazne dla skóry włókno chroniące przed przecięciami (nie jest to włókno 
szklane), co zmniejsza ryzyko alergii · możliwość prania · bez silikonu
Zastosowanie: przemysł motoryzacyjny i produkcja części, lotnictwo 
i kosmonautyka, przemysł budowlany, gastronomia, energetyka, 
przemysł szklarski, logistyka, konserwacja i utrzymanie ruchu, usługi, 
telekomunikacja, transport, przedsiębiorstwa zasilające

Wielkość Długość około 
[mm]

Nr art.
czarny

EUR JS KO

 8 235 4000 391 034 3,85 1) 10 YC20
 9 235 4000 391 035 3,85 1) 10 YC20
10 235 4000 391 036 3,85 1) 10 YC20

1) cena za parę

Rękawiczka  
zabezpieczająca  
przed przecięciami  
CoreShield 18G A1/A
wg EN 388 · kat II · materiał: dzianina nylonowa, Spandex · 18 Gauge 
powłoka: mikropianka nitrylowa na powierzchni ręki i na końcach 
palców · doskonała antypoślizgowość na powierzchniach pokrytych olejem 
lub smarem · wzmocnienie kciuka · poziom zabezpieczenia przed 
przecięciami A · jedna z najlżejszych rękawic zabezpieczających 
przed przecięciami na rynku, umożliwia lepszą ruchliwość palców i lepszą 
czułość dotykową · umożliwia pracę z ekranami dotykowymi (rezystywnymi 
i pojemnościowymi) · ponadprzeciętna wytrzymałość na ścieranie · 
wysoka przewiewność 360° dzięki strukturze otwartych komórek · bardziej 
przyjazne dla skóry włókno chroniące przed przecięciami (nie jest to włókno 
szklane), co zmniejsza ryzyko alergii · możliwość prania · bez silikonu
Zastosowanie: przemysł motoryzacyjny i produkcja części, lotnictwo 
i kosmonautyka, przemysł budowlany, gastronomia, energetyka, 
przemysł szklarski, logistyka, konserwacja i utrzymanie ruchu, usługi, 
telekomunikacja, transport, przedsiębiorstwa zasilające

Wielkość Długość około 
[mm]

Nr art.
czarny

EUR JS KO

 8 235 4000 391 055 7,30 1) 10 YC20
 9 235 4000 391 056 7,30 1) 10 YC20
10 235 4000 391 057 7,30 1) 10 YC20

1) cena za parę

Rękawiczka 
zabezpieczająca 
przed przecięciami 
CoreShield 13G A2/B
wg EN 388 · kat II · 
materiał: dzianina HPPE · 13 Gauge powłoka: mikropianka nitrylowa 
na powierzchni ręki i na końcach palców · doskonała antypoślizgowość na 
powierzchniach pokrytych olejem lub smarem · wzmocnienie kciuka · 
poziom zabezpieczenia przed przecięciami B ·  jedna z najlżejszych 
rękawic zabezpieczających przed przecięciami na rynku, umożliwia 
lepszą ruchliwość palców i lepszą czułość dotykową · ponadprzeciętna 
wytrzymałość na ścieranie · umożliwia pracę z ekranami dotykowymi 
(rezystywnymi i pojemnościowymi) · wysoka przewiewność 360° dzięki 
strukturze otwartych komórek · bardziej przyjazne dla skóry włókno 
chroniące przed przecięciami (nie jest to włókno szklane), co zmniejsza 
ryzyko alergii · możliwość prania · bez silikonu
Zastosowanie: przemysł motoryzacyjny i produkcja części, lotnictwo 
i kosmonautyka, przemysł budowlany, gastronomia, energetyka, 
przemysł szklarski, logistyka, konserwacja i utrzymanie ruchu, usługi, 
telekomunikacja, transport, przedsiębiorstwa zasilające
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Długość około 
[mm]

Nr art.
czarny

EUR JS KO

 8 235 4000 391 084 9,85 1) 10 YC20
 9 235 4000 391 085 9,85 1) 10 YC20
10 235 4000 391 086 9,85 1) 10 YC20

1) cena za parę

Rękawiczka  
zabezpieczająca  
przed przecięciami  
CoreShield 18G A2/B
wg EN 388 · kat II · materiał: dzianina HPPE · 18 Gauge powłoka: 
mikropianka nitrylowa na powierzchni ręki i na końcach palców · 
doskonała antypoślizgowość na powierzchniach pokrytych olejem lub 
smarem · wzmocnienie kciuka · poziom zabezpieczenia przed 
przecięciami B · jedna z najlżejszych rękawic zabezpieczających 
przed przecięciami na rynku, umożliwia lepszą ruchliwość palców i lepszą 
czułość dotykową · ponadprzeciętna wytrzymałość na ścieranie · umożliwia 
pracę z ekranami dotykowymi (rezystywnymi i pojemnościowymi) · 
wysoka przewiewność 360° dzięki strukturze otwartych komórek · bardziej 
przyjazne dla skóry włókno chroniące przed przecięciami (nie jest to włókno 
szklane), co zmniejsza ryzyko alergii · możliwość prania · bez silikonu
Zastosowanie: przemysł motoryzacyjny i produkcja części, lotnictwo 
i kosmonautyka, przemysł budowlany, gastronomia, energetyka, 
przemysł szklarski, logistyka, konserwacja i utrzymanie ruchu, usługi, 
telekomunikacja, transport, przedsiębiorstwa zasilające

Wielkość Długość około 
[mm]

Nr art.
czarny

EUR JS KO

 8 235 4000 391 090 10,85 1) 10 YC20
 9 235 4000 391 091 10,85 1) 10 YC20
10 235 4000 391 092 10,85 1) 10 YC20

1) cena za parę

Rękawiczka  
zabezpieczająca  
przed przecięciami  
CoreShield 18G A3/C
wg EN 388 · kat II · materiał: dzianina HPPE z włókien bazaltowych · 18 
Gauge powłoka: mikropianka nitrylowa na powierzchni ręki i na końcach 
palców · doskonała antypoślizgowość na powierzchniach pokrytych olejem 
lub smarem · wzmocnienie kciuka · poziom zabezpieczenia przed 
przecięciami C · jedna z najlżejszych rękawic zabezpieczających 
przed przecięciami na rynku, umożliwia lepszą ruchliwość palców i lepszą 
czułość dotykową · ponadprzeciętna wytrzymałość na ścieranie · umożliwia 
pracę z ekranami dotykowymi (rezystywnymi i pojemnościowymi) · 
wysoka przewiewność 360° dzięki strukturze otwartych komórek · bardziej 
przyjazne dla skóry włókno chroniące przed przecięciami (nie jest to włókno 
szklane), co zmniejsza ryzyko alergii · możliwość prania · bez silikonu
Zastosowanie: przemysł motoryzacyjny i produkcja części, lotnictwo 
i kosmonautyka, przemysł budowlany, gastronomia, energetyka, 
przemysł szklarski, logistyka, konserwacja i utrzymanie ruchu, usługi, 
telekomunikacja, transport, przedsiębiorstwa zasilające

Wielkość Długość około 
[mm]

Nr art.
czarny

EUR JS KO

 8 235 4000 391 118 9,50 1) 10 YC20
 9 235 4000 391 119 9,50 1) 10 YC20
10 235 4000 391 120 9,50 1) 10 YC20

1) cena za parę

Rękawiczka  
zabezpieczająca  
przed przecięciami  
CoreShield 13G A4/D
wg EN 388 · kat II · materiał: dzianina HPPE z włókien bazaltowych · 13 
Gauge powłoka: mikropianka nitrylowa na powierzchni ręki i na końcach 
palców · doskonała antypoślizgowość na powierzchniach pokrytych olejem 
lub smarem · wzmocnienie kciuka · poziom zabezpieczenia przed 
przecięciami D · jedna z najlżejszych rękawic zabezpieczających 
przed przecięciami na rynku, umożliwia lepszą ruchliwość palców i lepszą 
czułość dotykową · ponadprzeciętna wytrzymałość na ścieranie · umożliwia 
pracę z ekranami dotykowymi (rezystywnymi i pojemnościowymi) · 
wysoka przewiewność 360° dzięki strukturze otwartych komórek · bardziej 
przyjazne dla skóry włókno chroniące przed przecięciami (nie jest to włókno 
szklane), co zmniejsza ryzyko alergii · możliwość prania · bez silikonu
Zastosowanie: przemysł motoryzacyjny i produkcja części, lotnictwo 
i kosmonautyka, przemysł budowlany, gastronomia, energetyka, 
przemysł szklarski, logistyka, konserwacja i utrzymanie ruchu, usługi, 
telekomunikacja, transport, przedsiębiorstwa zasilające

Wielkość Długość około 
[mm]

Nr art.
czarny

EUR JS KO

 8 235 4000 391 124 11,95 1) 10 YC20
 9 235 4000 391 125 11,95 1) 10 YC20
10 235 4000 391 126 11,95 1) 10 YC20

1) cena za parę

Rękawiczka  
zabezpieczająca  
przed przecięciami  
CoreShield 18G A4/D
wg EN 388 · kat II · materiał: dzianina HPPE z włókien ze stali szlachetnych · 
18 Gauge powłoka: mikropianka nitrylowa na powierzchni ręki i na 
końcach palców · doskonała antypoślizgowość na powierzchniach pokrytych 
olejem lub smarem · wzmocnienie kciuka · poziom zabezpieczenia 
przed przecięciami D · jedna z najlżejszych rękawic zabezpieczających 
przed przecięciami na rynku, umożliwia lepszą ruchliwość palców i lepszą 
czułość dotykową · ponadprzeciętna wytrzymałość na ścieranie · umożliwia 
pracę z ekranami dotykowymi (rezystywnymi i pojemnościowymi) · 
wysoka przewiewność 360° dzięki strukturze otwartych komórek · bardziej 
przyjazne dla skóry włókno chroniące przed przecięciami (nie jest to włókno 
szklane), co zmniejsza ryzyko alergii · możliwość prania · bez silikonu
Zastosowanie: przemysł motoryzacyjny i produkcja części, lotnictwo 
i kosmonautyka, przemysł budowlany, gastronomia, energetyka, 
przemysł szklarski, logistyka, konserwacja i utrzymanie ruchu, usługi, 
telekomunikacja, transport, przedsiębiorstwa zasilające
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Wielkość Długość około 
[mm]

Nr art.
czarny

EUR JS KO

 8 235 4000 391 130 12,95 1) 10 YC20
 9 235 4000 391 131 12,95 1) 10 YC20
10 235 4000 391 132 12,95 1) 10 YC20

1) cena za parę

Rękawiczka 
zabezpieczająca  
przed przecięciami  
CoreShield 13G A7/F
wg EN 388 · kat II · materiał: dzianina HPPE z włókien ze stali szlachetnych · 
13 Gauge powłoka: mikropianka nitrylowa na powierzchni ręki i na 
końcach palców · doskonała antypoślizgowość na powierzchniach pokrytych 
olejem lub smarem · wzmocnienie kciuka · poziom zabezpieczenia 
przed przecięciami F · jedna z najlżejszych rękawic zabezpieczających 
przed przecięciami na rynku, umożliwia lepszą ruchliwość palców i lepszą 
czułość dotykową · ponadprzeciętna wytrzymałość na ścieranie · umożliwia 
pracę z ekranami dotykowymi (rezystywnymi i pojemnościowymi) · 
wysoka przewiewność 360° dzięki strukturze otwartych komórek · bardziej 
przyjazne dla skóry włókno chroniące przed przecięciami (nie jest to włókno 
szklane), co zmniejsza ryzyko alergii · możliwość prania · bez silikonu
Zastosowanie: przemysł motoryzacyjny i produkcja części, lotnictwo 
i kosmonautyka, przemysł budowlany, gastronomia, energetyka, 
przemysł szklarski, logistyka, konserwacja i utrzymanie ruchu, usługi, 
telekomunikacja, transport, przedsiębiorstwa zasilające

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wiel- 
kość

Długość 
około 
[mm]

Grubość 
ok.  
[mm]

Wersja Nr art.
zielony

EUR JS KO

 8 400 1,6 szorstka, 
sproszkowana 
powierzchnia

4000 371 848 5,75 1) 12 YC20

 9 400 1,6 szorstka, 
sproszkowana 
powierzchnia

4000 371 849 5,75 1) 12 YC20

10 400 1,6 szorstka, 
sproszkowana 
powierzchnia

4000 371 850 5,75 1) 12 YC20

1) cena za parę

Rękawiczka do substancji chemicznych  
Trawler King 860FWG
wg EN 420, EN 388 · kat. III  ·materiał: pasek bawełniany z powłoką z 
PVC · szorstka, sproszkowana powierzchnia · szorstka - sproszkowana 
powierzchnia poprawia przyczepność do obiektów w środowisku 
tłustym lub wilgotnym  ·długość 40 cm · grubość 1,6 mm
Zastosowanie: postępowanie w agresywnym środowisku z olejami, 
tłuszczami, chemikaliami, węglowodorami, rolnictwem, przemysłem 
motoryzacyjnym i częściami składowymi, przemysłem chemicznym, 
przemysłem petrochemicznym

Wielkość Długość około  
[mm]

Nr art.
czerwono-
brązowy

EUR KO

 9 590 4000 371 685 27,95 YX26
10 610 4000 371 686 27,95 YX26

Rękawica PCW Vielzweck-Petroben 133
zgodna z EN 388 · kat. II · trykot bawełniany z powłoką PCW · gładka 
powierzchnia · z bardzo długim ściągaczem · całe powlekane · dla 
szczególnych wymagań odnośnie obciążalności mechanicznej · odporne na 
wilgoć · dobra chwytliwość przedmiotów śliskich, pokrytych olejem 
lub smarem · przyjazny dla skóry materiał bawełniany zapewnia wysoki 
komfort noszenia
Zastosowanie: prace przy upustach i kanałach, przemysł ciężki, obsługa 
części oliwionych, przemysł budowlany i materiałów budowlanych

Wielkość Długość około 
 [mm]

Grubość ok. 
[mm]

Nr art.
żółty

EUR JS KO

 7 290 0,55 4702 001 100 2,50 1) 10 YX26
 8 300 0,55 4702 001 101 2,50 1) 10 YX26
 9 300 0,55 4702 001 102 2,50 1) 10 YX26
10 310 0,55 4702 001 103 2,50 1) 10 YX26

1) cena za parę

Rękawica domowa  
Super 701
zgodna z EN 420  ·kat. I · materiał: lateks naturalny, welurowane · welur 
bawełniany sprawia, że jest miła dla skóry i charakteryzuje się większym 
komfortem noszenia · dobre czucie dotykowe · dobra chwytność dzięki 
profilowi z wypustkami · również do prac w zimnym środowisku  ·ze 
zwijanym obrzeżem
Zastosowanie: osłona ręki i produktu podczas rutynowych prac w obszarze 
stołówki, czyszczenia i higieny, w ochronie zdrowia i podczas pielęgnacji 
chorych
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wiel- 
kość

Długość 
około 
[mm]

Grubość 
ok. 
[mm]

Wersja Nr art.
zielony

EUR JS KO

 9 310 0,6 krawędź ze 
stretchu, 
profilowana

4000 371 620 2,95 1) 10 YX26

10 310 0,6 krawędź ze 
stretchu, 
profilowana

4000 371 621 2,95 1) 10 + YX26

1) cena za parę

Rękawiczka do substancji chemicznych Lapren 706
wg EN 374  ·kat. II · welur · z domieszką polichloroprenu do poprawy 
odporności chemicznej · duża elastyczność · powierzchnia rękawicy bez 
silikonu  ·dobra chwytność mokrych części
Zastosowanie: jako ochrona przeciw chemikaliom (również nawozom), 
laboratorium i farmacja, sprzątanie budynków, hotele i duże kuchnie, 
produkcja małych części i montaż, mechanika precyzyjna i elektronika, 
elektrownie
Na zamówienie dostępne również w rozm. 7 i 8

Wiel- 
kość

Długość 
około 
[mm]

Grubość 
ok. 
[mm]

Wersja Nr art.
czarny

EUR JS KO

 7 290 0,65 profilowane 
z krawędzią 
ze stretchu

4000 371 638 3,75 1) 10 YX26

 8 300 0,65 profilowane 
z krawędzią 
ze stretchu

4000 371 639 3,75 1) 10 + YX26

 9 300 0,65 profilowane 
z krawędzią 
ze stretchu

4000 371 640 3,75 1) 10 + YX26

10 300 0,65 profilowane 
z krawędzią 
ze stretchu

4000 371 641 3,75 1) 10 + YX26

11 310 0,65 profilowane 
z krawędzią 
ze stretchu

4000 371 642 3,75 1) 10 + YX26

1) cena za parę

Rękawiczka do substancji chemicznych Camapren 720
wg EN 374 · kat. III · materiał: polichloropren i naturalny 
lateks  ·welur · profilowany · dobre właściwości związane z odpornością 
chemiczną i mechaniczną · wysoka elastyczność nawet w niskich 
temperaturach  ·dobra przyczepność do tłustych i oleistych części
Zastosowanie: obróbka i przetwarzanie zaolejonych i tłustych materiałów, 
przemysł chemiczny i petrochemiczny, uszlachetnianie drewna, 
rozprowadzanie nawozów, galwanizacja, laboratoria

Wielkość Długość 
około 
[mm]

Grubość 
ok.  
[mm]

Wersja Nr art.
beżowy

EUR KO

 9 390 1,0 długi 
mankiet, 
szorstki

4000 371 650 9,95 1) YX26

10 400 1,0 długi 
mankiet, 
szorstki

4000 371 651 9,95 1) YX26

1) cena za parę

Rękawiczka do substancji chemicznych  
Combi-Latex 395
wg EN 374  ·kat. II · dobra odporność na kwasy i zasady oraz duża 
obciążalność mechaniczna  ·dobra chwytność mokrych części · duża 
odporność na niskie temperatury  ·dobra wytrzymałość na przebicie · 
wytrzymały model wśród rękawic ochronnych do substancji chemicznych
Zastosowanie: przemysł chemiczny galwanotechniki · prace w 
tłoczniach · prace związane z czyszczeniem i wytrawianiem · prace 
związane z czyszczeniem kanałów
Rozmiar 11 dostępny na zapytanie

Wielkość Długość około 
[mm]

Nr art.
żółty

EUR JS KO

 8 300 4000 371 669 6,65 1) 10 YX26
 9 300 4000 371 670 6,65 1) 10 + YX26
10 300 4000 371 671 6,65 1) 10 + YX26

1) cena za parę

Rękawica Gobi 109
wg EN 388 · kat. II · materiał: trykot bawełniany z nitrylem · powlekane 
nitrylem specjalnym · dobra odporność temperaturowa · odporne 
na wilgoć · nieszkodliwe dla żywności wg UE 1935/2004 · dobra 
odporność mechaniczna · dobra chwytność mokrych części · dodatkowe 
zabezpieczenie przedramienia dzięki wydłużonemu mankietowi · szeroki 
mankiet umożliwiający szybkie zakładanie i zdejmowanie
Zastosowanie: przemysł motoryzacyjny, budowa maszyn, prace 
transportowe, mechanika precyzyjna, przemysł opakowań, przemysł 
budowlany, prace z mokrymi i oleistymi częściami
Na zamówienie dostępne również w rozm. 7
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Wiel- 
kość

Długość 
około 
[mm]

Grubość 
ok. 
[mm]

Wersja Nr art.
zielony

EUR JS KO

 7 300 0,4 szorstkie, 
odpowiednie 
do kontaktu z 
żywnością

4000 371 628 3,40 1) 10 + YX26

 8 310 0,4 szorstkie, 
odpowiednie 
do kontaktu z 
żywnością

4000 371 629 3,40 1) 10 + YX26

 9 310 0,4 szorstkie, 
odpowiednie 
do kontaktu z 
żywnością

4000 371 630 3,40 1) 10 + YX26

10 310 0,4 szorstkie, 
odpowiednie 
do kontaktu z 
żywnością

4000 371 631 3,40 1) 10 YX26

11 320 0,4 szorstkie, 
odpowiednie 
do kontaktu z 
żywnością

4000 371 632 3,40 1) 10 + YX26

1) cena za parę

Rękawiczka do substancji chemicznych Camatril 730
wg EN 374 · kat. III · materiał: nitryl, weluryzowany · duża szerokość 
pasma odporności chemicznej · duża obciążalność mechaniczna ·  
absolutnie bez silikonu i obojętne dla lakierów ·  
nieszkodliwe dla żywności wg UE 1935/2004, certyfikat FDA
Zastosowanie: petrochemia, drukarnie, praca z agresywnymi tłuszczami, 
olejami, emulsjami i żywicami epoksydowymi, lakiernie, laboratoria, 
przemysł motoryzacyjny i dostawczy, sprzątanie w przemyśle, w budynkach

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wiel- 
kość

Długość 
około 
[mm]

Grubość 
ok. 
[mm]

Wersja Nr art.
ciemnoszary

EUR JS KO

 9 310 0,65 naturalny 
lateks

4000 371 646 4,50 1) 10 YX26

10 310 0,65 naturalny 
lateks

4000 371 647 4,50 1) 10 + YX26

1) cena za parę

Rękawiczka do substancji  
chemicznych Nitopren 717
wg EN 388 · EN 374  ·kat. II · materiał:  
nitryl/chloropren, weluryzowany ·  
naturalny lateks · wysoka odporność  
na wiele różnych grup substancji niebezpiecznych  ·dobra przyczepność 
do tłustych i oleistych części · anatomiczny kształt · z mankietem
Zastosowanie: przemysł chemiczny, farmaceutyczny, prace z zakresu 
galwanizacji, prace wymagające użycia kombinezonów ochronnych, 
przetwarzanie i obróbka metalu
Na zamówienie dostępne również w rozm. 7, 8 i 11

Wiel-
kość

Długość 
około 
[mm]

Grubość 
ok. 
[mm]

Wersja Nr art.
czarny

EUR KO

 8 340 0,7 gładka, sproszkowana, 
zwinięta krawędź

4000 371 643 25,50 YX26

 9 350 0,7 gładka, sproszkowana, 
zwinięta krawędź

4000 371 644 25,50 YX26

10 350 0,7 gładka, sproszkowana, 
zwinięta krawędź

4000 371 645 25,50 YX26

Rękawiczka do  
substancji chemicznych  
Butoject 898
wg EN 388 · EN 421 · EN 374  · kat. II · ze zwijanym obrzeżem · bardzo 
elastyczne, ekstremalnie ochronne rękawice do substancji chemicznych z 
kauczuku butylowego   · nadaje się do ekstremalnych obciążeń podczas 
pracy z estrami i ketonami  ·nieprzepuszcz. gazu  ·bardzo dobra elastyczność 
w niskich temperaturach pozwala na stosowanie nawet w niesprzyjających 
warunkach klimatycznych · krótkotrwała odporność temperaturowa od około 
-40 ° C do około 130 ° C  ·można łączyć z kombinezonami chemoodpornymi
Zastosowanie: przemysł chemiczny przetwarzający surowce podstawowe i 
chemikalia, produkcja farb, lakierów, tworzyw sztucznych i klejów, usuwanie 
krytycznych odpadów w przemyśle, w miastach i gminach, porządkowanie 
wysypisk śmieci, produkcja i zastosowanie środków ochrony roślin w 
gospodarce rolnej i leśnej, w ogrodnictwie i uprawie winorośli, itp. 
 
Odpowiednie dla:   
·rozcieńczone i skoncentrowane kwasy i ługi 
· glikole i gliceryna 
· estry krótkołańcuchowe 
· ketony i aldehydy krótkołańcuchowe 
· nitryle 
· zmiękczacze (DMP, DOP, ...) 
 
Nie są odpowiednie dla takich substancji jak: 
· węglowodory alifatyczne 
· węglowodory aromatyczne i chlorowane
Rozmiar 11 dostępny na zapytanie

Wiel- 
kość

Długość 
około 
[mm]

Grubość 
ok. 
[mm]

Wersja Nr art.
zielony

EUR JS KO

 9 300 1,5 profilowane, 
nadają się do 
kontaktu z 
żywnością

4000 371 750 19,95 1) 10 + YX26

10 300 1,5 profilowane, 
nadają się do 
kontaktu z 
żywnością

4000 371 751 19,95 1) 10 + YX26

1) cena za parę

Rękawiczka do substancji chemicznych Tricotril 736
wg EN 374  ·kat. II · bezszwowy bawełniany trykot z pełną powłoką 
nitrylową  ·duża wytrzymałość mechaniczna  ·duża szerokość pasma 
odporności chemicznej  ·dobra przyczepność do tłustych i oleistych 
części  ·neutralny dla skóry dzięki bezrozpuszczalnemu wiązaniu koszulki · 
nieszkodliwe dla żywności wg UE 1935/2004  ·dobre właściwości 
antystatyczne i elektrostatyczne  ·dodatkowo klejone koszulki dla 
maksymalnej szczelności
Zastosowanie: petrochemia, przemysł chemiczny, prace galwaniczne, 
prace porządkowe i konserwatorskie dotyczące urządzeń chemicznych, 
obsługa ciężkich kontaminowanych części
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Długość około 
[mm]

Grubość ok. 
[mm]

Nr art.
niebies- 
kofioletowy

EUR KO

S 240 0,07 4000 371 376 15,95 1) YC20
M 240 0,07 4000 371 377 15,95 1) YC20
L 240 0,07 4000 371 378 15,95 1) YC20
XL 240 0,07 4000 371 379 15,95 1) YC20

1) cena za pudełko

Rękawica jednorazowa DexPure® 803-81
wg EN ISO 374 · kat. III · materiał: nitryl · lekka odporność na chemikalia 
dla zapewnienia ochrony przed skażeniem substancjami niebezpiecznymi · 
nadają się do kontaktu z żywnością · cieńsze niż przeciętne rękawice 
jednorazowe · niebieski kolor ułatwia znalezienie · ochrona przed alergiami 
typu 1 · bezpudrowe 
 
Pudełko 200 sztuk
Zastosowanie: przemysł spożywczy, elektronika, chemia
Na zamówienie dostępne również w rozmiarze XS

Wielkość Długość około  
[mm]

Nr art.
niebieski

EUR KO

S 240 4000 371 852 17,30 1) YC20
M 240 4000 371 853 17,30 1) YC20
L 240 4000 371 854 17,30 1) YC20
XL 240 4000 371 855 17,30 1) YC20

1) cena za pudełko

Rękawica jednorazowa Dexpure 800-81
wg EN 374 · kat. III · AQL: 1,5 · materiał: nitryl · dobre czucie dotykowe · 
antypoślizgowe wykonanie zapewnia lepszą przyczepność · przeznaczone 
do kontaktu z żywnością · szczególnie odporne na tłuszcze 
zwierzęce i środki czyszczące · dobra odporność mechaniczna · badane 
antybakteryjnie · niebieski kolor ułatwia znalezienie · bezpudrowe 

Pudełko 100 sztuk
Zastosowanie: przemysł spożywczy, praca w stołówce, laboratoria 
medyczne, precyzyjny montaż części zaolejonych, obsługa chemikaliów, 
elektronika

Wielkość Długość około 
[mm]

Grubość ok. 
[mm]

Nr art.
niebieski

EUR KO

 7 250 0,11 4000 371 728 32,95 1) YX26
 8 250 0,11 4000 371 729 32,95 1) YX26
 9 250 0,11 4000 371 730 32,95 1) YX26
10 250 0,11 4000 371 731 32,95 1) YX26
11 250 0,11 4000 371 739 32,95 1) YX26

1) cena za pudełko

Rękawica jednorazowa Dermatril 740
zgodna z EN 455, EN 374 · kat. III · materiał: nitryl  ·zwijane obrzeże · 
poprawiona chwytność dzięki szorstkim końcówkom palców · bardzo wysokie 
wrażenia dotykowe  ·dobre właściwości mechaniczne · łatwa ochrona przed 
zagrożeniami chemicznymi · powierzchnia rękawicy bez silikonu · nieszkodliwe 
dla żywności wg UE 1935/2004 · spełniają wymagania EN 455/produktów 
medycznych w rozumieniu dyrektywy 93/42/EWG · bezpudrowe 
 
Pudełko 100 sztuk
Zastosowanie: laboratoria i instytuty badawcze, przemysł spożywczy, 
elektroniczny i komputerowy, prace porządkowe i konserwacyjne, prace 
lakiernicze
Na zamówienie dostępne również w rozm. 6

Wielkość Długość około  
[mm]

Nr art.
niebieski

EUR KO

 7 280 4000 371 738 22,95 1) YX26
 8 280 4000 371 734 22,95 1) YX26
 9 280 4000 371 735 22,95 1) YX26
10 280 4000 371 736 22,95 1) YX26
11 280 4000 371 737 22,95 1) YX26

1) cena za pudełko

Rękawica jednorazowa Dermatril P 743
zgodna z EN 455, EN 374  ·kat. III · materiał: nitryl  ·długi mankiet · zwijane 
obrzeże · poprawiona chwytność dzięki szorstkim końcówkom palców · 
bardzo wysokie wrażenia dotykowe  ·dobre właściwości mechaniczne · 
pełna ochrona przed zagrożeniami chemicznymi  ·odporny na wiele 
czynników cytotoksycznych · odporne na wirusy wg ASTM F 1671:2007 · 
nieszkodliwe dla żywności wg UE 1935/2004 · powierzchnia rękawicy bez 
silikonu · spełniają wymagania EN 455/produktów medycznych w rozumieniu 
dyrektywy 93/42/EWG · bezpudrowe 
 
Pudełko 50 sztuk
Zastosowanie: laboratoria i prace badawcze, przemysł chemiczny, 
elektroniczny, komputerowy i spożywczy, prace porządkowe i 
konserwacyjne, prace lakiernicze
Na zamówienie dostępne również w rozm. 5 i 6
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11/111Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
czarny/zielony

EUR KO

39 4721 000 129 49,95 PX01
40 4721 000 130 49,95 PX01
41 4721 000 131 49,95 PX01
42 4721 000 132 49,95 PX01
43 4721 000 133 49,95 PX01
44 4721 000 134 49,95 PX01
45 4721 000 135 49,95 PX01
46 4721 000 136 49,95 PX01
47 4721 000 137 49,95 PX01

But ochronny Kuba
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S3 ESD SRC · warstwa wierzchnia: 
mikrofaza wysokiej jakości z odpornymi na ścieranie elementami 
tekstylnymi · podnosek stalowy · elastyczna ochrona przed przebiciem 
FAP© bez metalu · wyściółka: przepuszczająca powietrze wyściółka 
funkcyjna 3D Mesh · wkładka: anatomicznie ukształtowana · wyściełane 
miękkie cholewki i język · zamknięty język chroniący przed pyłem · 
podeszwa zewnętrzna przeciwpoślizgowa i odporna na działanie olejów 
Duo-PU · wg DGUV 112-191

Wielkość Nr art.
czarny/zielony

EUR KO

39 4721 000 139 49,95 PX01
40 4721 000 140 49,95 PX01
41 4721 000 141 49,95 PX01
42 4721 000 142 49,95 PX01
43 4721 000 143 49,95 PX01
44 4721 000 144 49,95 PX01
45 4721 000 145 49,95 PX01
46 4721 000 146 49,95 PX01
47 4721 000 147 49,95 PX01

Sandał ochronny Tobago
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S1P ESD SRC · warstwa wierzchnia: 
mikrofaza wysokiej jakości z odpornymi na ścieranie elementami 
tekstylnymi · podnosek stalowy · elastyczna ochrona przed przebiciem 
FAP© bez metalu · wyściółka: przepuszczająca powietrze wyściółka 
funkcyjna 3D Mesh · wkładka: anatomicznie ukształtowana  · podeszwa 
zewnętrzna przeciwpoślizgowa i odporna na działanie olejów Duo-PU ·  
wg DGUV 112-191

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

38 4720 000 598 57,70 PX01
39 4720 000 599 57,70 PX01
40 4720 000 600 57,70 PX01
41 4720 000 601 57,70 PX01
42 4720 000 602 57,70 PX01
43 4720 000 603 57,70 PX01
44 4720 000 604 57,70 PX01
45 4720 000 605 57,70 PX01
46 4720 000 606 57,70 PX01
47 4720 000 607 57,70 PX01
48 4720 000 608 57,70 PX01

But ochronny Rügen
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · 
materiał wierzchni: miękka skóra pull-up 
z wstawkami z kaszerowanej skóry z 
włóknami węglowymi i odblaskową 
lamówką, wodoodporny · oddychająca wyściółka · podnosek z tworzywa 
sztucznego z otworami z oddychającą membraną · odporna na 
przebicie podeszwa pośrednia Safe & Flex Plus · przepuszczająca 
powietrze i odporna na ścieranie wkładka na stopy · podeszwa z PU Duo · 
bez metalu · szerokość 11 

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

39 4720 000 619 61,75 PX01
40 4720 000 620 61,75 PX01
41 4720 000 621 61,75 PX01
42 4720 000 622 61,75 PX01
43 4720 000 623 61,75 PX01
44 4720 000 624 61,75 PX01
45 4720 000 625 61,75 PX01
46 4720 000 626 61,75 PX01
47 4720 000 627 61,75 PX01
48 4720 000 628 61,75 PX01

Bezpieczny but  
z cholewkami Juist
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · 
materiał wierzchni: miękka skóra pull-up 
z wstawkami z kaszerowanej skóry z 
włóknami węglowymi i odblaskową 
lamówką, wodoodporny · oddychająca 
wyściółka · podnosek z tworzywa 
sztucznego z otworami z oddychającą membraną · odporna na 
przebicie podeszwa pośrednia Safe & Flex Plus · przepuszczająca 
powietrze i odporna na ścieranie wkładka na stopy · podeszwa z PU Duo · 
bez metalu · szerokość 11 

Wielkość Nr art.
czarny/szary

EUR KO

39 4000 372 769 57,95 PX01
40 4000 372 770 57,95 PX01
41 4000 372 771 57,95 PX01
42 4000 372 772 57,95 PX01
43 4000 372 773 57,95 PX01
44 4000 372 774 57,95 PX01
45 4000 372 775 57,95 PX01
46 4000 372 776 57,95 PX01
47 4000 372 777 57,95 PX01

But ochronny Mauritius
wg DIN EN ISO 20345 · S1P HRO · materiał wierzchni: połączenie 
skóry i oddychającej tkaniny tekstylnej · z niebieskimi aplikacjami · 
ochrona palców · antypoślizgowa i wytrzymała podeszwa EVA/GUMA z 
zabezpieczeniem przed skręcaniem TPU, odporność na temperaturę do 
300 °C · ergonomicznie ukształtowana wkładka do butów · podnosek z 
tworzywa sztucznego · elastyczna niemetaliczna warstwa ochronna 
przed przebiciem · bez metalu · szerokość 11 

Wielkość Nr art.
czarny/szary

EUR KO

39 4000 372 509 54,55 PX01
40 4000 372 510 54,55 PX01
41 4000 372 511 54,55 PX01
42 4000 372 512 54,55 PX01
43 4000 372 513 54,55 PX01
44 4000 372 514 54,55 PX01
45 4000 372 515 54,55 PX01
46 4000 372 516 54,55 PX01
47 4000 372 517 54,55 PX01

Sandał ochronny Föhr
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S1 SRC ·  materiał wierzchni: miękka 
skóra welurowa · podnosek z tworzywa sztucznego z otworami z 
oddychającą membraną · zapięcia na rzepy · antypoślizgowa i odporna 
na przetarcie komfortowa podeszwa PU/PU · nie wchłaniają olejów ani 
smarów · antystatyczne · oddychająca wyściółka · szerokość 11 
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11/112 D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
czarny/szary

EUR KO

36 4720 000 746 19,50 YC26
37 4720 000 747 19,50 YC26
38 4720 000 748 19,50 YC26
39 4720 000 749 19,50 YC26
40 4720 000 750 19,50 YC26
41 4720 000 751 19,50 YC26
42 4720 000 752 19,50 YC26
43 4720 000 753 19,50 YC26
44 4720 000 754 19,50 YC26
45 4720 000 755 19,50 YC26
46 4720 000 756 19,50 YC26
47 4720 000 757 19,50 YC26
48 4720 000 758 19,50 YC26

But ochronny
wg DIN EN ISO 20345:2011 ·  
S3 SRA · materiał wierzchni: cholewka 
z czarno-szarej skóry bydlęcej, 
wodoodporna · zielone kontrastowe 
szwy · miękkie podbicie cholewki i języka · podnosek stalowy · stalowa 
podeszwa pośrednia · podeszwa wewnętrzna ciągła i ergonomicznie 
ukształtowana · antypoślizgowa podeszwa zewnętrzna z dwóch warstw 
PUR · antystatyczne · odporna na działanie olejów i kwasów · szerokość 11 

Wielkość Nr art.
czarny/szary

EUR KO

36 4720 000 766 19,95 YC26
37 4720 000 767 19,95 YC26
38 4720 000 768 19,95 YC26
39 4720 000 769 19,95 YC26
40 4720 000 770 19,95 YC26
41 4720 000 771 19,95 YC26
42 4720 000 772 19,95 YC26
43 4720 000 773 19,95 YC26
44 4720 000 774 19,95 YC26
45 4720 000 775 19,95 YC26
46 4720 000 776 19,95 YC26
47 4720 000 777 19,95 YC26
48 4720 000 778 19,95 YC26

Bezpieczny but z cholewkami
wg DIN EN ISO 20345:2011 ·  
S3 SRA · materiał wierzchni: cholewka 
z czarno-szarej licowej skóry wołowej, 
wodoodporna · zielone kontrastowe 
szwy · miękkie podkładki pod kostki, 
krawędź cholewki i nakładki · podnosek 
stalowy ·  stalowa podeszwa 
pośrednia · podeszwa wewnętrzna ciągła 
i ergonomicznie ukształtowana · antypoślizgowa podeszwa zewnętrzna z 
dwóch warstw PUR · wersja antystatyczna · odporna na działanie olejów i 
kwasów · szerokość 10

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

39 4720 000 509 34,90 YE01
40 4720 000 510 34,90 YE01
41 4720 000 511 34,90 YE01
42 4720 000 512 34,90 YE01
43 4720 000 513 34,90 YE01
44 4720 000 514 34,90 YE01
45 4720 000 515 34,90 YE01
46 4720 000 516 34,90 YE01
47 4720 000 517 34,90 YE01

Bezpieczny but z cholewkami 
Pollux
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S3 
SRC · materiał wierzchni: cholewka z 
czarnej skóry wołowej z podnoskiem, wodoodporna · wyściełany język i 
obrzeże · oddychająca wyściółka · podnosek stalowy · stalowa podeszwa 
pośrednia · wkładka Flat-Fit: ciągła i anatomicznie ukształtowana wkładka · 
miękka, komfortowa podeszwa PU/PU · antypoślizgowa i odporna na 
przetarcie podeszwa PUR · szerokość 11
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 35 wzwyż i w rozm. 48

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

40 4720 000 000 49,10 YE01
41 4720 000 001 49,10 YE01
42 4720 000 002 49,10 YE01
43 4720 000 003 49,10 YE01
44 4720 000 004 49,10 YE01
45 4720 000 005 49,10 YE01
46 4720 000 006 49,10 YE01
47 4720 000 007 49,10 YE01

Sandał ochronny Alligator
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC · materiał wierzchni: cholewka 
z czarnej skóry wołowej · wyściółka Wing Tex: oddychający materiał 
z kanalikami wentylacyjnymi · z podnoskiem stalowym i stalową 
podeszwą pośrednią · wkładka Flat-Fit: ciągła i anatomicznie 
ukształtowana wkładka · antypoślizgowa i odporna na przetarcie 
komfortowa podeszwa PU/PU · szerokość 11
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 35 wzwyż

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

38 4720 000 028 36,80 YE01
39 4720 000 029 36,80 YE01
40 4720 000 030 36,80 YE01
41 4720 000 031 36,80 YE01
42 4720 000 032 36,80 YE01
43 4720 000 033 36,80 YE01
44 4720 000 034 36,80 YE01
45 4720 000 035 36,80 YE01
46 4720 000 036 36,80 YE01
47 4720 000 037 36,80 YE01
48 4720 000 038 36,80 YE01

But ochronny Simple
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · materiał wierzchni: cholewka  
z czarnej skóry wołowej, wodoodporna · oddychająca wyściółka ·  
z podnoskiem stalowym i stalową podeszwą pośrednią · wkładka 
Flat-Fit: ciągła i anatomicznie ukształtowana wkładka · antypoślizgowa i 
odporna na przetarcie komfortowa podeszwa PU/PU ·  szerokość 11
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 35 wzwyż

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

38 4720 000 058 37,90 YE01
39 4720 000 059 37,90 YE01
40 4720 000 060 37,90 YE01
41 4720 000 061 37,90 YE01
42 4720 000 062 37,90 YE01
43 4720 000 063 37,90 YE01
44 4720 000 064 37,90 YE01
45 4720 000 065 37,90 YE01
46 4720 000 066 37,90 YE01
47 4720 000 067 37,90 YE01
48 4720 000 068 37,90 YE01

Bezpieczny but  
z cholewkami Safe UK
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · materiał wierzchni: cholewka 
z czarnej skóry wołowej z podnoskiem, wodoodporna · oddychająca 
wyściółka · z podnoskiem stalowym i stalową podeszwą 
pośrednią · wkładka Flat-Fit: ciągła i anatomicznie ukształtowana wkładka · 
antypoślizgowa i odporna na przetarcie komfortowa podeszwa PU/PU · 
szerokość 11
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 35 wzwyż
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Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

38 4000 392 089 68,50 YE01
39 4000 392 090 68,50 YE01
40 4000 392 091 68,50 YE01
41 4000 392 092 68,50 YE01
42 4000 392 093 68,50 YE01
43 4000 392 094 68,50 YE01
44 4000 392 095 68,50 YE01
45 4000 392 096 68,50 YE01
46 4000 392 097 68,50 YE01
47 4000 392 098 68,50 YE01
48 4000 392 099 68,50 YE01

But ochronny Curly
wg DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · materiał wierzchni: miękka 
skóra gładka · wyściółka Wing-Tex: oddychający materiał z kanalikami 
wentylacyjnymi · perforowany podnosek z tworzywa sztucznego z 
oddychającą membraną · odporna na przebicie podpodeszwa Save 
& Flex Plus · wkładka MEMORY ESD z Elastopanem prod. BASF, 
anatomiczna, antystatyczna, amortyzująca · podeszwa miękka PU/PU · bez 
metalu · szerokość 11 
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 36 wzwyż

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

38 4000 392 068 70,50 YE01
39 4000 392 069 70,50 YE01
40 4000 392 070 70,50 YE01
41 4000 392 071 70,50 YE01
42 4000 392 072 70,50 YE01
43 4000 392 073 70,50 YE01
44 4000 392 074 70,50 YE01
45 4000 392 075 70,50 YE01
46 4000 392 076 70,50 YE01
47 4000 392 077 70,50 YE01
48 4000 392 078 70,50 YE01

Bezpieczny but  
z cholewkami Squirrel 
wg DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · 
materiał wierzchni: miękka skóra gładka · 
wyściółka Wing-Tex: oddychający materiał 
z kanalikami wentylacyjnymi · perforowany podnosek z tworzywa 
sztucznego z oddychającą membraną · odporna na przebicie 
podpodeszwa Save & Flex Plus · wkładka MEMORY ESD z Elastopanem 
prod. BASF, anatomiczna, antystatyczna, amortyzująca · podeszwa miękka 
PU/PU · bez metalu · szerokość 11
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 36 wzwyż

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

40 4720 000 010 46,30 YE01
41 4720 000 011 46,30 YE01
42 4720 000 012 46,30 YE01
43 4720 000 013 46,30 YE01
44 4720 000 014 46,30 YE01
45 4720 000 015 46,30 YE01
46 4720 000 016 46,30 YE01
47 4720 000 017 46,30 YE01

But ochronny Tongue
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · materiał wierzchni: cholewka z 
czarnej skóry wołowej, wodoodporna · wyściółka Wing Tex: oddychający 
materiał z kanalikami wentylacyjnymi · z podnoskiem stalowym i 
stalową podeszwą pośrednią · wkładka Flat-Fit: ciągła i anatomicznie 
ukształtowana wkładka · antypoślizgowa i odporna na przetarcie 
komfortowa podeszwa PU/PU · wg DGUV 112-191 · szerokość 11
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 35 wzwyż i w rozm. 48

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

40 4720 000 020 48,10 YE01
41 4720 000 021 48,10 YE01
42 4720 000 022 48,10 YE01
43 4720 000 023 48,10 YE01
44 4720 000 024 48,10 YE01
45 4720 000 025 48,10 YE01
46 4720 000 026 48,10 YE01
47 4720 000 027 48,10 YE01

Bezpieczny but z cholewkami Reptile
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S3 RS SRC · materiał wierzchni: cholewka 
z czarnej skóry wołowej, wodoodporna · wyściółka Wing Tex: oddychający 
materiał z kanalikami wentylacyjnymi · z podnoskiem stalowym i 
stalową podeszwą pośrednią · wkładka Flat-Fit: ciągła i anatomicznie 
ukształtowana wkładka · antypoślizgowa i odporna na przetarcie 
komfortowa podeszwa PU/PU · wg DGUV 112-191 · szerokość 11
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 35 wzwyż i w rozm. 48

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

39 4720 000 069 57,50 YE01
40 4720 000 070 57,50 YE01
41 4720 000 071 57,50 YE01
42 4720 000 072 57,50 YE01
43 4720 000 073 57,50 YE01
44 4720 000 074 57,50 YE01
45 4720 000 075 57,50 YE01
46 4720 000 076 57,50 YE01
47 4720 000 077 57,50 YE01

But ochronny Lynx UK
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · materiał wierzchni: cholewka z 
czarnej skóry wołowej, wodoodporna · wyściółka Wing Tex: oddychający 
materiał z kanalikami wentylacyjnymi · perforowany podnosek z 
tworzywa sztucznego z otworami z oddychającą membraną · 
odporna na przebicie podpodeszwa Save & Flex Plus · wkładka Action 
Dry – ciągła, ukształtowana anatomicznie i lekka wkładka EVA z włókna z 
węgla aktywnego · antypoślizgowa i wytrzymała na ścieranie komfortowa 
podeszwa PU/PU ze zintegrowanym podnoskiem · wg DGUV 112-191 · 
szerokość 11
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 35 wzwyż

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

39 4720 000 079 57,00 YE01
40 4720 000 080 57,00 YE01
41 4720 000 081 57,00 YE01
42 4720 000 082 57,00 YE01
43 4720 000 083 57,00 YE01
44 4720 000 084 57,00 YE01
45 4720 000 085 57,00 YE01
46 4720 000 086 57,00 YE01
47 4720 000 087 57,00 YE01

Bezpieczny but  
z cholewkami Jaguar UK
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC ·  
materiał wierzchni: cholewka z czarnej skóry wołowej, wodoodporna ·  
wyściółka Wing Tex: oddychający materiał z kanalikami wentylacyjnymi ·  
perforowany podnosek z tworzywa sztucznego z otworami z 
oddychającą membraną · odporna na przebicie podpodeszwa Save & 
Flex Plus · wkładka Action Dry – ciągła, ukształtowana anatomicznie i lekka 
wkładka EVA z włókna z węgla aktywnego · antypoślizgowa i wytrzymała na 
ścieranie komfortowa podeszwa PU/PU ze zintegrowanym podnoskiem · 
wg DGUV 112-191 · szerokość 11
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 35 wzwyż i w rozm. 48
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11/114 D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

40 4720 000 110 71,70 YE01
41 4720 000 111 71,70 YE01
42 4720 000 112 71,70 YE01
43 4720 000 113 71,70 YE01
44 4720 000 114 71,70 YE01
45 4720 000 115 71,70 YE01
46 4720 000 116 71,70 YE01
47 4720 000 117 71,70 YE01

But ochronny Mustang
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · materiał wierzchni: cholewka z 
miękkiej, gładkiej skóry, wodoodporna · wyściółka Wing Tex: oddychający 
materiał z kanalikami wentylacyjnymi · perforowany podnosek z 
tworzywa sztucznego z otworami z oddychającą membraną · 
stalowa podeszwa pośrednia · wkładka Action Dry: ciągła, ukształtowana 
anatomicznie i lekka wkładka EVA z włókna z węgla aktywnego · 
antypoślizgowa i odporna na przetarcie komfortowa podeszwa PU/PU · 
szerokość 11
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 36 wzwyż

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

40 4720 000 120 83,60 YE01
41 4720 000 121 83,60 YE01
42 4720 000 122 83,60 YE01
43 4720 000 123 83,60 YE01
44 4720 000 124 83,60 YE01
45 4720 000 125 83,60 YE01
46 4720 000 126 83,60 YE01
47 4720 000 127 83,60 YE01

Bezpieczny but  
z cholewkami Performance
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S3 CI 
SRC · materiał wierzchni: cholewka z 
miękkiej, gładkiej skóry, wodoodporna · 
wyściółka Wing Tex: oddychający materiał 
z kanalikami wentylacyjnymi + Thinsulate · perforowany podnosek z 
tworzywa sztucznego z otworami z oddychającą membraną · odporna 
na przebicie podpodeszwa Save & Flex Plus · wkładka Action Dry: 
ciągła, ukształtowana anatomicznie i lekka wkładka EVA z włókna z węgla 
aktywnego · antypoślizgowa i odporna na przetarcie komfortowa podeszwa 
PU/PU · szerokość 11
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 38 wzwyż

Wielkość Nr art.
niebieski/czarny

EUR KO

40 4720 000 880 46,70 YE01
41 4720 000 881 46,70 YE01
42 4720 000 882 46,70 YE01
43 4720 000 883 46,70 YE01
44 4720 000 884 46,70 YE01
45 4720 000 885 46,70 YE01
46 4720 000 886 46,70 YE01
47 4720 000 887 46,70 YE01

But ochronny Boss
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC · materiał wierzchni: miękka 
skóra welurowa · wyściółka Wing Tex: oddychający materiał z 
kanalikami wentylacyjnymi · podnosek stalowy · pośrednia podeszwa 
stalowa odporna na przebicie · wkładka Flat-Fit: ciągła, anatomicznie 
ukształtowana wkładka · miękka, komfortowa podeszwa PUR · 
antypoślizgowa i odporna na przetarcie podeszwa z PUR · szerokość 11
Na zamówienie dostępne również od rozm. 35

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

40 8000 477 420 88,90 YE01
41 8000 477 421 88,90 YE01
42 8000 477 422 88,90 YE01
43 8000 477 423 88,90 YE01
44 8000 477 424 88,90 YE01
45 8000 477 425 88,90 YE01
46 8000 477 426 88,90 YE01

But ochronny RedUp TRIX
wg DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · materiał wierzchni: miękka skóra 
welurowa perforowana · wyściółka Wing-Tex: oddychający materiał z 
kanalikami wentylacyjnymi · z rzepami umożliwiającymi łatwe odpinanie 
i zapinanie · perforowany podnosek z aluminium z otworami z 
oddychającą membraną · odporna na przebicie podpodeszwa Save & 
Flex Plus „no-metal” · wkładka z Memory ESD i Elastopanem prod. BASF · 
podeszwa PU/PU High Rebound z Elastopanem prod. BASF · wytrzymała 
na ścieranie, olejoodporna, antypoślizgowa i antystatyczna podeszwa z PU z 
lekkim obcasem · szerokość 11   
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 35 wzwyż i do rozm. 48

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

40 4720 000 130 62,60 YE01
41 4720 000 131 62,60 YE01
42 4720 000 132 62,60 YE01
43 4720 000 133 62,60 YE01
44 4720 000 134 62,60 YE01
45 4720 000 135 62,60 YE01
46 4720 000 136 62,60 YE01
47 4720 000 137 62,60 YE01

But ochronny Solid
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · materiał wierzchni: cholewka z 
szorstkiej skóry z wstawkami CORDURA®-, wodoodporna  · wyściółka Wing 
Tex: oddychający materiał z kanalikami wentylacyjnymi · perforowany 
podnosek z tworzywa sztucznego z oddychającą membraną · 
stalowa podeszwa pośrednia · wkładka Ergo Dry: ciągła i anatomicznie 
ukształtowana wkładka PE, antybakteryjna i oddychająca · antypoślizgowa i 
odporna na przetarcie komfortowa podeszwa PU/PU · szerokość 11
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 35 wzwyż

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

40 4720 000 140 67,50 YE01
41 4720 000 141 67,50 YE01
42 4720 000 142 67,50 YE01
43 4720 000 143 67,50 YE01
44 4720 000 144 67,50 YE01
45 4720 000 145 67,50 YE01
46 4720 000 146 67,50 YE01
47 4720 000 147 67,50 YE01

Bezpieczny but z cholewkami Premiere
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · materiał wierzchni: cholewka z 
szorstkiej skóry z wstawkami CORDURA®-, wodoodporna · wyściółka Wing 
Tex: oddychający materiał z kanalikami wentylacyjnymi · perforowany 
podnosek z tworzywa sztucznego z otworami z oddychającą 
membraną · stalowa podeszwa pośrednia · wkładka Ergo Dry: ciągła i 
anatomicznie ukształtowana wkładka PE, antybakteryjna i oddychająca · 
antypoślizgowa i odporna na przetarcie komfortowa podeszwa PU/PU · 
szerokość 11
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 38 wzwyż
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11/115Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
czarny/szary/czerwony

EUR KO

40 4000 373 280 78,20 YE01
41 4000 373 281 78,20 YE01
42 4000 373 282 78,20 YE01
43 4000 373 283 78,20 YE01
44 4000 373 284 78,20 YE01
45 4000 373 285 78,20 YE01
46 4000 373 286 78,20 YE01
47 4000 373 287 78,20 YE01

But ochronny Corner
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · materiał wierzchni: cholewka 
z gładkiej skóry z wytrzymałym na ścieranie podnoskiem i 
wodoodporna · wyściółka Wing Tex: oddychający materiał z kanalikami 
wentylacyjnymi ·  podnosek z tworzywa sztucznego · odporna na 
przebicie podpodeszwa Save & Flex Plus · wkładka Action Dry: ciągła, 
ukształtowana anatomicznie i lekka wkładka EVA z włókna z węgla 
aktywnego · antypoślizgowa i odporna na przetarcie komfortowa podeszwa 
PU/PU · wg DGUV 112-191 · szerokość 11
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 38 wzwyż

Wielkość Nr art.
czarny/szary/czerwony

EUR KO

40 4000 372 120 82,90 YE01
41 4000 372 121 82,90 YE01
42 4000 372 122 82,90 YE01
43 4000 372 123 82,90 YE01
44 4000 372 124 82,90 YE01
45 4000 372 125 82,90 YE01
46 4000 372 126 82,90 YE01
47 4000 372 127 82,90 YE01

Bezpieczny but  
z cholewkami Cross
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · 
materiał wierzchni: cholewka z gładkiej skóry z wytrzymałym na ścieranie 
podnoskiem i wodoodporna · wyściółka Wing Tex: oddychający materiał 
z kanalikami wentylacyjnymi · perforowany podnosek z tworzywa 
sztucznego z otworami z oddychającą membraną · odporna na 
przebicie podpodeszwa Save & Flex Plus · wkładka Action Dry: ciągła, 
ukształtowana anatomicznie i lekka wkładka EVA z włókna z węgla 
aktywnego · antypoślizgowa i odporna na przetarcie komfortowa podeszwa 
PU/PU · wg DGUV 112-191 · szerokość 11
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 38 wzwyż

Wielkość Nr art.
czarny/czerwony

EUR KO

40 4720 000 150 90,30 YE01
41 4720 000 151 90,30 YE01
42 4720 000 152 90,30 YE01
43 4720 000 153 90,30 YE01
44 4720 000 154 90,30 YE01
45 4720 000 155 90,30 YE01
46 4720 000 156 90,30 YE01
47 4720 000 157 90,30 YE01

Sandał ochronny Oak
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC ESD · materiał wierzchni: cholewka 
z miękkiej gładkiej skóry z wytrzymałym na ścieranie podnoskiem i 
zapięciem na rzep · wyściółka Wing Tex: oddychający materiał z kanalikami 
wentylacyjnymi · perforowany podnosek z tworzywa sztucznego 
z otworami z oddychającą membraną · odporna na przebicie 
podpodeszwa Save & Flex Plus · wkładka ESD: ciągła i anatomicznie 
ukształtowana · antypoślizgowa i odporna na przetarcie komfortowa 
podeszwa PU/PU · bez metalu ·  wg DGUV 112-191 · szerokość 11
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 35 wzwyż

Wielkość Nr art.
czarny/czerwony

EUR KO

40 4720 000 160 89,30 YE01
41 4720 000 161 89,30 YE01
42 4720 000 162 89,30 YE01
43 4720 000 163 89,30 YE01
44 4720 000 164 89,30 YE01
45 4720 000 165 89,30 YE01
46 4720 000 166 89,30 YE01
47 4720 000 167 89,30 YE01

But ochronny Iroko
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC ESD · materiał wierzchni: 
cholewka z miękkiej gładkiej skóry z wytrzymałym na ścieranie 
podnoskiem · wyściółka Wing Tex: oddychający materiał z kanalikami 
wentylacyjnymi · perforowany podnosek z tworzywa sztucznego 
z otworami z oddychającą membraną · odporna na przebicie 
podpodeszwa Save & Flex Plus · wkładka ESD: ciągła i anatomicznie 
ukształtowana · antypoślizgowa i odporna na przetarcie komfortowa 
podeszwa PU/PU · bez metalu · wg DGUV 112-191 · szerokość 11
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 35 wzwyż

Wielkość Nr art.
czarny/czerwony

EUR KO

40 4720 000 170 96,10 YE01
41 4720 000 171 96,10 YE01
42 4720 000 172 96,10 YE01
43 4720 000 173 96,10 YE01
44 4720 000 174 96,10 YE01
45 4720 000 175 96,10 YE01
46 4720 000 176 96,10 YE01
47 4720 000 177 96,10 YE01

Bezpieczny but z cholewkami Teak
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC ESD · materiał wierzchni: 
cholewka z miękkiej gładkiej skóry z wytrzymałym na ścieranie 
podnoskiem · wyściółka Wing Tex: oddychający materiał z kanalikami 
wentylacyjnymi · perforowany podnosek z tworzywa sztucznego 
z otworami z oddychającą membraną · odporna na przebicie 
podpodeszwa Save & Flex Plus · wkładka ESD: ciągła i anatomicznie 
ukształtowana · antypoślizgowa i odporna na przetarcie komfortowa 
podeszwa PU/PU · bez metalu · wg DGUV 112-191 · szerokość 11
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 35 wzwyż

Wielkość Nr art.
czarny/czerwony

EUR KO

40 4000 373 260 90,00 YE01
41 4000 373 261 90,00 YE01
42 4000 373 262 90,00 YE01
43 4000 373 263 90,00 YE01
44 4000 373 264 90,00 YE01
45 4000 373 265 90,00 YE01
46 4000 373 266 90,00 YE01
47 4000 373 267 90,00 YE01

Sandał ochronny Andree Grip
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC ESD · materiał wierzchni: cholewka 
z miękkiej skóry nubukowej zmiękczanej · wyściółka Wing Tex: oddychający 
materiał z kanalikami wentylacyjnymi · perforowany podnosek z 
tworzywa sztucznego z otworami z oddychającą membraną · odporna 
na przebicie podpodeszwa Save & Flex Plus · wkładka ESD: ciągła i 
anatomicznie ukształtowana · ekstremalnie antypoślizgowa i odporna na 
przetarcie komfortowa podeszwa PU/PU · szerokość 11
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 35 wzwyż
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11/116 D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
czarny/czerwony

EUR KO

40 4720 000 180 111,80 YE01
41 4720 000 181 111,80 YE01
42 4720 000 182 111,80 YE01
43 4720 000 183 111,80 YE01
44 4720 000 184 111,80 YE01
45 4720 000 185 111,80 YE01
46 4720 000 186 111,80 YE01
47 4720 000 187 111,80 YE01

Sandał ochronny Cult
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC ESD · materiał wierzchni: cholewka 
z miękkiej skóry nubukowej z wkładkami oddychającymi · wyściółka Wing 
Tex: oddychający materiał z kanalikami wentylacyjnymi · perforowany 
podnosek z aluminium z otworami z oddychającą membraną · 
odporna na przebicie podpodeszwa Save & Flex Plus · wkładka ESD: 
ciągła i anatomicznie ukształtowana · podeszwa PU/TPU z pochłaniaczem 
uderzeń z żelu · wg DGUV 112-191 · szerokość 11
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 38 wzwyż

Wielkość Nr art.
czarny/czerwony

EUR KO

40 4720 000 190 119,80 YE01
41 4720 000 191 119,80 YE01
42 4720 000 192 119,80 YE01
43 4720 000 193 119,80 YE01
44 4720 000 194 119,80 YE01
45 4720 000 195 119,80 YE01
46 4720 000 196 119,80 YE01
47 4720 000 197 119,80 YE01

But ochronny Master
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC ESD · materiał wierzchni: cholewka 
z miękkiej skóry nubukowej · wyściółka Wing Tex: oddychający materiał 
z kanalikami wentylacyjnymi · perforowany podnosek z aluminium 
z otworami z oddychającą membraną · odporna na przebicie 
podpodeszwa Save & Flex Plus · wkładka ESD: ciągła i anatomicznie 
ukształtowana · podeszwa PU/TPU z pochłaniaczem uderzeń z żelu · wg 
DGUV 112-191 · szerokość 11
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 38 wzwyż

Wielkość Nr art.
czarny/czerwony

EUR KO

40 4720 000 200 128,70 YE01
41 4720 000 201 128,70 YE01
42 4720 000 202 128,70 YE01
43 4720 000 203 128,70 YE01
44 4720 000 204 128,70 YE01
45 4720 000 205 128,70 YE01
46 4720 000 206 128,70 YE01
47 4720 000 207 128,70 YE01

Bezpieczny but z cholewkami Robust
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC ESD · materiał wierzchni: cholewka 
z miękkiej skóry nubukowej · wyściółka Wing Tex: oddychający materiał 
z kanalikami wentylacyjnymi · perforowany podnosek z aluminium 
z otworami z oddychającą membraną · odporna na przebicie 
podpodeszwa Save & Flex Plus · wkładka ESD: ciągła i anatomicznie 
ukształtowana · podeszwa PU/TPU z pochłaniaczem uderzeń z żelu ·  
wg DGUV 112-191 · szerokość 11
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 38 wzwyż

Wielkość Nr art.
czarny/czerwony

EUR KO

40 4720 000 220 104,40 YE01
41 4720 000 221 104,40 YE01
42 4720 000 222 104,40 YE01
43 4720 000 223 104,40 YE01
44 4720 000 224 104,40 YE01
45 4720 000 225 104,40 YE01
46 4720 000 226 104,40 YE01
47 4720 000 227 104,40 YE01

But ochronny Torpedo
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · materiał wierzchni: cholewka ze 
skóry gładkiej z wstawkami z kaszerowanej skóry z włóknami węglowymi, 
wodoodporny · wyściółka Wing Tex: oddychający materiał z kanalikami 
wentylacyjnymi · perforowany podnosek z aluminium z otworami z 
oddychającą membraną · odporna na przebicie podpodeszwa Save 
& Flex Plus · wkładka Action Dry: ciągła, ukształtowana anatomicznie i 
lekka wkładka EVA z włókna z węgla aktywnego · podeszwa PU/TPU z 
pochłaniaczem uderzeń z żelu · wg DGUV 112-191 · szerokość 11
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 38 wzwyż

Wielkość Nr art.
czarny/czerwony

EUR KO

40 8000 042 970 118,50 YE01
41 8000 042 971 118,50 YE01
42 8000 042 972 118,50 YE01
43 8000 042 973 118,50 YE01
44 8000 042 974 118,50 YE01
45 8000 042 975 118,50 YE01
46 8000 042 976 118,50 YE01

Sandał ochronny Cody
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC ESD · materiał wierzchni: miękka 
skóra zmiękczana · wyściółka Wind Tex · perforowany podnosek z 
tworzywa sztucznego z otworami z oddychającą membraną · odporna 
na przebicie podpodeszwa Save & Flex PLUS · anatomiczna wkładka 
ESD, oddychająca i antybakteryjna · miękka komfortowa podeszwa 
PU Infingery® · podeszwa PU: antypoślizgowa, wytrzymała na ścieranie, 
odporna na działanie oleju i antystatyczna, z lekkim obcasem · wg DGUV 
112-191 · szerokość 11
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 35 wzwyż

...znajdą państwo na stronie 11/151
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11/117Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
szary/zielony

EUR KO

40 8000 477 272 84,10 YE01
41 8000 477 273 84,10 YE01
42 8000 477 274 84,10 YE01
43 8000 477 275 84,10 YE01
44 8000 477 276 84,10 YE01
45 8000 477 277 84,10 YE01
46 8000 477 278 84,10 YE01
47 8000 477 279 84,10 YE01

But ochronny RedUp Gemini
wg DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · materiał wierzchni: miękka skóra 
welurowa z nylonowymi wstawkami oddychającymi · wyściółka Wing-Tex: 
oddychający materiał z kanalikami wentylacyjnymi · perforowany 
podnosek z aluminium z otworami z oddychającą membraną · odporna 
na przebicie podpodeszwa Save & Flex Plus · wkładka MEMORY ESD z 
Elastopanem prod. BASF · podeszwa PU/PU High Rebound z Elastopanem · 
szerokość 11
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 35 wzwyż i w rozm. 48

Wielkość Nr art.
niebieski/czarny

EUR KO

40 8000 477 395 84,10 YE01
41 8000 477 396 84,10 YE01
42 8000 477 397 84,10 YE01
43 8000 477 398 84,10 YE01
44 8000 477 399 84,10 YE01
45 8000 477 400 84,10 YE01
46 8000 477 401 84,10 YE01
47 8000 477 402 84,10 YE01

But ochronny RedUp Sky
wg DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · materiał wierzchni: miękka skóra 
welurowa z nylonowymi wstawkami oddychającymi · wyściółka Wing-Tex: 
oddychający materiał z kanalikami wentylacyjnymi · perforowany 
podnosek z aluminium z otworami z oddychającą membraną · odporna 
na przebicie podpodeszwa Save & Flex Plus · wkładka MEMORY ESD z 
Elastopanem prod. BASF · podeszwa PU/PU High Rebound z Elastopanem · 
szerokość 11
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 35 wzwyż i w rozm. 48

Wielkość Nr art.
czarny/pomarańczowy

EUR KO

40 8000 477 406 91,90 YE01
41 8000 477 407 91,90 YE01
42 8000 477 408 91,90 YE01
43 8000 477 409 91,90 YE01
44 8000 477 410 91,90 YE01
45 8000 477 411 91,90 YE01
46 8000 477 412 91,90 YE01
47 8000 477 413 91,90 YE01

But ochronny RedUp Taurus
wg DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · materiał wierzchni: 
Putek® o wysokiej wytrzymałości na ścieranie i oddychający, 
wodoodporny · wyściółka Wing-Tex: oddychający materiał z kanalikami 
wentylacyjnymi · perforowany podnosek z aluminium z otworami z 
oddychającą membraną · odporna na przebicie podpodeszwa Save & 
Flex Plus · wkładka MEMORY ESD z Elastopanem prod. BASF · podeszwa 
PU/PU High Rebound z Elastopanem · szerokość 11
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 35 wzwyż i w rozm. 48

Wielkość Nr art.
czarny/szary

EUR KO

40 8000 042 616 120,80 YE01
41 8000 042 617 120,80 YE01
42 8000 042 618 120,80 YE01
43 8000 042 619 120,80 YE01
44 8000 042 620 120,80 YE01
45 8000 042 621 120,80 YE01
46 8000 042 622 120,80 YE01

But ochronny RedLion CARBON 
wg DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · materiał wierzchni: miękka skóra 
zmiękczana, wodoodporna · wyściółka Wing-Tex: oddychający materiał 
z kanalikami wentylacyjnymi · perforowany podnosek z aluminium 
z otworami z oddychającą membraną · odporna na przebicie 
podpodeszwa Save & Flex Plus „no-metal” · wkładka anatomiczna 
Polysoft z miękkiego PU, oddychająca i antybakteryjna · podeszwa 
pośrednia PU i Infinergy® · wytrzymała na ścieranie, olejoodporna, 
antypoślizgowa i antystatyczna podeszwa z PU · wg DGUV 112-191 - 
norma austriacka Z1259 · szerokość 11
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 35 wzwyż i do rozm. 48

Wielkość Nr art.
czarny/szary

EUR KO

40 8000 042 525 122,90 YE01
41 8000 042 526 122,90 YE01
42 8000 042 527 122,90 YE01
43 8000 042 528 122,90 YE01
44 8000 042 529 122,90 YE01
45 8000 042 530 122,90 YE01
46 8000 042 531 122,90 YE01

Bezpieczny but z cholewkami RedLion LIFT
wg DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · materiał wierzchni: miękka skóra 
zmiękczana, wodoodporna · wyściółka Wing-Tex: oddychający materiał 
z kanalikami wentylacyjnymi · perforowany podnosek z aluminium 
z otworami z oddychającą membraną · odporna na przebicie 
podpodeszwa Save & Flex Plus „no-metal” · wkładka anatomiczna 
Polysoft z miękkiego PU, oddychająca i antybakteryjna · podeszwa 
pośrednia PU i Infinergy® · wytrzymała na ścieranie, olejoodporna, 
antypoślizgowa i antystatyczna podeszwa z PU · wg DGUV 112-191 - 
norma austriacka Z1259 · szerokość 11   
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 35 wzwyż i do rozm. 48

111-11_03[4386739]-1z.indd   117 28.08.2020   11:00:44



Wielkość Nr art.
czarny/zielony

EUR KO

40 8000 419 839 148,90 YE01
41 8000 419 840 148,90 YE01
42 8000 419 841 148,90 YE01
43 8000 419 842 148,90 YE01
44 8000 419 843 148,90 YE01
45 8000 419 844 148,90 YE01
46 8000 419 845 148,90 YE01

But ochronny RedLion MONSTER
wg DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · materiał wierzchni: Putek®  
o wysokiej wytrzymałości na ścieranie i oddychający, wodoodporny · 
wyściółka Wing-Tex: oddychający materiał z kanalikami wentylacyjnymi ·  
z systemem zapinania BOA® zapewniającym łatwe odpinanie i 
zapinanie przy optymalnej regulacji kształtu · perforowany podnosek  
z aluminium z otworami z oddychającą membraną · odporna na 
przebicie podpodeszwa Save & Flex Plus „no-metal” · wkładka 
anatomiczna Polysoft ESD z miękkiego PU, oddychająca i antybakteryjna 
z lekkim obcasem · podeszwa pośrednia PU i Infinergy® · wytrzymała na 
ścieranie, olejoodporna, antypoślizgowa i antystatyczna podeszwa z PU · 
wg DGUV 112-191 - norma austriacka Z1259 · szerokość 11   
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 38 wzwyż i do rozm. 48

Wielkość Nr art.
czarny/zielony

EUR KO

40 8000 419 861 112,90 YE01
41 8000 419 862 112,90 YE01
42 8000 419 863 112,90 YE01
43 8000 419 864 112,90 YE01
44 8000 419 865 112,90 YE01
45 8000 419 866 112,90 YE01
46 8000 419 867 112,90 YE01

But ochronny RedLion STRONG 
wg DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · materiał wierzchni: 
Putek® o wysokiej wytrzymałości na ścieranie i oddychający, 
wodoodporny · wyściółka Wing-Tex: oddychający materiał z kanalikami 
wentylacyjnymi · perforowany podnosek z aluminium z otworami z 
oddychającą membraną · odporna na przebicie podpodeszwa Save & 
Flex Plus „no-metal” · wkładka anatomiczna Polysoft ESD z miękkiego 
PU, oddychająca i antybakteryjna z lekkim obcasem · podeszwa pośrednia 
PU i Infinergy® · wytrzymała na ścieranie, olejoodporna, antypoślizgowa 
i antystatyczna podeszwa z PU · wg DGUV 112-191 - norma austriacka 
Z1259 · szerokość 11   
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 38 wzwyż i do rozm. 48

Wielkość Nr art.
czarny/zielony

EUR KO

40 8000 419 911 118,30 YE01
41 8000 419 912 118,30 YE01
42 8000 419 913 118,30 YE01
43 8000 419 914 118,30 YE01
44 8000 419 915 118,30 YE01
45 8000 419 916 118,30 YE01
46 8000 419 917 118,30 YE01

Bezpieczny but z cholewkami RedLion HARD
wg DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · materiał wierzchni: 
Putek® o wysokiej wytrzymałości na ścieranie i oddychający, 
wodoodporny · wyściółka Wing-Tex: oddychający materiał z kanalikami 
wentylacyjnymi · perforowany podnosek z aluminium z otworami z 
oddychającą membraną · odporna na przebicie podpodeszwa Save & 
Flex Plus „no-metal” · wkładka anatomiczna Polysoft ESD z miękkiego 
PU, oddychająca i antybakteryjna z lekkim obcasem · podeszwa pośrednia 
PU i Infinergy® · wytrzymała na ścieranie, olejoodporna, antypoślizgowa 
i antystatyczna podeszwa z PU · wg DGUV 112-191 - norma austriacka 
Z1259 · szerokość 11   
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 38 wzwyż i do rozm. 48

Wielkość Nr art.
czarny/szary

EUR KO

40 4000 392 130 97,40 YE01
41 4000 392 131 97,40 YE01
42 4000 392 132 97,40 YE01
43 4000 392 133 97,40 YE01
44 4000 392 134 97,40 YE01
45 4000 392 135 97,40 YE01
46 4000 392 136 97,40 YE01

But ochronny REDUP PLUS SCUDO PLUS
wg DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · materiał wierzchni: miękka skóra 
welurowa perforowana · wyściółka Wing-Tex: oddychający materiał  
z kanalikami wentylacyjnymi · perforowany podnosek z aluminium 
z otworami z oddychającą membraną · odporna na przebicie 
podpodeszwa Save & Flex Plus „no-metal” · wkładka z Memory ESD 
i Elastopanem prod. BASF · podeszwa PU/PU High Rebound z wkładką 
zapobiegającą zmęczeniu i z elastopanem prod. BASF · wytrzymała na 
ścieranie, olejoodporna, antypoślizgowa i antystatyczna podeszwa z PU  
z lekkim obcasem · szerokość 11   
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 38 wzwyż i do rozm. 48

D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
czarny/szary

EUR KO

40 4000 392 110 101,80 YE01
41 4000 392 111 101,80 YE01
42 4000 392 112 101,80 YE01
43 4000 392 113 101,80 YE01
44 4000 392 114 101,80 YE01
45 4000 392 115 101,80 YE01
46 4000 392 116 101,80 YE01

Bezpieczny but z cholewkami  
REDUP PLUS VELAR PLUS
wg DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · materiał wierzchni: miękka skóra 
welurowa perforowana · wyściółka Wing-Tex: oddychający materiał  
z kanalikami wentylacyjnymi · perforowany podnosek z aluminium 
z otworami z oddychającą membraną · odporna na przebicie 
podpodeszwa Save & Flex Plus „no-metal” · wkładka z Memory ESD 
i Elastopanem prod. BASF · podeszwa PU/PU High Rebound z wkładką 
zapobiegającą zmęczeniu i z elastopanem prod. BASF · wytrzymała na 
ścieranie, olejoodporna, antypoślizgowa i antystatyczna podeszwa z PU  
z lekkim obcasem · szerokość 11   
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 38 wzwyż i do rozm. 48
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
czarny/szary

EUR KO

40 8000 476 979 120,80 YE01
41 8000 476 980 120,80 YE01
42 8000 476 981 120,80 YE01
43 8000 476 982 120,80 YE01
44 8000 476 983 120,80 YE01
45 8000 476 984 120,80 YE01
46 8000 476 985 120,80 YE01

But ochronny RedCarpet CARBON CARPET
wg DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · materiał wierzchni: miękka skóra 
zmiękczana, wodoodporna · wyściółka Wing-Tex: oddychający materiał 
z kanalikami wentylacyjnymi · perforowany podnosek z aluminium 
z otworami z oddychającą membraną · odporna na przebicie 
podpodeszwa Save & Flex Plus „no-metal” · wkładka z Memory + Żel 
ESD, anatomiczna, oddychająca, antystatyczna i amortyzująca uderzenia · 
miękka podeszwa pośrednia PU i RedCarpet® · wytrzymała na ścieranie, 
olejoodporna, antypoślizgowa i antystatyczna podeszwa z PU z lekkim 
obcasem · wg DGUV 112-191 - norma austriacka Z1259 · szerokość 11
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 38 wzwyż i do rozm. 48

Wielkość Nr art.
czarny/szary

EUR KO

40 8000 477 766 122,90 YE01
41 8000 477 767 122,90 YE01
42 8000 477 768 122,90 YE01
43 8000 477 769 122,90 YE01
44 8000 477 770 122,90 YE01
45 8000 477 771 122,90 YE01
46 8000 477 772 122,90 YE01

Bezpieczny but z cholewkami 
RedCarpet LIFT CARPET
wg DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD ·  
materiał wierzchni: miękka skóra zmiękczana, wodoodporna · wyściółka  
Wing-Tex: oddychający materiał z kanalikami wentylacyjnymi ·  
perforowany podnosek z aluminium z otworami z oddychającą 
membraną · odporna na przebicie podpodeszwa Save & Flex Plus 
„no-metal” · wkładka z Memory + żel ESD, anatomiczna, oddychająca, 
antystatyczna i amortyzująca uderzenia · miękka podeszwa pośrednia PU 
i RedCarpet® · wytrzymała na ścieranie, olejoodporna, antypoślizgowa i 
antystatyczna podeszwa z PU z lekkim obcasem · wg DGUV 112-191 - 
norma austriacka Z1259 · szerokość 11   
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 38 wzwyż i do rozm. 48

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

40 4720 000 970 122,00 YE01
41 4720 000 971 122,00 YE01
42 4720 000 972 122,00 YE01
43 4720 000 973 122,00 YE01
44 4720 000 974 122,00 YE01
45 4720 000 975 122,00 YE01
46 4720 000 976 122,00 YE01

But ochronny Club
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC ESD · materiał wierzchni: miękka 
nubukowa skóra zmiękczana, wodoodporna ·  wyściółka Wind Tex · 
podnosek z aluminium · podeszwa pośrednia PU Infinergy® · odporna 
na przebicie podpodeszwa Save & Flex Plus, bez metalu · anatomiczna 
wkładka ESD z miękkiego poliuretanu, oddychająca, antybakteryjna ·  
podeszwa PU z lekkim obcasem · wg DGUV 112-191 · szerokość 11
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 35 wzwyż i do rozm. 48 Wielkość Nr art.

czarny
EUR KO

40 4000 392 040 123,80 YE01
41 4000 392 041 123,80 YE01
42 4000 392 042 123,80 YE01
43 4000 392 043 123,80 YE01
44 4000 392 044 123,80 YE01
45 4000 392 045 123,80 YE01
46 4000 392 046 123,80 YE01
47 4000 392 047 123,80 YE01

Bezpieczny but z cholewkami Shape
wg EN ISO 20345:2011 · S3 SRC ESD · materiał wierzchni: miękka 
zmiękczana skóra nubukowa · wyściółka Wind Tex · podnosek z 
aluminium · podeszwa pośrednia PU Infinergy® · odporna na przebicie 
podpodeszwa Save & Flex Plus, bez metalu · anatomiczna wkładka z 
miękkiego poliuretanu, oddychająca, antybakteryjna · podeszwa z PU ·  
wg DGUV 112-191 · szerokość 11
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 35 wzwyż i do rozm. 48

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

40 4720 000 860 82,60 YE01
41 4720 000 861 82,60 YE01
42 4720 000 862 82,60 YE01
43 4720 000 863 82,60 YE01
44 4720 000 864 82,60 YE01
45 4720 000 865 82,60 YE01
46 4720 000 866 82,60 YE01
47 4720 000 867 82,60 YE01

But ochronny Bjorn
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · materiał wierzchni: miękka 
skóra pull-up, wodoodporna · wyściółka Wing Tex: oddychający materiał 
z kanalikami wentylacyjnymi · perforowany podnosek z aluminium 
z otworami z oddychającą membraną · odporna na przebicie 
podpodeszwa Save & Flex Plus · wkładka Poly Soft: ciągła, anatomicznie 
uformowana wkładka z miękkiego poliuretanu, ekstremalnie oddychająca · 
miękka podeszwa PUR Comfort · antypoślizgowa i wytrzymała na ścieranie 
podeszwa z PUTR · wg DGUV 112-191 · szerokość 11 
Na zamówienie dostępne również od rozm. 35

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

40 4720 000 850 85,60 YE01
41 4720 000 851 85,60 YE01
42 4720 000 852 85,60 YE01
43 4720 000 853 85,60 YE01
44 4720 000 854 85,60 YE01
45 4720 000 855 85,60 YE01
46 4720 000 856 85,60 YE01
47 4720 000 857 85,60 YE01

Bezpieczny but z cholewkami Walter
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · materiał wierzchni: miękka 
skóra pull-up, wodoodporna · wyściółka Wing Tex: oddychający materiał 
z kanalikami wentylacyjnymi · perforowany podnosek z aluminium 
z otworami z oddychającą membraną · odporna na przebicie 
podpodeszwa Save & Flex Plus · wkładka Poly Soft: ciągła, anatomicznie 
uformowana wkładka z miękkiego poliuretanu, ekstremalnie oddychająca · 
miękka podeszwa PUR Comfort · antypoślizgowa i odporna na przetarcie 
podeszwa z PUR · wg DGUV 112-191 · szerokość 11 
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 38 wzwyż
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
szary/zielony

EUR KO

40 4720 000 900 84,50 YE01
41 4720 000 901 84,50 YE01
42 4720 000 902 84,50 YE01
43 4720 000 903 84,50 YE01
44 4720 000 904 84,50 YE01
45 4720 000 905 84,50 YE01
46 4720 000 906 84,50 YE01
47 4720 000 907 84,50 YE01

But ochronny Nico
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC · materiał wierzchni: miękka 
skóra welurowa z siatkowymi wstawkami oddychającymi· wyściółka Wing 
Tex: oddychający materiał z kanalikami wentylacyjnymi · perforowany 
podnosek z aluminium z otworami z oddychającą membraną · 
odporna na przebicie podpodeszwa Save & Flex Plus · wkładka Poly 
Soft: ciągła, anatomicznie uformowana wkładka z miękkiego poliuretanu, 
ekstremalnie oddychająca · miękka, komfortowa podeszwa PUR · wysoce 
antypoślizgowa i wytrzymała na ścieranie podeszwa z PU/PUTR · wg 
DGUV 112-191 · szerokość 11 
Na zamówienie dostępne również od rozm. 35

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

40 4000 372 280 85,30 YE01
41 4000 372 281 85,30 YE01
42 4000 372 282 85,30 YE01
43 4000 372 283 85,30 YE01
44 4000 372 284 85,30 YE01
45 4000 372 285 85,30 YE01
46 4000 372 286 85,30 YE01
47 4000 372 287 85,30 YE01

But ochronny Gessato
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · materiał wierzchni: miękka 
nubukowa skóra zmiękczana, wodoodporna · wyściółka Wing Tex: 
oddychający materiał z kanalikami wentylacyjnymi · perforowany 
podnosek z tworzywa sztucznego z otworami z oddychającą 
membraną · odporna na przebicie podpodeszwa Save & Flex Plus · 
wkładka Poly Soft: ciągła, anatomicznie uformowana wkładka z miękkiego 
poliuretanu, ekstremalnie oddychająca · ekstremalnie antypoślizgowa i 
odporna na przetarcie komfortowa podeszwa PU/PU · szerokość 11
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 35 wzwyż

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

38 4720 000 338 89,00 YE01
39 4720 000 339 89,00 YE01
40 4720 000 340 89,00 YE01
41 4720 000 341 89,00 YE01
42 4720 000 342 89,00 YE01
43 4720 000 343 89,00 YE01
44 4720 000 344 89,00 YE01
45 4720 000 345 89,00 YE01
46 4720 000 346 89,00 YE01
47 4720 000 347 89,00 YE01

But ochronny King
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · materiał wierzchni: miękka skóra 
zmiękczana, wodoodporna · wyściółka Wing Tex: oddychający materiał 
z kanalikami wentylacyjnymi · perforowany podnosek z aluminium 
z otworami z oddychającą membraną · odporna na przebicie 
podpodeszwa Save & Flex Plus · wkładka Poly Soft: ciągła, anatomicznie 
uformowana wkładka z miękkiego poliuretanu, ekstremalnie oddychająca · 
antypoślizgowa i odporna na przetarcie komfortowa podeszwa PU/PU · wg 
DGUV 112-191 · szerokość 11
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 35 wzwyż i w rozm. 48

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

40 4720 000 330 96,90 YE01
41 4720 000 331 96,90 YE01
42 4720 000 332 96,90 YE01
43 4720 000 333 96,90 YE01
44 4720 000 334 96,90 YE01
45 4720 000 335 96,90 YE01
46 4720 000 336 96,90 YE01
47 4720 000 337 96,90 YE01

Bezpieczny but z cholewkami Lion
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · materiał wierzchni: miękka skóra 
zmiękczana, wodoodporna · wyściółka Wing Tex: oddychający materiał 
z kanalikami wentylacyjnymi · perforowany podnosek z aluminium 
z otworami z oddychającą membraną · odporna na przebicie 
podpodeszwa Save & Flex Plus · wkładka Poly Soft: ciągła, anatomicznie 
uformowana wkładka z miękkiego poliuretanu, ekstremalnie oddychająca · 
antypoślizgowa i odporna na przetarcie komfortowa podeszwa PU/PU  · wg 
DGUV 112-191 · szerokość 11
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 35 wzwyż i w rozm. 48

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

40 4720 000 460 115,40 YE01
41 4720 000 461 115,40 YE01
42 4720 000 462 115,40 YE01
43 4720 000 463 115,40 YE01
44 4720 000 464 115,40 YE01
45 4720 000 465 115,40 YE01
46 4720 000 466 115,40 YE01
47 4720 000 467 115,40 YE01

But ochronny Amazon
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S3 ESD SRC · materiał wierzchni: miękka 
skóra zmiękczana, wodoodporna · wyściółka skórzana · perforowany 
podnosek z aluminium z otworami z oddychającą membraną · 
odporna na przebicie podpodeszwa Save & Flex · wkładka ESD: ciągła 
i anatomicznie ukształtowana · antypoślizgowa i odporna na przetarcie 
podeszwa PU/PU · wg DGUV 112-191 · szerokość 11
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 38 wzwyż
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
szary

EUR KO

38 4720 000 358 86,60 YE01
39 4720 000 359 86,60 YE01
40 4720 000 360 86,60 YE01
41 4720 000 361 86,60 YE01
42 4720 000 362 86,60 YE01
43 4720 000 363 86,60 YE01
44 4720 000 364 86,60 YE01
45 4720 000 365 86,60 YE01
46 4720 000 366 86,60 YE01
47 4720 000 367 86,60 YE01

But ochronny Forest
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · materiał wierzchni: bardzo miękka 
skóra wodoodporna „Old Style” · wyściółka Wing Tex: oddychający 
materiał z kanalikami wentylacyjnymi · perforowany podnosek z 
aluminium z otworami z oddychającą membraną · odporna na 
przebicie podpodeszwa Save & Flex Plus · wkładka Poly Soft: ciągła, 
anatomicznie uformowana wkładka z miękkiego poliuretanu, ekstremalnie 
oddychająca · antypoślizgowa i odporna na przetarcie komfortowa 
podeszwa PU/PU · wg DGUV 112-191 · szerokość 11

Wielkość Nr art.
szary

EUR KO

40 4720 000 350 92,00 YE01
41 4720 000 351 92,00 YE01
42 4720 000 352 92,00 YE01
43 4720 000 353 92,00 YE01
44 4720 000 354 92,00 YE01
45 4720 000 355 92,00 YE01
46 4720 000 356 92,00 YE01
47 4720 000 357 92,00 YE01

Bezpieczny but z cholewkami 
Predator
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · materiał wierzchni: bardzo miękka 
skóra wodoodporna „Old Style” · wyściółka Wing Tex: oddychający materiał 
z kanalikami wentylacyjnymi · perforowany podnosek z aluminium 
z otworami z oddychającą membraną · odporna na przebicie 
podpodeszwa Save & Flex Plus · wkładka Poly Soft: ciągła, anatomicznie 
uformowana wkładka z miękkiego poliuretanu, ekstremalnie oddychająca · 
antypoślizgowa i odporna na przetarcie komfortowa podeszwa PU/PU · wg 
DGUV 112-191 · szerokość 11
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 38 wzwyż

Wielkość Nr art.
niebieski

EUR KO

38 4720 000 378 79,10 YE01
39 4720 000 379 79,10 YE01
40 4720 000 380 79,10 YE01
41 4720 000 381 79,10 YE01
42 4720 000 382 79,10 YE01
43 4720 000 383 79,10 YE01
44 4720 000 384 79,10 YE01
45 4720 000 385 79,10 YE01
46 4720 000 386 79,10 YE01
47 4720 000 387 79,10 YE01

But ochronny Trophy
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC · 
materiał wierzchni: cholewka z miękkiej 
skóry welurowej i wstawki z oddychającego 
materiału Canvas Extra-Strong- · wyściółka Wing Tex: oddychający 
materiał z kanalikami wentylacyjnymi · perforowany podnosek z 
aluminium z otworami z oddychającą membraną · odporna na 
przebicie podpodeszwa Save & Flex Plus · wkładka Poly Soft: ciągła, 
anatomicznie uformowana wkładka z miękkiego poliuretanu, ekstremalnie 
oddychająca · antypoślizgowa i odporna na przetarcie komfortowa 
podeszwa PU/PU ·  wg DGUV 112-191 · szerokość 11
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 35 wzwyż i w rozm. 48

Wielkość Nr art.
niebieski

EUR KO

40 4720 000 370 83,20 YE01
41 4720 000 371 83,20 YE01
42 4720 000 372 83,20 YE01
43 4720 000 373 83,20 YE01
44 4720 000 374 83,20 YE01
45 4720 000 375 83,20 YE01
46 4720 000 376 83,20 YE01
47 4720 000 377 83,20 YE01

Bezpieczny but  
z cholewkami Caravan
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S1P 
SRC · materiał wierzchni: cholewka z 
miękkiej skóry welurowej i wstawki 
z oddychającego materiału Canvas 
Extra-Strong · wyściółka Wing Tex: oddychający materiał z kanalikami 
wentylacyjnymi · perforowany podnosek z aluminium z otworami z 
oddychającą membraną · odporna na przebicie podpodeszwa Save & 
Flex Plus · wkładka Poly Soft: ciągła, anatomicznie uformowana wkładka 
z miękkiego poliuretanu, ekstremalnie oddychająca · antypoślizgowa i 
odporna na przetarcie komfortowa podeszwa PU/PU · wg DGUV 112-191 · 
szerokość 11
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 35 wzwyż

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

39 4703 003 199 150,50 YE01
40 4703 003 200 150,50 YE01
41 4703 003 201 150,50 YE01
42 4703 003 202 150,50 YE01
43 4703 003 203 150,50 YE01
44 4703 003 204 150,50 YE01
45 4703 003 205 150,50 YE01
46 4703 003 206 150,50 YE01
47 4703 003 207 150,50 YE01

Bezpieczny but  
z cholewkami Fibra
wg DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · 
materiał wierzchni: miękka skóra pull-up, 
z wkładką wentylacyjną · wyściełany 
język zabezpieczający przed pyłem 
ze zintegrowaną taśmą przewodzącą · wykonanie wodoodporne · 
wyściółka Wind 3D · perforowany podnosek z aluminium z otworami 
z oddychającą membraną · odporna na przebicie podpodeszwa 
niezawierająca metali · anatomiczna wkładka ESD z miękkiego poliuretanu 
z amortyzacją pięt i przedstopia, oddychająca, antybakteryjna · podeszwa 
pośrednia z miękkiego PU i Infingery® · podeszwa PU z lekkim obcasem, 
wytrzymała na ścieranie, odporna na działanie olejów, antypoślizgowa i 
antystatyczna · szerokość 11
Na zamówienie dostępny również w rozm. 48

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

39 4703 003 219 144,60 YE01
40 4703 003 220 144,60 YE01
41 4703 003 221 144,60 YE01
42 4703 003 222 144,60 YE01
43 4703 003 223 144,60 YE01
44 4703 003 224 144,60 YE01
45 4703 003 225 144,60 YE01
46 4703 003 226 144,60 YE01
47 4703 003 227 144,60 YE01

But ochronny Marra
wg DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · materiał wierzchni: miękka skóra 
pull-up, z wkładką wentylacyjną · wyściełany język zabezpieczający przed 
pyłem ze zintegrowaną taśmą przewodzącą · wykonanie wodoodporne · 
wyściółka Wind 3D · perforowany podnosek z aluminium z otworami 
z oddychającą membraną · odporna na przebicie podpodeszwa 
niezawierająca metali · anatomiczna wkładka ESD z miękkiego poliuretanu 
z amortyzacją pięt i przedstopia, oddychająca, antybakteryjna · podeszwa 
pośrednia z miękkiego PU i Infingery® · podeszwa PU z lekkim obcasem, 
wytrzymała na ścieranie, odporna na działanie olejów, antypoślizgowa i 
antystatyczna · szerokość 11
Na zamówienie dostępny również w rozm. 48
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

39 4703 003 239 134,00 YE01
40 4703 003 240 134,00 YE01
41 4703 003 241 134,00 YE01
42 4703 003 242 134,00 YE01
43 4703 003 243 134,00 YE01
44 4703 003 244 134,00 YE01
45 4703 003 245 134,00 YE01
46 4703 003 246 134,00 YE01
47 4703 003 247 134,00 YE01

Sandał ochronny Jake
wg DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD ·  
materiał wierzchni: miękka skóra pull-up ·  
wyściełany język zabezpieczający przed pyłem ze zintegrowaną 
taśmą przewodzącą · wyściółka Wind 3D · perforowany podnosek z 
aluminium z otworami z oddychającą membraną · odporna na przebicie 
podpodeszwa niezawierająca metali · anatomiczna wkładka ESD z 
miękkiego poliuretanu z amortyzacją pięt i przedstopia, oddychająca, 
antybakteryjna · podeszwa pośrednia z miękkiego PU i Infingery® · 
podeszwa PU z lekkim obcasem, wytrzymała na ścieranie, odporna na 
działanie olejów, antypoślizgowa i antystatyczna · szerokość 11
Na zamówienie dostępne również w rozm. 48

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

39 4703 003 279 143,40 YE01
40 4703 003 280 143,40 YE01
41 4703 003 281 143,40 YE01
42 4703 003 282 143,40 YE01
43 4703 003 283 143,40 YE01
44 4703 003 284 143,40 YE01
45 4703 003 285 143,40 YE01
46 4703 003 286 143,40 YE01
47 4703 003 287 143,40 YE01

Bezpieczny but  
z cholewkami Varys
wg DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD ·  
materiał wierzchni: miękka skóra pull-up,  
z wstawkami Cordura® · wyściełany język 
zabezpieczający przed pyłem Cordura® ·  
obszycie „No Stress” ze zintegrowaną taśmą przewodzącą · wykonanie  
wodoodporne · wyściółka Wind 3D z kanałami wentylacyjnymi ·  
perforowany podnosek z aluminium z otworami z oddychającą 
membraną · odporna na przebicie podpodeszwa niezawierająca 
metali · anatomiczna wkładka ESD z miękkiego poliuretanu z amortyzacją 
pięt i przedstopia, oddychająca, antybakteryjna · podeszwa pośrednia z 
miękkiego PU i Infingery® · podeszwa PU z lekkim obcasem, wytrzymała 
na ścieranie, odporna na działanie olejów, antypoślizgowa i antystatyczna · 
szerokość 11
Na zamówienie dostępne również w rozm. 48 

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

39 4703 003 359 133,80 YE01
40 4703 003 360 133,80 YE01
41 4703 003 361 133,80 YE01
42 4703 003 362 133,80 YE01
43 4703 003 363 133,80 YE01
44 4703 003 364 133,80 YE01
45 4703 003 365 133,80 YE01
46 4703 003 366 133,80 YE01
47 4703 003 367 133,80 YE01

But ochronny Petyr
wg DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD ·  
materiał wierzchni: miękka skóra pull-up, z wstawkami Cordura® · 
wyściełany język zabezpieczający przed pyłem Cordura® · obszycie „No 
Stress” ze zintegrowaną taśmą przewodzącą · wykonanie wodoodporne · 
wyściółka Wind 3D z kanałami wentylacyjnymi · perforowany podnosek 
z aluminium z otworami z oddychającą membraną · odporna na 
przebicie podpodeszwa niezawierająca metali · anatomiczna wkładka 
ESD z miękkiego poliuretanu z amortyzacją pięt i przedstopia, oddychająca, 
antybakteryjna · podeszwa pośrednia z miękkiego PU i Infingery® · 
podeszwa PU z lekkim obcasem, wytrzymała na ścieranie, odporna na 
działanie olejów, antypoślizgowa i antystatyczna · szerokość 11
Na zamówienie dostępny również w rozm. 48

Wielkość Nr art.
czarny/czerwony

EUR KO

40 4720 000 980 121,00 YE01
41 4720 000 981 121,00 YE01
42 4720 000 982 121,00 YE01
43 4720 000 983 121,00 YE01
44 4720 000 984 121,00 YE01
45 4720 000 985 121,00 YE01
46 4720 000 986 121,00 YE01
47 4720 000 987 121,00 YE01

Sandał ochronny Distance
wg DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · materiał wierzchni: skóra pull-up/
nylon · obszycie „No Stress” ze zintegrowaną taśmą przewodzącą · 
wyściółka Wind 3D · perforowany podnosek z aluminium z otworami 
z oddychającą membraną · odporna na przebicie podpodeszwa 
niezawierająca metali · anatomiczna wkładka ESD z miękkiego poliuretanu 
z amortyzacją pięt i przedstopia, oddychająca, antybakteryjna · podeszwa 
PU/PU z lekkim obcasem, wytrzymała na ścieranie, odporna na działanie 
olejów, antypoślizgowa i antystatyczna · szerokość 11
Na zamówienie dostępne również od rozm. 35 i do rozm. 48

Wielkość Nr art.
czarny/czerwony

EUR KO

40 4000 392 020 116,60 YE01
41 4000 392 021 116,60 YE01
42 4000 392 022 116,60 YE01
43 4000 392 023 116,60 YE01
44 4000 392 024 116,60 YE01
45 4000 392 025 116,60 YE01
46 4000 392 026 116,60 YE01
47 4000 392 027 116,60 YE01

But ochronny Metallic
wg DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · materiał wierzchni: skóra pull-up/
nylon · obszycie „No Stress” ze zintegrowaną taśmą przewodzącą · 
wyściółka Wind 3D · perforowany podnosek z aluminium z otworami 
z oddychającą membraną · odporna na przebicie podpodeszwa 
niezawierająca metali · anatomiczna wkładka ESD z miękkiego poliuretanu 
z amortyzacją pięt i przedstopia, oddychająca, antybakteryjna · podeszwa 
PU/PU z lekkim obcasem · szerokość 11
Na zamówienie dostępne również od rozm. 35 i do rozm. 48

Wielkość Nr art.
czarny/czerwony

EUR KO

40 4000 392 050 125,00 YE01
41 4000 392 051 125,00 YE01
42 4000 392 052 125,00 YE01
43 4000 392 053 125,00 YE01
44 4000 392 054 125,00 YE01
45 4000 392 055 125,00 YE01
46 4000 392 056 125,00 YE01
47 4000 392 057 125,00 YE01

Bezpieczny but  
z cholewkami Sonic
wg EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · materiał wierzchni: skóra pull-up/
nylon · obszycie „No Stress” ze zintegrowaną taśmą przewodzącą · 
wyściółka Wind 3D · perforowany podnosek z aluminium z otworami 
z oddychającą membraną · odporna na przebicie podpodeszwa 
niezawierająca metali · anatomiczna wkładka ESD z miękkiego poliuretanu 
z amortyzacją pięt i przedstopia, oddychająca, antybakteryjna · podeszwa 
PU/PU z lekkim obcasem · szerokość 11
Na zamówienie dostępne również od rozm. 35 i do rozm. 48
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

40 8000 039 742 77,30 YC10
41 8000 039 743 77,30 YC10
42 8000 039 744 77,30 YC10
43 8000 039 745 77,30 YC10
44 8000 039 746 77,30 YC10
45 8000 039 747 77,30 YC10
46 8000 039 748 77,30 YC10
47 8000 039 749 77,30 YC10

But ochronny Roky
wg DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · materiał wierzchni: miękka skóra 
pull-up, wodoodporna · wyściółka: Over Dry, oddychająca i wytrzymała 
na ścieranie · podnosek z aluminium Alu-Lite · Flex-System Zero: 
podpodeszwa „no metal” odporna na przebicie · wkładka Comfort 
Plus ESD – ciągła i anatomicznie ukształtowana wkładka, maksymalnie 
oddychająca · podeszwa 98 Grip PU/PU · wg DGUV 112-191 · szerokość 11
Na zamówienie dostępne również od rozm. 35 i rozm. 48

Wielkość Nr art.
czarny/pomarańczowy

EUR KO

40 8000 476 767 63,80 YE01
41 8000 476 768 63,80 YE01
42 8000 476 769 63,80 YE01
43 8000 476 770 63,80 YE01
44 8000 476 771 63,80 YE01
45 8000 476 772 63,80 YE01
46 8000 476 773 63,80 YE01

But ochronny Diamont HAVOC
wg DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · materiał wierzchni: Putek® o wysokiej 
wytrzymałości na ścieranie i oddychający, wodoodporny · wyściółka 
OverDry oddychająca i wytrzymała na ścieranie · podnosek Light Plus 
z tworzywa sztucznego · odporna na przebicie podpodeszwa Flex 
System Zero „no-metal” · ciągła wkładka Vento Plus, anatomiczna 
i maksymalnie oddychająca · wytrzymała na ścieranie, olejoodporna, 
antypoślizgowa i antystatyczna podeszwa z PU/PU · szerokość 11   
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 35 wzwyż i w rozm. 47

Wielkość Nr art.
czarny/pomarańczowy

EUR KO

40 8000 477 686 67,00 YE01
41 8000 477 687 67,00 YE01
42 8000 477 688 67,00 YE01
43 8000 477 689 67,00 YE01
44 8000 477 690 67,00 YE01
45 8000 477 691 67,00 YE01
46 8000 477 692 67,00 YE01

Bezpieczny but z cholewkami Diamont AVANGER
wg DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · materiał wierzchni: Putek® o wysokiej 
wytrzymałości na ścieranie i oddychający, wodoodporny · wyściółka 
OverDry oddychająca i wytrzymała na ścieranie · podnosek Light Plus 
z tworzywa sztucznego · odporna na przebicie podpodeszwa Flex 
System Zero „no-metal” · ciągła wkładka Vento Plus, anatomiczna 
i maksymalnie oddychająca · wytrzymała na ścieranie, olejoodporna, 
antypoślizgowa i antystatyczna podeszwa z PU/PU · szerokość 11   
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 35 wzwyż i w rozm. 47

Wielkość Nr art.
czarny/pomarańczowy

EUR KO

40 4720 000 680 88,90 YC10
41 4720 000 681 88,90 YC10
42 4720 000 682 88,90 YC10
43 4720 000 683 88,90 YC10
44 4720 000 684 88,90 YC10
45 4720 000 685 88,90 YC10
46 4720 000 686 88,90 YC10
47 4720 000 687 88,90 YC10

But ochronny Jalcross
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC ESD · materiał wierzchni: miękka 
skóra nubuk z wstawkami z Cordura® · wyściółka 3D Lining: oddychająca i 
odporna na przetarcie · perforowany podnosek z tworzywa sztucznego 
z otworami z oddychającą membraną · odporna na przebicie 
podpodeszwa FleXtane „no-metal” · wkładka ESD: ciągła i anatomicznie 
ukształtowana · oddychająca i amortyzująca · ekstremalnie elastyczna 
i sportowa podeszwa PU/TPU · bez metalu · wg DGUV 112-191 · 
szerokość 11
Na zamówienie dostępne również od rozm. 38

Wielkość Nr art.
czarny/pomarańczowy

EUR KO

40 4720 000 690 93,80 YC10
41 4720 000 691 93,80 YC10
42 4720 000 692 93,80 YC10
43 4720 000 693 93,80 YC10
44 4720 000 694 93,80 YC10
45 4720 000 695 93,80 YC10
46 4720 000 696 93,80 YC10
47 4720 000 697 93,80 YC10

Bezpieczny but z cholewkami Jaljab SAS
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC ESD · materiał wierzchni: miękka 
skóra nubuk z wstawkami z Cordura® · wyściółka 3D Lining: oddychająca i 
odporna na przetarcie · perforowany podnosek z tworzywa sztucznego 
z otworami z oddychającą membraną · odporna na przebicie 
podpodeszwa FleXtane „no-metal” · wkładka ESD: ciągła i anatomicznie 
ukształtowana · oddychająca i amortyzująca · ekstremalnie elastyczna 
i sportowa podeszwa PU/TPU · bez metalu ·  wg DGUV 112-191 · 
szerokość 11
Na zamówienie dostępne również od rozm. 38
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Wielkość Nr art.
czarny/niebieski

EUR KO

40 8000 011 302 76,95 YB04
41 8000 011 303 76,95 YB04
42 8000 011 304 76,95 YB04
43 8000 011 305 76,95 YB04
44 8000 011 306 76,95 YB04
45 8000 011 307 76,95 YB04
46 8000 011 308 76,95 YB04
47 8000 011 309 76,95 YB04

But ochronny Chris
wg DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · materiał wierzchni: oddychający 
materiał tekstylny z aplikacją CPU odporną na ścieranie · miękka 
wyściółka cholewki i regulująca klimat wyściółka tekstylna o oddychającej 
konstrukcji okienka · system Baak® go&relax umożliwiający naturalne 
zginanie stopy, składający się z podnoska Baak-Flex, strefy Baak-Flex 
i elementu łączącego Baak-H · elastyczny podnosek z nano-włókien 
szklanych najnowszej generacji z wydłużeniem po stronie zewnętrznej 
pomaga w naturalnym zginaniu stopy · tekstylna i elastyczna ochrona 
przed przebiciem · miękko tłumiąca wkładka do butów Baak 
Softstep ESD, oddychająca o dużej absorpcji i oddawaniu wilgoci, 
antybakteryjna · podeszwa zewnętrzna LIEVA/nitrylowa ze strefą Baak-
Flex, z całopowierzchniową amortyzacją, obcas ze stromym przodem: 
szczególnie antypoślizgowa, wytrzymała na ścieranie · bez metalu · 
certyfikowana zgodnie z DGUV 112-191 do stosowania określonych 
wkładek ortopedycznych · tylko 470 g na sztukę (rozm. 42) ·  szerokość 11
Zastosowanie: obszary o nieoczekiwanym narażeniu na działanie wilgoci: 
rzemiosło, przemysł samochodowy, przemysł elektrotechniczny, drukarnie, 
przemysł elektryczny, przemysł opakowaniowy, logistyka, budowa 
samolotów, urzędy
Na zamówienie dostępne również od rozm. 39 i rozm. 48

Wielkość Nr art.
czarny/pomarańczowy

EUR KO

40 8000 011 312 79,95 YB04
41 8000 011 313 79,95 YB04
42 8000 011 314 79,95 YB04
43 8000 011 315 79,95 YB04
44 8000 011 316 79,95 YB04
45 8000 011 317 79,95 YB04
46 8000 011 318 79,95 YB04
47 8000 011 319 79,95 YB04

But ochronny Chuck
wg DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · materiał wierzchni: wodoodporny 
nylonowy materiał tekstylny z aplikacją CPU odporną na ścieranie · 
miękka wyściółka cholewki i regulująca klimat wyściółka tekstylna o 
oddychającej konstrukcji okienka · system Baak® go&relax umożliwiający 
naturalne zginanie stopy, składający się z podnoska Baak-Flex, strefy 
Baak-Flex i elementu łączącego Baak-H · elastyczny podnosek 
z nano-włókien szklanych najnowszej generacji z wydłużeniem po 
stronie zewnętrznej pomaga w naturalnym zginaniu stopy · tekstylna i 
elastyczna ochrona przed przebiciem · miękko tłumiąca wkładka do 
butów Baak Softstep ESD, oddychająca o dużej absorpcji i oddawaniu 
wilgoci, antybakteryjna · podeszwa zewnętrzna LIEVA/nitrylowa ze strefą 
Baak-Flex, z całopowierzchniową amortyzacją, obcas ze stromym przodem: 
szczególnie antypoślizgowa, wytrzymała na ścieranie · bez metalu · 
certyfikowana zgodnie z DGUV 112-191 do stosowania określonych 
wkładek ortopedycznych · tylko 480 g na sztukę (rozm. 42) · szerokość 11
Zastosowanie: rzemiosło, przemysł samochodowy, przemysł 
elektrotechniczny, drukarnie, przemysł elektryczny, przemysł 
opakowaniowy, logistyka, budowa samolotów, urzędy, także obszary 
z lekkim oddziaływaniem wilgoci
Na zamówienie dostępne również od rozm. 39 i rozm. 48

Wielkość Nr art.
szary nakrapiany

EUR KO

40 8000 011 282 74,95 YB04
41 8000 011 283 74,95 YB04
42 8000 011 284 74,95 YB04
43 8000 011 285 74,95 YB04
44 8000 011 286 74,95 YB04
45 8000 011 287 74,95 YB04
46 8000 011 288 74,95 YB04
47 8000 011 289 74,95 YB04

But ochronny Conner
wg DIN EN ISO 20345 · S1 SRC ESD · materiał wierzchni: oddychający 
materiał tekstylny z aplikacją CPU odporną na ścieranie · miękka wyściółka 
cholewki i regulująca klimat wyściółka tekstylna o oddychającej konstrukcji 
okienka · system Baak® go&relax umożliwiający naturalne zginanie stopy, 
składający się z podnoska Baak-Flex, strefy Baak-Flex i elementu 
łączącego Baak-H · elastyczny podnosek z nano-włókien szklanych 
najnowszej generacji z wydłużeniem po stronie zewnętrznej pomaga 
w naturalnym zginaniu stopy · miękko tłumiąca wkładka do butów 
Baak Softstep ESD, oddychająca o dużej absorpcji i oddawaniu wilgoci, 
antybakteryjna · podeszwa zewnętrzna LIEVA/nitrylowa ze strefą Baak-
Flex, z całopowierzchniową amortyzacją, obcas ze stromym przodem: 
szczególnie antypoślizgowa, wytrzymała na ścieranie · bez metalu · 
certyfikowana zgodnie z DGUV 112-191 do stosowania określonych 
wkładek ortopedycznych · tylko 420 g na sztukę (rozm. 42) · szerokość 11
Zastosowanie: obszary o nieoczekiwanym narażeniu na działanie wilgoci: 
przemysł samochodowy, przemysł elektrotechniczny, drukarnie, przemysł 
elektryczny, przemysł opakowaniowy, logistyka, budowa samolotów, 
urzędy
Na zamówienie dostępne również od rozm. 39 i rozm. 48

D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
czarny/szary

EUR KO

40 4000 392 000 91,95 YB04
41 4000 392 001 91,95 YB04
42 4000 392 002 91,95 YB04
43 4000 392 003 91,95 YB04
44 4000 392 004 91,95 YB04
45 4000 392 005 91,95 YB04
46 4000 392 006 91,95 YB04

But ochronny Captain John
wg DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · materiał wierzchni: mikrofaza 
i tkanina nylonowa · miękka wyściółka cholewki i regulująca klimat 
wyściółka · system Baak® go&relax składający się z podnoska 
elastycznego Baak, strefy elastycznej Baak w obrębie palucha i przegubu 
H zapewnia zginanie dopasowane do stopy · nosek ochronny Flex 
z aluminium dla zapewnienia swobody ruchu palców · tekstylna i 
elastyczna ochrona przed przebiciem · miękko tłumiąca wkładka do 
butów Baak Softstep ESD, oddychająca o dużej absorpcji i oddawaniu 
wilgoci, antybakteryjna · podeszwa zewnętrzna LIEVA/nitrylowa ze strefą 
Baak-Flex, z całopowierzchniową amortyzacją, obcas ze stromym przodem: 
szczególnie antypoślizgowa, wytrzymała na ścieranie · z systemem 
zapinania BOA® zapewniającym łatwe odpinanie i zapinanie przy 
optymalnej regulacji kształtu · certyfikowana zgodnie z DGUV 112-191 do 
stosowania określonych wkładek ortopedycznych · szerokość 11
Na zamówienie dostępne również od rozm. 39 i do rozm. 48 
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
niebieski/żółty

EUR KO

40 4720 000 730 70,95 YB04
41 4720 000 731 70,95 YB04
42 4720 000 732 70,95 YB04
43 4720 000 733 70,95 YB04
44 4720 000 734 70,95 YB04
45 4720 000 735 70,95 YB04
46 4720 000 736 70,95 YB04
47 4720 000 737 70,95 YB04

But ochronny Rick2
wg DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · materiał wierzchni: mikrofaza i 
tkanina siatkowa · regulująca klimat wyściółka tekstylna · system Baak® 
go&relax składający się z podnoska elastycznego Baak, strefy elastycznej 
Baak w obrębie palucha i przegubu H zapewnia zginanie dopasowane 
do stopy · szeroki podnosek Flex z materiału kompozytowego dla 
zapewnienia swobody ruchu palców · tekstylna i elastyczna ochrona 
przed przebiciem · miękko tłumiąca wkładka do butów Baak Softstep 
ESD, oddychająca o dużej absorpcji i oddawaniu wilgoci, antybakteryjna · 
podeszwa zewnętrzna EVA/nitrylowa ze strefą Baak-Flex, bardzo 
odporna na poślizg, nie zostawia śladów · bez metalu · wg DGUV 112-
191 · szerokość 10,5 (rozm. 36-40), szerokość 12 (rozm. 41-50)
Szczególnie lekkie, ok. 515 g
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 36 wzwyż i do rozm. 50

Wielkość Nr art.
niebieski/żółty

EUR KO

40 4720 000 820 71,95 YB04
41 4720 000 821 71,95 YB04
42 4720 000 822 71,95 YB04
43 4720 000 823 71,95 YB04
44 4720 000 824 71,95 YB04
45 4720 000 825 71,95 YB04
46 4720 000 826 71,95 YB04

Sandał ochronny Rene2
wg DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · materiał wierzchni: mikrofaza i 
tkanina siatkowa · regulująca klimat wyściółka tekstylna · system Baak® 
go&relax składający się z podnoska elastycznego Baak, strefy elastycznej 
Baak w obrębie palucha i przegubu H zapewnia zginanie dopasowane do 
stopy · szeroki nosek ochronny Flex z materiału kompozytowego dla 
zapewnienia swobody ruchu palców · tekstylna i elastyczna ochrona 
przed przebiciem · miękko tłumiąca wkładka do butów Baak Softstep 
ESD, oddychająca o dużej absorpcji i oddawaniu wilgoci, antybakteryjna · 
podeszwa zewnętrzna EVA/nitrylowa ze strefą Baak-Flex, bardzo 
odporna na poślizg, nie zostawia śladów · bez metalu · DGUV 112-191 · 
szerokość 10,5 (rozm. 36-40), szerokość 12 (rozm. 41-50)
Na zamówienie dostępne również od rozm. 36 i do rozm. 50

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

40 4720 000 800 68,95 YB04
41 4720 000 801 68,95 YB04
42 4720 000 802 68,95 YB04
43 4720 000 803 68,95 YB04
44 4720 000 804 68,95 YB04
45 4720 000 805 68,95 YB04
46 4720 000 806 68,95 YB04

But ochronny Harris
wg DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · system dwóch szerokości · 
materiał wierzchni: gładka skórka z podnoskiem z PU · regulująca klimat 
wyściółka tekstylna · system Baak® go&relax składający się z podnoska 
elastycznego Baak, strefy elastycznej Baak w obrębie palucha i przegubu 
H zapewnia zginanie dopasowane do stopy · nosek ochronny Flex 
z aluminium dla zapewnienia swobody ruchu palców · tekstylna i 
elastyczna ochrona przed przebiciem · miękko tłumiąca wkładka do 
butów Baak Softstep ESD, oddychająca o dużej absorpcji i oddawaniu 
wilgoci, antybakteryjna · podeszwa zewnętrzna PU/PU ze strefą Baak-
Flex, bardzo odporna na poślizg, nie zostawia śladów · DGUV 112-191 · 
szerokość: N (11)
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 36 wzwyż o szerokości N 
(11) i w rozm. 39-50 o szerokości XW (13)

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

40 4720 000 810 71,95 YB04
41 4720 000 811 71,95 YB04
42 4720 000 812 71,95 YB04
43 4720 000 813 71,95 YB04
44 4720 000 814 71,95 YB04
45 4720 000 815 71,95 YB04
46 4720 000 816 71,95 YB04

Bezpieczny but z cholewkami Harrison
wg DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · system dwóch szerokości · 
materiał wierzchni: gładka skórka z podnoskiem z PU · regulująca klimat 
wyściółka tekstylna · system Baak® go&relax składający się z podnoska 
elastycznego Baak, strefy elastycznej Baak w obrębie palucha i przegubu 
H zapewnia zginanie dopasowane do stopy · nosek ochronny Flex 
z aluminium dla zapewnienia swobody ruchu palców · tekstylna i 
elastyczna ochrona przed przebiciem · miękko tłumiąca wkładka do 
butów Baak Softstep ESD, oddychająca o dużej absorpcji i oddawaniu 
wilgoci, antybakteryjna · podeszwa zewnętrzna PU/PU ze strefą Baak-
Flex, bardzo odporna na poślizg, nie zostawia śladów · DGUV 112-191 · 
szerokość: N (11)
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 36 wzwyż o szerokości N 
(11) i w rozm. 39-50 o szerokości XW (13)
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
czarny/czerwony

EUR KO

40 8000 600 316 94,95 YE01
41 8000 600 317 94,95 YE01
42 8000 600 318 94,95 YE01
43 8000 600 319 94,95 YE01
44 8000 600 320 94,95 YE01
45 8000 600 321 94,95 YE01
46 8000 600 322 94,95 YE01

Bezpieczny but z cholewkami Braxton
wg DIN EN ISO 20345 · S3 SRC HRO · szorstka, mocna, oddychająca 
skóra wołowa LWG · regulująca klimat wyściółka tekstylna, szczególnie 
wytrzymała na ścieranie wyściółka pięt z mikrofazy · z systemem 
zapinania BOA® zapewniającym łatwe odpinanie i zapinanie przy 
optymalnej regulacji kształtu · system Heel-Safety, aplikacje odblaskowe · 
stalowy podnosek elastyczny BAAK · zintegrowany element łączący 
H umożliwiający odpowiednie do stopy zginanie i zapewniający zdrowe 
stanie i chodzenie · odporna na przebicie, niemetalowa, elastyczna 
podpodeszwa pośrednia · podeszwa PU/nitrylowa ze strefą elastyczną w 
obrębie palucha systemem BAAK go&relax · element amortyzujący ETPU 
pod piętę · podeszwa pośrednia PU o wysokiej wartości absorbowanej 
energii · możliwość krótkotrwałego obciążenia termicznego do 300°C · 
antypoślizgowa, odporna na wiele kwasów i zasad, odporna na przecięcie · 
wg DGUV 112-191 · szerokość 11
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 38 wzwyż i do rozm. 48

Wielkość Nr art.
czarny/czerwony

EUR KO

40 8000 600 327 89,95 YE01
41 8000 600 328 89,95 YE01
42 8000 600 329 89,95 YE01
43 8000 600 330 89,95 YE01
44 8000 600 331 89,95 YE01
45 8000 600 332 89,95 YE01
46 8000 600 333 89,95 YE01

Bezpieczny but z cholewkami Bailey
wg DIN EN ISO 20345 · S3 SRC HRO WR · szorstka, mocna, oddychająca 
skóra wołowa LWG · wyściółka BAAKdry® · wodoszczelna oddychająca 
membrana · system Heel-Safety, aplikacje odblaskowe · 
stalowy podnosek elastyczny BAAK · zintegrowany element łączący H 
umożliwiający odpowiednie do stopy zginanie i zapewniający zdrowe stanie 
i chodzenie · odporna na przebicie podpodeszwa z kevlaru® · podeszwa 
PU/nitrylowa ze strefą elastyczną w obrębie palucha · system BAAK 
go&relax · podeszwa pośrednia PU o wysokiej wartości absorbowanej 
energii · możliwość krótkotrwałego obciążenia termicznego do 300°C · 
antypoślizgowa, odporna na wiele kwasów i zasad, odporna na przecięcie · 
wg DGUV 112-191 · szerokość 11
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 38 wzwyż i do rozm. 48

Wielkość Nr art.
czarny/czerwony

EUR KO

40 8000 600 290 69,95 YE01
41 8000 600 291 69,95 YE01
42 8000 600 292 69,95 YE01
43 8000 600 293 69,95 YE01
44 8000 600 294 69,95 YE01
45 8000 600 295 69,95 YE01
46 8000 600 296 69,95 YE01

But ochronny Brook
wg DIN EN ISO 20345 · S3 SRC HRO · szorstka, mocna, oddychająca 
skóra wołowa LWG · regulująca klimat wyściółka tekstylna, szczególnie 
wytrzymała na ścieranie wyściółka pięt z mikrofazy · system Heel-Safety, 
aplikacje odblaskowe · stalowy podnosek elastyczny BAAK · pośrednia 
podeszwa stalowa odporna na przebicie · podeszwa PU/nitrylowa ze strefą 
elastyczną w obrębie palucha systemem BAAK go&relax · podeszwa 
pośrednia PU o wysokiej wartości absorbowanej energii · możliwość 
krótkotrwałego obciążenia termicznego do 300°C · antypoślizgowa, odporna 
na wiele kwasów i zasad, odporna na przecięcie · wg DGUV 112-191 · 
szerokość 11   
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 38 wzwyż i do rozm. 50

Wielkość Nr art.
czarny/czerwony

EUR KO

40 8000 600 303 74,95 YE01
41 8000 600 304 74,95 YE01
42 8000 600 305 74,95 YE01
43 8000 600 306 74,95 YE01
44 8000 600 307 74,95 YE01
45 8000 600 308 74,95 YE01
46 8000 600 309 74,95 YE01

Bezpieczny but z cholewkami Brooklyn
wg DIN EN ISO 20345 · S3 SRC HRO · szorstka, mocna, oddychająca 
skóra wołowa LWG · regulująca klimat wyściółka tekstylna, szczególnie 
wytrzymała na ścieranie wyściółka pięt z mikrofazy · system Heel-Safety, 
aplikacje odblaskowe · stalowy podnosek elastyczny BAAK · pośrednia 
podeszwa stalowa odporna na przebicie · podeszwa PU/nitrylowa ze strefą 
elastyczną w obrębie palucha systemem BAAK go&relax · podeszwa 
pośrednia PU o wysokiej wartości absorbowanej energii · możliwość 
krótkotrwałego obciążenia termicznego do 300°C · antypoślizgowa, odporna 
na wiele kwasów i zasad, odporna na przecięcie · wg DGUV 112-191· 
szerokość 11
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 38 wzwyż i do rozm. 50
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
czarny/szary

EUR KO

40 4720 000 780 63,95 YB04
41 4720 000 781 63,95 YB04
42 4720 000 782 63,95 YB04
43 4720 000 783 63,95 YB04
44 4720 000 784 63,95 YB04
45 4720 000 785 63,95 YB04
46 4720 000 786 63,95 YB04

But ochronny Henk
wg DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · system dwóch szerokości · 
materiał wierzchni: perforowana mikrofibra · regulująca klimat wyściółka 
tekstylna · system Baak® go&relax składający się z podnoska elastycznego 
Baak, strefy elastycznej Baak w obrębie palucha i przegubu H zapewnia 
zginanie dopasowane do stopy · nosek ochronny Flex z aluminium dla 
zapewnienia swobody ruchu palców · tekstylna i elastyczna ochrona 
przed przebiciem · miękko tłumiąca wkładka do butów Baak Softstep 
ESD, oddychająca o dużej absorpcji i oddawaniu wilgoci, antybakteryjna · 
podeszwa zewnętrzna PU/PU ze strefą Baak-Flex, bardzo odporna na 
poślizg, nie zostawia śladów · DGUV 112-191 · szerokość: N (11)
Na życzenie dostępne również w rozmiarach od 36 o szerokości N (11) i 
rozmiarach 39-50 o szerokości XW (13)

Wielkość Nr art.
czarny/szary

EUR KO

40 4720 000 790 65,95 YB04
41 4720 000 791 65,95 YB04
42 4720 000 792 65,95 YB04
43 4720 000 793 65,95 YB04
44 4720 000 794 65,95 YB04
45 4720 000 795 65,95 YB04
46 4720 000 796 65,95 YB04

Sandał ochronny Hardy
wg DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · system dwóch szerokości · 
materiał wierzchni: perforowana mikrofibra · regulująca klimat wyściółka 
tekstylna · system Baak® go&relax składający się z podnoska elastycznego 
Baak, strefy elastycznej Baak w obrębie palucha i przegubu H zapewnia 
zginanie dopasowane do stopy · nosek ochronny Flex z aluminium dla 
zapewnienia swobody ruchu palców · tekstylna i elastyczna ochrona 
przed przebiciem · miękko tłumiąca wkładka do butów Baak Softstep 
ESD, oddychająca o dużej absorpcji i oddawaniu wilgoci, antybakteryjna · 
podeszwa zewnętrzna PU/PU ze strefą Baak-Flex, bardzo odporna na 
poślizg, nie zostawia śladów · DGUV 112-191 · szerokość: N (11)
Na życzenie dostępne również w rozmiarach od 36 o szerokości N (11) i 
rozmiarach 39-50 o szerokości XW (13)

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

  6 (39) 4721 000 229 121,76 YJ00
  6,5 (40) 4721 000 230 121,76 YJ00
  7 (41) 4721 000 231 121,76 YJ00
  7,5 (41,5)   4721 000 232 121,76 YJ00
  8 (42) 4721 000 233 121,76 YJ00
  8,5 (42,5) 4721 000 234 121,76 YJ00
  9 (43) 4721 000 235 121,76 YJ00
  9,5 (44) 4721 000 236 121,76 YJ00
10 (45) 4721 000 237 121,76 YJ00
10,5 (45,5) 4721 000 238 121,76 YJ00
11 (46) 4721 000 239 121,76 YJ00
12 (47) 4721 000 240 121,76 YJ00

Bezpieczny but z cholewkami  
BLACK EAGLE® Safety 56 LL Mid 
wg DIN EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC · materiał 
wierzchni: skóra wodoodporna, impregnowana · oddychająca dzięki 
wysokogatunkowej wyściółce ze skóry · wysokość cholewki: 
12 cm · podnosek ochronny HAIX® Composite · elastyczna, lekka i 
odporna na przebicie niezawierająca metalu wkładka do podeszwy · 
wygodna wkładka odprowadzająca wilgoć, antybakteryjna i amortyzująca 
z kanałami„AIRFLOW” · klin amortyzujący PU zapewnia komfort 
chodzenia · podeszwa o nowoczesnej lekkiej budowie  jak dla obuwia 
sportowego z profilem z gumy i PU do chodzenia po ulicach i w terenie, 
podwyższony komfort chodzenia, najwyższa antypoślizgowość również 
w niskich temperaturach (Anti Slip), nie pozostawiająca śladów, odporna 
na działanie olejów i benzyn · system Vario Wide Fit do regulowania 
szerokości, ESD, wersja antystatyczna · technologia Sun Reflect: redukuje 
efekt nagrzewania wierzchniej warstwy przez promieniowanie słoneczne
Na zamówienie dostępne również w innych rozmiarach pośrednich

Wielkość Nr art.
czarny/czerwony

EUR KO

  7 (41) 4721 000 083 146,97 YJ00
  7,5 (41,5) 4721 000 084 146,97 YJ00
  8 (42) 4721 000 085 146,97 YJ00
  8,5 (42,5) 4721 000 086 146,97 YJ00
  9 (43) 4721 000 087 146,97 YJ00
  9,5 (44) 4721 000 088 146,97 YJ00
10 (45) 4721 000 089 146,97 YJ00
10,5 (45,5) 4721 000 090 146,97 YJ00
11 (46) 4721 000 091 146,97 YJ00
12 (47) 4721 000 092 146,97 YJ00

Bezpieczny but z cholewkami AIRPOWER® XR3
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S3 HRO HI CI WR SRC · materiał 
wierzchni: 2,5-2,7 mm skóra wodoszczelna, impregnowana · wysokość 
cholewki: 16 cm · maksymalnie oddychające dzięki wyściółce Gore 
Tex® Performance · podnosek ochronny HAIX® Composite · 
stalowa podeszwa pośrednia · pasek odblaskowy na pięcie · wkładka 
odprowadzająca wilgoć i amortyzująca antybakteryjna · klin amortyzujący 
PU zapewnia komfort chodzenia · podeszwa zewnętrzna z gumy/PU 
o podwyższonym komforcie, nie pozostawia śladów, antypoślizgowa · 
system Vario Wide Fit do regulowania szerokości · wzmocniony podnosek 
buta TPU · Sun Reflect redukuje ciepło powstające w obuwiu w wyniku 
działania promieniowania słonecznego · system HAIX® Climate umożliwia 
przenoszenie wilgoci do otworów wentylacyjnych i zapewnia komfortową 
temperaturę w obuwiu · HAIX® CO system zasilanie wkładki wg DGUV 
112-191
Na życzenie dostępne w rozmiarach pośrednich
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
czarny/niebieski

EUR KO

  4 (37) 4721 000 001 117,56 YJ00
  5 (38) 4721 000 002 117,56 YJ00
  6 (39) 4721 000 003 117,56 YJ00
  6,5 (40) 4721 000 004 117,56 YJ00
  7 (41) 4721 000 005 117,56 YJ00
  7,5 (41,5) 4721 000 006 117,56 YJ00
  8 (42) 4721 000 007 117,56 YJ00
  8,5 (42,5) 4721 000 008 117,56 YJ00
  9 (43) 4721 000 009 117,56 YJ00
  9,5 (44) 4721 000 010 117,56 YJ00
10 (45) 4721 000 011 117,56 YJ00
10,5 (45,5) 4721 000 012 117,56 YJ00
11 (46) 4721 000 013 117,56 YJ00
12 (47) 4721 000 014 117,56 YJ00

But ochronny BLACK EAGLE® Safety 40.1 low
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S3 HRO HI CI WR SRC ESD · materiał 
wierzchni: mikrofaza / tkanina tekstylna · maksymalnie oddychające 
dzięki wyściółce Gore Tex® Extended · wysokość cholewki: 7,5 cm · 
podnosek ochronny HAIX® Composite · elastyczna ochrona przed 
przebiciem bez metalu · odprowadzająca wilgoć i amortyzująca wkładka · 
antybakteryjna · klin amortyzujący PU zapewnia komfort chodzenia · 
podeszwa zewnętrzna z gumy/PU o podwyższonym komforcie · nie 
powoduje zarysowań · antypoślizgowa · HAIX® Smart Lacing z kieszonką 
na sznurowadła · system Vario Wide Fit do regulowania szerokości · ESD · 
wersja antystatyczna · HAIX® CO system zasilanie wkładki wg DGUV 
112-191 · bez metalu
Na życzenie dostępne w rozmiarach pośrednich

Wielkość Nr art.
niebieski/cytrusowy

EUR KO

  6 (39) 4721 000 019 117,56 YJ00
  6,5 (40) 4721 000 020 117,56 YJ00
  7 (41) 4721 000 021 117,56 YJ00
  7,5 (41,5) 4721 000 022 117,56 YJ00
  8 (42) 4721 000 023 117,56 YJ00
  8,5 (42,5) 4721 000 024 117,56 YJ00
  9 (43) 4721 000 025 117,56 YJ00
  9,5 (44) 4721 000 026 117,56 YJ00
10 (45) 4721 000 027 117,56 YJ00
10,5 (45,5) 4721 000 028 117,56 YJ00
11 (46) 4721 000 029 117,56 YJ00
12 (47) 4721 000 030 117,56 YJ00

But ochronny BLACK EAGLE® Safety 40.1 low
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S3 HRO HI CI WR SRC · materiał wierzchni: 
mikrofaza/ tkanina · przepuszczająca powietrze dzięki wyściółce Gore 
Tex® Extended · wysokość cholewki: 7,5 cm · podnosek ochronny 
HAIX® Composite · elastyczna warstwa ochronna przed przebiciem 
bez metalu · wkładka odciągająca wilgoć i parująca · antybakteryjne · klin 
amortyzujący PU zapewnia komfort chodzenia · podeszwa zewnętrzna 
z gumy/PU o podwyższonym komforcie, nie pozostawia śladów, 
antypoślizgowa · HAIX® Smart Lacing z kieszonką na sznurowadła – Vario 
Wide Fit System do regulowania szerokości · ESD · antystatyczne · system 
HAIX® CO · zasilanie wkładek zgodnie z DGUV 112-191 · bez metalu
Na życzenie dostępne w rozmiarach pośrednich

Wielkość Nr art.
czarny/niebieski

EUR KO

  6,5 (40) 4721 000 036 125,97 YJ00
  7 (41) 4721 000 037 125,97 YJ00
  7,5 (41,5) 4721 000 038 125,97 YJ00
  8 (42) 4721 000 039 125,97 YJ00
  8,5 (42,5) 4721 000 040 125,97 YJ00
  9 (43) 4721 000 041 125,97 YJ00
  9,5 (44) 4721 000 042 125,97 YJ00
10 (45) 4721 000 043 125,97 YJ00
10,5 (45,5) 4721 000 044 125,97 YJ00
11 (46) 4721 000 045 125,97 YJ00
12 (47) 4721 000 046 125,97 YJ00

Bezpieczny but z cholewkami BLACK EAGLE® Safety 
40.1 Mid
wg DIN EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC ESD · materiał 
wierzchni: mikrofaza/ tkanina · przepuszczający powietrze dzięki wyściółce 
Gore Tex® Extended · wysokość cholewki: 12 cm · podnosek ochronny 
HAIX® Composite · elastyczna warstwa ochronna przed przebiciem 
bez metalu · wkładka odciągająca wilgoć i parująca, antybakteryjna · klin 
amortyzujący PU zapewnia komfort chodzenia · podeszwa zewnętrzna 
z gumy/PU o podwyższonym komforcie, nie pozostawia śladów, 
antypoślizgowa · system Vario Wide Fit do regulowania szerokości · 
wersja antystatyczna · HAIX® CO system zasilanie wkładki wg DGUV 
112-191 · bez metalu 
Na życzenie dostępne w rozmiarach pośrednich Wielkość Nr art.

czarny/srebrny
EUR KO

  6 (39) 4721 000 189 109,16 YJ00
  6,5 (40) 4721 000 190 109,16 YJ00
  7 (41) 4721 000 191 109,16 YJ00
  7,5 (41,5) 4721 000 192 109,16 YJ00
  8 (42) 4721 000 193 109,16 YJ00
  8,5 (42,5) 4721 000 194 109,16 YJ00
  9 (43) 4721 000 195 109,16 YJ00
  9,5 (44) 4721 000 196 109,16 YJ00
10 (45) 4721 000 197 109,16 YJ00
10,5 (45,5) 4721 000 198 109,16 YJ00
11 (46) 4721 000 199 109,16 YJ00
12 (47) 4721 000 200 109,16 YJ00

But ochronny BLACK EAGLE® Safety 61.1 low
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S1P HRO HI SRC ESD · materiał wierzchni: 
mikrofaza / kombinacja włókien · wkładka: amortyzująca, odprowadzająca 
wilgoć i antybakteryjna · kanaliki „AIRFLOW” · wysokość cholewki: 
7,5 cm – podeszwa o nowoczesnej lekkiej budowie jak dla obuwia 
sportowego z profilem z gumy/PU do chodzenia po ulicach i w terenie · 
podwyższony komfort przyczepności · zewnętrzna podeszwa gumowa 
odprowadzająca wilgoć, odporna na ścieranie i przyczepna · odporne na 
działanie olejów, benzyny, niskich i wysokich temperatur · nie powoduje 
zarysowań · antypoślizgowa · klin amortyzujący PU zapewnia komfort 
chodzenia · podeszwa ochronna HAIX Protective · podnosek HAIX 
Composite · HAIX Vario Wide Fit System · Smart Lacing z kieszonką na 
sznurowadła · bez metalu · 3 różne wkładki do butów
Na zamówienie dostępne również w rozm. 48 (12,5) do 51 (15)
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

  7 (41) 4721 000 051 109,16 YJ00
  7,5 (41,5) 4721 000 052 109,16 YJ00
  8 (42) 4721 000 053 109,16 YJ00
  8,5 (42,5) 4721 000 054 109,16 YJ00
  9 (43) 4721 000 055 109,16 YJ00
  9,5 (44) 4721 000 056 109,16 YJ00
10 (45) 4721 000 057 109,16 YJ00
10,5 (45,5) 4721 000 058 109,16 YJ00
11 (46) 4721 000 059 109,16 YJ00
12 (47) 4721 000 060 109,16 YJ00

But ochronny BLACK EAGLE® Safety 53 low 
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S3 HRO HI CI WR SRC ESD · materiał 
wierzchni: skóra nubuk, impregnowana · maksymalnie oddychające 
dzięki wyściółce Gore Tex® Extended · wysokość cholewki: 7,5 cm · 
podnosek ochronny HAIX® Composite · elastyczna ochrona przed 
przebiciem bez metalu · odprowadzająca wilgoć i amortyzująca wkładka · 
antybakteryjna · klin amortyzujący PU zapewnia komfort chodzenia · 
podeszwa zewnętrzna Anti Slip z gumy/PU o podwyższonym komforcie 
zapewnia maksymalną ochronę przed poślizgiem · nie powoduje 
zarysowań · system Vario Wide Fit do regulowania szerokości · wersja 
antystatyczna · system HAIX® CO · wzmocniony podnosek buta TPU · 
zasilanie wkładek zgodnie z DGUV 112-191 · bez metalu
Na zamówienie dostępne również w innych rozmiarach pośrednich

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

  6 (39) 4721 000 066 117,56 YJ00
  6,5 (40) 4721 000 067 117,56 YJ00
  7 (41) 4721 000 068 117,56 YJ00
  7,5 (41,5) 4721 000 069 117,56 YJ00
  8 (42) 4721 000 070 117,56 YJ00
  8,5 (42,5) 4721 000 071 117,56 YJ00
  9 (43) 4721 000 072 117,56 YJ00
  9,5 (44) 4721 000 073 117,56 YJ00
10 (45) 4721 000 074 117,56 YJ00
10,5 (45,5) 4721 000 075 117,56 YJ00
11 (46) 4721 000 076 117,56 YJ00
12 (47) 4721 000 077 117,56 YJ00

Bezpieczny but z cholewkami  
BLACK EAGLE® Safety 53 mid
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S3 HRO HI CI WR SRC ESD · materiał 
wierzchni: skóra nubuk, impregnowana · maksymalnie oddychające 
dzięki wyściółce Gore Tex® Extended · wysokość cholewki: 14,5 cm · 
podnosek ochronny HAIX® Composite · elastyczna ochrona przed 
przebiciem bez metalu · odprowadzająca wilgoć i amortyzująca wkładka · 
antybakteryjna · klin amortyzujący PU zapewnia komfort chodzenia · 
podeszwa zewnętrzna Anti Slip z gumy/PU o podwyższonym komforcie 
zapewnia maksymalną ochronę przed poślizgiem, nie zostawia śladów · 
system Vario Wide Fit do regulowania szerokości · wersja antystatyczna · 
wzmocniony podnosek buta TPU · system HAIX® Climate umożliwia 
przenoszenie wilgoci do otworów wentylacyjnych i zapewnia komfortową 
temperaturę w obuwiu · system HAIX® CO · zasilanie wkładek zgodnie z 
DGUV 112-191 · bez metalu
Na zamówienie dostępne również w innych rozmiarach pośrednich

Wielkość Nr art.
czarny/czerwony

EUR KO

  6 (39) 4721 000 209 121,76 YJ00
  6,5 (40) 4721 000 210 121,76 YJ00
  7 (41) 4721 000 211 121,76 YJ00
  7,5 (41,5) 4721 000 212 121,76 YJ00
  8 (42) 4721 000 213 121,76 YJ00
  8,5 (42,5) 4721 000 214 121,76 YJ00
  9 (43) 4721 000 215 121,76 YJ00
  9,5 (44) 4721 000 216 121,76 YJ00
10 (45) 4721 000 217 121,76 YJ00
10,5 (45,5) 4721 000 218 121,76 YJ00
11 (46) 4721 000 219 121,76 YJ00
12 (47) 4721 000 220 121,76 YJ00

But ochronny  
BLACK EAGLE® Safety 54 low
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S3 HRO HI CI WR SRC ESD · materiał 
wierzchni: skóra wodoodporna, impregnowana · maksymalnie oddychające 
dzięki wyściółce Gore Tex® Extended · wysokość cholewki: 8 cm · 
podnosek ochronny HAIX® Composite · elastyczna, lekka i odporna 
na przebicie podpodeszwa z metalu · odprowadzająca wilgoć, 
antybakteryjna i amortyzująca wkładka z kanalikami „AIRFLOW” · 
podeszwa o nowoczesnej lekkiej budowie jak dla obuwia sportowego 
z profilem z gumy i PU do chodzenia po ulicach i w terenie · podwyższony 
komfort przyczepności · najwyższe bezpieczeństwo przeciwpoślizgowe 
również przy niskich temperaturach (anti slip) · nie powoduje zarysowań · 
system Vario Wide Fit do regulowania szerokości · wersja antystatyczna · 
system HAIX® CO · technologia Sun Reflect: redukuje efekt nagrzewania 
wierzchniej warstwy przez promieniowanie słoneczne · brak bocznych 
szwów · wzmocniony podnosek buta TPU · zasilanie wkładek zgodnie z 
DGUV 112-191 
Na zamówienie dostępne również w innych rozmiarach pośrednich

Wielkość Nr art.
czarny/czerwony

EUR KO

  6 (39) 4721 000 169 130,17 YJ00
  6,5 (40) 4721 000 170 130,17 YJ00
  7 (41) 4721 000 171 130,17 YJ00
  7,5 (41,5) 4721 000 172 130,17 YJ00
  8 (42) 4721 000 173 130,17 YJ00
  8,5 (42,5) 4721 000 174 130,17 YJ00
  9 (43) 4721 000 175 130,17 YJ00
  9,5 (44) 4721 000 176 130,17 YJ00
10 (45) 4721 000 177 130,17 YJ00
10,5 (45,5) 4721 000 178 130,17 YJ00
11 (46) 4721 000 179 130,17 YJ00
12 (47) 4721 000 180 130,17 YJ00

Bezpieczny but z cholewkami 
BLACK EAGLE® Safety 54 Mid
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S3 
HRO HI CI WR SRC ESD · materiał wierzchni: skóra wodoodporna, 
impregnowana · maksymalnie oddychające dzięki wyściółce Gore Tex® 
Extended · wysokość cholewki: 14,5 cm · podnosek ochronny HAIX® 
Composite · elastyczna, lekka i odporna na przebicie podpodeszwa 
z metalu · odprowadzająca wilgoć, antybakteryjna i amortyzująca 
wkładka z kanalikami „AIRFLOW” · klin amortyzujący PU zapewnia 
komfort chodzenia · podeszwa o nowoczesnej lekkiej budowie jak dla 
obuwia sportowego z profilem z gumy i PU do chodzenia po ulicach i w 
terenie · podwyższony komfort przyczepności · najwyższe bezpieczeństwo 
przeciwpoślizgowe również przy niskich temperaturach (anti slip) · nie 
powoduje zarysowań  · system Vario Wide Fit do regulowania szerokości · 
wersja antystatyczna · system HAIX® CO · technologia Sun Reflect: 
redukuje efekt nagrzewania wierzchniej warstwy przez promieniowanie 
słoneczne · brak bocznych szwów · wzmocniony podnosek buta TPU · 
zasilanie wkładek zgodnie z DGUV 112-191 
Na zamówienie dostępne również w innych rozmiarach pośrednich
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

40 4000 372 040 69,95 YC09
41 4000 372 041 69,95 YC09
42 4000 372 042 69,95 YC09
43 4000 372 043 69,95 YC09
44 4000 372 044 69,95 YC09
45 4000 372 045 69,95 YC09
46 4000 372 046 69,95 YC09
47 4000 372 047 69,95 YC09
48 4000 372 048 69,95 YC09

But ochronny Remisberg Nepal black
wg DIN EN ISO 20345 · S3 · z podnoskiem · z podnoskiem z tworzywa 
sztucznego i wkładką stalową w podeszwie odporną na przebicie · 
materiał wierzchni: skóra wołowa niedwojona · specjalna 2-warstwowa 
podeszwa PU z antypoślizgową technologią Active Grip® · odporne na oleje 
i paliwa · pochłanianie energii w obszarze pięty · oddychająca wyściółka · 
wersja antystatyczna · szerokość 11
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 36 wzwyż

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

40 4000 372 320 72,95 YC09
41 4000 372 321 72,95 YC09
42 4000 372 322 72,95 YC09
43 4000 372 323 72,95 YC09
44 4000 372 324 72,95 YC09
45 4000 372 325 72,95 YC09
46 4000 372 326 72,95 YC09
47 4000 372 327 72,95 YC09
48 4000 372 328 72,95 YC09

Bezpieczny but z cholewkami Tibet
wg DIN EN ISO 20345 · S3 · z podnoskiem · z podnoskiem z tworzywa 
sztucznego i wkładką stalową w podeszwie odporną na przebicie · 
materiał wierzchni: skóra wołowa niedwojona · specjalna 2-warstwowa 
podeszwa PU z antypoślizgową technologią Active Grip® · odporne na oleje 
i paliwa · pochłanianie energii w obszarze pięty · oddychająca wyściółka · 
wersja antystatyczna · szerokość 11
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 36 wzwyż

Wielkość Nr art.
brązowy

EUR KO

40 4000 372 460 69,95 YC09
41 4000 372 461 69,95 YC09
42 4000 372 462 69,95 YC09
43 4000 372 463 69,95 YC09
44 4000 372 464 69,95 YC09
45 4000 372 465 69,95 YC09
46 4000 372 466 69,95 YC09
47 4000 372 467 69,95 YC09
48 4000 372 468 69,95 YC09

But ochronny Remisberg Nepal brown
wg DIN EN ISO 20345 · S3 · z podnoskiem · z podnoskiem z tworzywa 
sztucznego i wkładką stalową w podeszwie odporną na przebicie · 
materiał wierzchni: impregnowana skóra nubuk · specjalna 2-warstwowa 
podeszwa PU z antypoślizgową technologią Active Grip® · odporne na oleje 
i paliwa · pochłanianie energii w obszarze pięty · oddychająca wyściółka · 
wersja antystatyczna · szerokość 11
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 36 wzwyż

Wielkość Nr art.
brązowy

EUR KO

40 4000 372 480 72,95 YC09
41 4000 372 481 72,95 YC09
42 4000 372 482 72,95 YC09
43 4000 372 483 72,95 YC09
44 4000 372 484 72,95 YC09
45 4000 372 485 72,95 YC09
46 4000 372 486 72,95 YC09
47 4000 372 487 72,95 YC09
48 4000 372 488 72,95 YC09

Bezpieczny but  
z cholewkami Sherpa
wg DIN EN ISO 20345 · S3 · z podnoskiem · z podnoskiem z tworzywa 
sztucznego i wkładką stalową w podeszwie odporną na przebicie · 
materiał wierzchni: impregnowana skóra nubuk · specjalna 2-warstwowa 
podeszwa PU z antypoślizgową technologią Active Grip® · odporne na oleje 
i paliwa · pochłanianie energii w obszarze pięty · oddychająca wyściółka · 
wersja antystatyczna · szerokość 11
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 36 wzwyż

Wielkość Nr art.
brązowy/czarny

EUR KO

39 4000 373 719 66,15 YX03
40 4000 373 720 66,15 YX03
41 4000 373 721 66,15 YX03
42 4000 373 722 66,15 YX03
43 4000 373 723 66,15 YX03
44 4000 373 724 66,15 YX03
45 4000 373 725 66,15 YX03
46 4000 373 726 66,15 YX03
47 4000 373 727 66,15 YX03

Sandał ochronny Dragster-1240
wg DIN EN ISO 20345 · S1 ESD · materiał wierzchni: skóra nubuk 
o grubości 2,2 mm · wyściółka CAMBRELLE® · podnosek stalowy · 
regulowane zapięcie na rzepy · podeszwa ParaBolic® · szerokość L
Na zamówienie dostępne również w rozmiarze 35-38 i w rozm. 48

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

40 4703 001 040 68,15 YX03
41 4703 001 041 68,15 YX03
42 4703 001 042 68,15 YX03
43 4703 001 043 68,15 YX03
44 4703 001 044 68,15 YX03
45 4703 001 045 68,15 YX03
46 4703 001 046 68,15 YX03
47 4703 001 047 68,15 YX03

But ochronny Super X Low
wg DIN EN ISO 20345 · S3 ESD · materiał wierzchni: skóra bawola nubuk, 
odporna na przetarcie tkanina specjalna · wyściółka wewnętrzna z siatki · 
podnosek stalowy · wkładka z tkaniny odpornej na przebicie Fibre-LS · 
podeszwa ParaBolic®-City · szerokość XL
Na zamówienie dostępne również w rozm. 48
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
brązowy

EUR KO

37 4000 373 937 61,90 YX03
38 4000 373 938 61,90 YX03
39 4000 373 939 61,90 YX03
40 4000 373 940 61,90 YX03
41 4000 373 941 61,90 YX03
42 4000 373 942 61,90 YX03
43 4000 373 943 61,90 YX03
44 4000 373 944 61,90 YX03
45 4000 373 945 61,90 YX03
46 4000 373 946 61,90 YX03
47 4000 373 947 61,90 YX03
48 4000 373 948 61,90 YX03

But ochronny Viper
wg DIN EN ISO 20345 · S2 · materiał wierzchni: brązowy welur · wyściółka 
CAMBRELLE® · podnosek stalowy · podeszwa ParaBolic®-City · z jasną 
podeszwą · szerokość L
Buty ochronne Blackviper, czarne mają podobną budowę 
 
Na zamówienie dostępne również jako model ESD

Wielkość Nr art.
czarny/czerwony

EUR KO

40 4000 373 370 89,90 YX03
41 4000 373 371 89,90 YX03
42 4000 373 372 89,90 YX03
43 4000 373 373 89,90 YX03
44 4000 373 374 89,90 YX03
45 4000 373 375 89,90 YX03
46 4000 373 376 89,90 YX03
47 4000 373 377 89,90 YX03

But ochronny Ben
wg DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · warstwa wierzchnia: wodoodporna skóra 
licowa z materiałem odpornym na ścieranie o wyglądzie włókna węglowego 
z czerwonymi wstawkami · trójwymiarowa materiał tekstylny - wyściółka 
z siateczki · podnosek z aluminium · wkładka z tkaniny odpornej na 
przebicie Fibre-LS bez metalu · przeznaczona do chodzenia po twardych 
powierzchniach · podeszwa EVA/guma z nitrylem · szerokość L

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

38 8000 081 183 56,00 YX03
39 8000 081 184 56,00 YX03
40 8000 081 185 56,00 YX03
41 8000 081 186 56,00 YX03
42 8000 081 187 56,00 YX03
43 8000 081 188 56,00 YX03
44 8000 081 189 56,00 YX03
45 8000 081 190 56,00 YX03
46 8000 081 191 56,00 YX03
47 8000 081 192 56,00 YX03
48 8000 081 193 56,00 YX03

But ochronny Veggie
wg DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · materiał wierzchni: mikrofaza 
odporna na ścieranie · wyściółka z AirMesh · podnosek z aluminium · 
podeszwa pośrednia odporna na przebicie „Fibre-LS“ bez metalu · 
podeszwa Street/2PU · buty ochronne ESD bez użycia produktów 
odzwierzęcych · antystatyczne · antypoślizgowa · przeznaczona do 
chodzenia po twardych powierzchniach · certyfikacja wg DGUV 112-191 · 
szerokość L
Obszary zastosowania: prace towarzyszące w budownictwie, drukarstwo, 
przemysł elektryczny, gastronomia, sprzątanie, rzemiosło, technika 
klimatyzacji, budowa maszyn, technika medyczna/ laboratoria, przemysł 
spożywczy, farmacja, technika transportowa/ logistyka/magazynowanie, 
praca tymczasowa

Vegan

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

38 4703 001 728 53,35 YX03
39 4703 001 729 53,35 YX03
40 4703 001 730 53,35 YX03
41 4703 001 731 53,35 YX03
42 4703 001 732 53,35 YX03
43 4703 001 733 53,35 YX03
44 4703 001 734 53,35 YX03
45 4703 001 735 53,35 YX03
46 4703 001 736 53,35 YX03
47 4703 001 737 53,35 YX03

But ochronny Soul
wg DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · materiał wierzchni: wodoodporna 
skóra licowa · wyściółka: tkanina wytrzymała na ścieranie · podnosek 
z aluminium · wkładka z tkaniny odpornej na przebicie Fibre-LS 
bez metalu · przeznaczona do chodzenia po twardych powierzchniach · 
podeszwa Street/2PU · szwy: kolor szary/pomarańczowy · wg DGUV 112-
191 · szerokość L 

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

40 4000 373 700 76,45 YX03
41 4000 373 701 76,45 YX03
42 4000 373 702 76,45 YX03
43 4000 373 703 76,45 YX03
44 4000 373 704 76,45 YX03
45 4000 373 705 76,45 YX03
46 4000 373 706 76,45 YX03
47 4000 373 707 76,45 YX03
48 4000 373 708 76,45 YX03

But ochronny Sporty
wg DIN EN ISO 20345 · S2 · materiał wierzchni: skóra niedwojona · 
wyściółka CAMBRELLE® · podnosek stalowy · zakryte sznurowadła · 
podeszwa ParaBolic®-City · szerokość L
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 35 wzwyż i S3
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11/132

Wielkość Nr art.
czarny/
niebieski

EUR KO

39 4000 373 759 53,80 YX03
40 4000 373 760 53,80 YX03
41 4000 373 761 53,80 YX03
42 4000 373 762 53,80 YX03
43 4000 373 763 53,80 YX03
44 4000 373 764 53,80 YX03
45 4000 373 765 53,80 YX03
46 4000 373 766 53,80 YX03
47 4000 373 767 53,80 YX03

Bezpieczny but  
z cholewkami Andy High
wg DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · 
materiał wierzchni: skóra bawola o grubości 2,2 mm · odporna na przetarcie 
podszewka tekstylna · podnosek stalowy · wkładka z tkaniny odpornej 
na przebicie Fibre-LS · podeszwa GERMAX® · z bocznymi odblaskowymi 
naszywkami · szerokość L
Dostępne również o szerokości XXL – model Andy High-0921

Wielkość Nr art.
czarny/brązowy

EUR KO

35 4000 373 445 54,50 YX03
36 4000 373 446 54,50 YX03
37 4000 373 447 54,50 YX03
38 4000 373 448 54,50 YX03
39 4000 373 449 54,50 YX03
40 4000 373 450 54,50 YX03
41 4000 373 451 54,50 YX03
42 4000 373 452 54,50 YX03
43 4000 373 453 54,50 YX03
44 4000 373 454 54,50 YX03
45 4000 373 455 54,50 YX03
46 4000 373 456 54,50 YX03
47 4000 373 457 54,50 YX03
48 4000 373 458 54,50 YX03
49 4000 373 459 54,50 YX03
50 4000 373 460 54,50 YX03

Bezpieczny but  
z cholewkami Danube
wg DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · materiał wierzchni: impregnowana 
wodoodporna skóra z wkładkami tekstylnymi · wyściółka wewnętrzna 
z siatki · podnosek z poliwęglanu · wkładka z tkaniny odpornej na 
przebicie Fibre-LS bez metalu · przeznaczona do chodzenia po twardych 
powierzchniach · podeszwa Germax®ZERO · wg DGUV 112-191 · 
szerokość L 

Wielkość Nr art.
czarny/brązowy

EUR KO

35 4000 373 425 52,40 YX03
36 4000 373 426 52,40 YX03
37 4000 373 427 52,40 YX03
38 4000 373 428 52,40 YX03
39 4000 373 429 52,40 YX03
40 4000 373 430 52,40 YX03
41 4000 373 431 52,40 YX03
42 4000 373 432 52,40 YX03
43 4000 373 433 52,40 YX03
44 4000 373 434 52,40 YX03
45 4000 373 435 52,40 YX03
46 4000 373 436 52,40 YX03
47 4000 373 437 52,40 YX03
48 4000 373 438 52,40 YX03
49 4000 373 439 52,40 YX03
50 4000 373 440 52,40 YX03

But ochronny Douro
wg DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · materiał wierzchni: impregnowana 
wodoodporna skóra z wkładkami tekstylnymi · wyściółka wewnętrzna 
z siatki · podnosek z poliwęglanu · wkładka z tkaniny odpornej na 
przebicie Fibre-LS bez metalu · przeznaczona do chodzenia po twardych 
powierzchniach · podeszwa Germax®ZERO · wg DGUV 112-191 · 
szerokość L

Wielkość Nr art.
niebieski

EUR KO

39 4300 700 609 99,99 YX04
40 4300 700 610 99,99 YX04
41 4300 700 611 99,99 YX04
42 4300 700 612 99,99 YX04
43 4300 700 613 99,99 YX04
44 4300 700 614 99,99 YX04
45 4300 700 615 99,99 YX04
46 4300 700 616 99,99 YX04
47 4300 700 617 99,99 YX04
48 4300 700 618 99,99 YX04

But ochronny VELOCITY 2.0 BLUE LOW
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S1P ESD HRO SRC · warstwa wierzchnia: 
wytrzymała mikrofaza ze wzmocnieniami TPU · podnosek z włókien 
szklanych i elastyczna, niezawierająca metalu, ochrona przed 
przebiciem FAP® · ochrona palców i ochrona pięty · system szybkiego 
sznurowania, dodatkowa para sznurowadeł w kartonie · wyściółka 
funkcyjna BreathActive · wkładka evercushion® BA · podeszwa: MOTION 
IMPULSE - odporna na wysokie temperatury do 300°C, antypoślizgowa 
podeszwa gumowa z podeszwą pośrednią z IMPULSE.FOAM® o dwóch 
różnych gęstościach zapewnia doskonałą amortyzację, stabilność i komfort · 
bez metalu · wg DGUV 112-191 · szerokość 11

Wielkość Nr art.
czarny z niebieskimi 
obszyciami

EUR KO

39 4000 373 669 50,55 YX03
40 4000 373 670 50,55 YX03
41 4000 373 671 50,55 YX03
42 4000 373 672 50,55 YX03
43 4000 373 673 50,55 YX03
44 4000 373 674 50,55 YX03
45 4000 373 675 50,55 YX03
46 4000 373 676 50,55 YX03
47 4000 373 677 50,55 YX03

But ochronny Andy Low
wg DIN EN ISO 20345 · S3 · materiał wierzchni: skóra bawola o grubości 
2,2 mm · odporna na przetarcie podszewka tekstylna · podnosek 
stalowy · wkładka z tkaniny odpornej na przebicie Fibre-LS · podeszwa 
GERMAX® · z bocznymi odblaskowymi naszywkami · wg DGUV 112-191 · 
forma: L
Dostępne również w rozmiarze XXL – model Andy Low-0911

D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy
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11/133Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
czarny/niebieski

EUR KO

40 4300 700 440 99,99 YX04
41 4300 700 441 99,99 YX04
42 4300 700 442 99,99 YX04
43 4300 700 443 99,99 YX04
44 4300 700 444 99,99 YX04
45 4300 700 445 99,99 YX04
46 4300 700 446 99,99 YX04
47 4300 700 447 99,99 YX04
48 4300 700 448 99,99 YX04

But ochronny Argon Blue Low
wg DIN EN ISO 20345 · S3 ESD SRC · materiał wierzchni: impregnowana 
skóra nubuk · podnosek z włókna szklanego · elastyczna ochrona 
przed przebiciem FAP® ·  wyściółka: wyściółka funkcyjna BreathActive · 
wyściółka: evercushion® BA · podeszwa Duo-PU naturalFLEXMOTION™ 
z elementem iCELL, bardzo elastyczna, bardzo amortyzująca i 
antypoślizgowa · bez metalu · wg DGUV 112-191 · szerokość 11
Na zamówienie dostępna również do rozm. 49

Wielkość Nr art.
szary

EUR KO

39 4703 000 319 96,99 YX04
40 4703 000 320 96,99 YX04
41 4703 000 321 96,99 YX04
42 4703 000 322 96,99 YX04
43 4703 000 323 96,99 YX04
44 4703 000 324 96,99 YX04
45 4703 000 325 96,99 YX04
46 4703 000 326 96,99 YX04
47 4703 000 327 96,99 YX04

But ochronny Dakar Low
wg DIN EN ISO 20345 · S1P HRO SRC · materiał wierzchni: skóra 
welurowa · podnosek z włókna szklanego · elastyczna warstwa 
ochronna przed przebiciem FAP® · wyściółka: wyściółka funkcyjna 
BreathActive · wkładka: evercushion®plus · gumowa podeszwa MOTO 
z iCELL, odporność na temperaturę do 300 °C · wg DGUV 112-191 · 
szerokość 11
Na zamówienie dostępne również od rozm. 37

Wielkość Nr art.
czarny/czerwony

EUR KO

40 4300 700 250 110,00 YX04
41 4300 700 251 110,00 YX04
42 4300 700 252 110,00 YX04
43 4300 700 253 110,00 YX04
44 4300 700 254 110,00 YX04
45 4300 700 255 110,00 YX04
46 4300 700 256 110,00 YX04
47 4300 700 257 110,00 YX04

But ochronny Daytona Low
wg DIN EN ISO 20345 · S3 HRO SRC · materiał wierzchni: gładka skóra 
bydlęca · podnosek z włókna szklanego · elastyczna warstwa ochronna 
przed przebiciem FAP® · wyściółka: wyściółka funkcyjna BreathActive · 
wkładka: evercushion® plus · gumowa podeszwa MOTO z iCELL, odporność 
na temperaturę do 300 °C · wg DGUV 112-191 · szerokość 11
Na zamówienie dostępne również od rozm. 37

Wielkość Nr art.
czarny/czerwony

EUR KO

40 4300 700 240 119,00 YX04
41 4300 700 241 119,00 YX04
42 4300 700 242 119,00 YX04
43 4300 700 243 119,00 YX04
44 4300 700 244 119,00 YX04
45 4300 700 245 119,00 YX04
46 4300 700 246 119,00 YX04
47 4300 700 247 119,00 YX04

Bezpieczny but z cholewkami 
Daytona Mid
wg DIN EN ISO 20345 · S3 HRO SRC · 
materiał wierzchni: gładka skóra bydlęca · 
podnosek z włókna szklanego · elastyczna warstwa ochronna przed 
przebiciem FAP® · wyściółka: wyściółka funkcyjna BreathActive · wkładka: 
evercushion® plus · gumowa podeszwa MOTO z iCELL, odporność na 
temperaturę do 300 °C · bez metalu · wg DGUV 112-191 · szerokość 11
Na zamówienie dostępne również od rozm. 37

Wielkość Nr art.
czarny/biały

EUR KO

39 4300 700 259 105,00 YX04
40 4300 700 260 105,00 YX04
41 4300 700 261 105,00 YX04
42 4300 700 262 105,00 YX04
43 4300 700 263 105,00 YX04
44 4300 700 264 105,00 YX04
45 4300 700 265 105,00 YX04
46 4300 700 266 105,00 YX04
47 4300 700 267 105,00 YX04
48 4300 700 268 105,00 YX04

But ochronny Cascades Low
wg DIN EN ISO 20345 · S3 HRO SRC · 
materiał wierzchni: impregnowana skóra wołowa niedwojona · podnosek 
z włókna szklanego · elastyczna ochrona przed przebiciem FAP® · 
wyściółka: wyściółka funkcyjna BreathActive · wkładka: evercomfort · 
gumowa podeszwa SCUFF CAPS z punktem odłączania EVER.FLEX 
odporność na temperaturę do 300°C · bez metalu · CORDURA® ·  
szerokość 11

Wielkość Nr art.
czarny/biały

EUR KO

39 4300 700 269 115,00 YX04
40 4300 700 270 115,00 YX04
41 4300 700 271 115,00 YX04
42 4300 700 272 115,00 YX04
43 4300 700 273 115,00 YX04
44 4300 700 274 115,00 YX04
45 4300 700 275 115,00 YX04
46 4300 700 276 115,00 YX04
47 4300 700 277 115,00 YX04
48 4300 700 278 115,00 YX04

Bezpieczny but  
z cholewkami Cascades Mid
wg DIN EN ISO 20345 · S3 HRO SRC · materiał wierzchni: impregnowana 
skóra wołowa niedwojona · podnosek z włókna szklanego · elastyczna 
ochrona przed przebiciem FAP® · wyściółka: wyściółka funkcyjna 
BreathActive · wkładka: evercomfort · gumowa podeszwa SCUFF CAPS  
z punktem odłączania EVER.FLEX odporność na temperaturę do 300°C ·  
bez metalu · CORDURA® · szerokość 11
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11/134 D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
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Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
czarny/zielony

EUR KO

40 4300 700 450 92,99 YX04
41 4300 700 451 92,99 YX04
42 4300 700 452 92,99 YX04
43 4300 700 453 92,99 YX04
44 4300 700 454 92,99 YX04
45 4300 700 455 92,99 YX04
46 4300 700 456 92,99 YX04

But ochronny Fuse TC Green Low
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC ESD · materiał wierzchni: 
wytrzymała tkanina z mikrofazy z przepuszczającą powietrze siateczką 
Sandwich Mesh, wodoszczelny i odporny na zabrudzenia · podnosek 
z włókna szklanego · elastyczna ochrona przed przebiciem FAP® 
bez metalu · wyściółka: wyściółka funkcyjna BreathActive · wyściółka: 
evercushion® BA · podeszwa Duo-PU naturalFLEXMOTION® z elementem 
iCELL, bardzo elastyczna, bardzo amortyzująca i antypoślizgowa · 
technologia FUSE.TEC® · ochrona palców · bez metalu · szerokość 11  · 
wg DGUV 112-191
Na zamówienie dostępna również do rozm. 49

Wielkość Nr art.
czarny/zielony

EUR KO

40 4300 700 460 92,99 YX04
41 4300 700 461 92,99 YX04
42 4300 700 462 92,99 YX04
43 4300 700 463 92,99 YX04
44 4300 700 464 92,99 YX04
45 4300 700 465 92,99 YX04
46 4300 700 466 92,99 YX04

Sandał ochronny Neodyme Green Low
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC ESD · materiał wierzchni: 
wytrzymała tkanina z mikrofazy z przepuszczającą powietrze siateczką 
Sandwich Mesh, wodoszczelny i odporny na zabrudzenia · podnosek z 
włókna szklanego · elastyczna warstwa ochronna przed przebiciem 
FAP® · wyściółka: wyściółka funkcyjna BreathActive · wyściółka: 
evercushion® BA · podeszwa Duo-PU naturalFLEXMOTION® z elementem 
iCELL, bardzo elastyczna, bardzo amortyzująca i antypoślizgowa ·  
ochrona palców · praktyczne zamykanie na rzepy · szerokość 11  ·  
wg DGUV 112-191
Na zamówienie dostępna również do rozm. 49

Wielkość Nr art.
brązowy

EUR KO

40 4300 700 500 109,00 YX04
41 4300 700 501 109,00 YX04
42 4300 700 502 109,00 YX04
43 4300 700 503 109,00 YX04
44 4300 700 504 109,00 YX04
45 4300 700 505 109,00 YX04
46 4300 700 506 109,00 YX04

Bezpieczny but z cholewkami Dash Wheat Mid
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S3 HRO SRC ESD · materiał wierzchni: 
skóra nubuk o grubości 1,8 mm · podnosek z włókna szklanego · 
elastyczna warstwa ochronna przed przebiciem FAP® · wyściółka: 
wyściółka funkcyjna BreathActive · wyściółka: evercushion® BA · podeszwa 
zewnętrzna gumowa URBAN z idCell i punktem obrotu · nadlewany 
podnosek ochronna przednia · odporność na temperaturę do 300 °C · 
szerokość 11  · wg DGUV 112-191

Wielkość Nr art.
czarny/niebieski

EUR KO

39 4300 700 399 98,99 YX04
40 4300 700 400 98,99 YX04
41 4300 700 401 98,99 YX04
42 4300 700 402 98,99 YX04
43 4300 700 403 98,99 YX04
44 4300 700 404 98,99 YX04
45 4300 700 405 98,99 YX04
46 4300 700 406 98,99 YX04
47 4300 700 407 98,99 YX04

But ochronny Rio Black Low
wg DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · materiał wierzchni: hydrofobowy welur · 
podnosek z aluminium · elastyczna ochrona przed przebiciem FAP® · 
wyściółka: wyściółka funkcyjna BreathActive · wkładka: evercushion® 
pro, anatomicznie ukształtowana · podeszwa TPU METRO PROTECT z 
poduszkami amortyzującymi EVA · ochrona palców i ochrona pięty · 
szerokość 11 · wg DGUV 112-191

Wielkość Nr art.
czarny/niebieski

EUR KO

39 4300 700 409 99,99 YX04
40 4300 700 410 99,99 YX04
41 4300 700 411 99,99 YX04
42 4300 700 412 99,99 YX04
43 4300 700 413 99,99 YX04
44 4300 700 414 99,99 YX04
45 4300 700 415 99,99 YX04
46 4300 700 416 99,99 YX04
47 4300 700 417 99,99 YX04

Bezpieczny but z cholewkami 
Rio Black Mid
wg DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · materiał wierzchni: hydrofobowy welur · 
podnosek z aluminium · elastyczna ochrona przed przebiciem FAP® · 
wyściółka: wyściółka funkcyjna BreathActive · wkładka: evercushion® 
pro, anatomicznie ukształtowana · podeszwa TPU METRO PROTECT z 
poduszkami amortyzującymi EVA · ochrona palców i ochrona pięty · 
szerokość 11 · wg DGUV 112-191

...znajdą państwo na stronie 11/57
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11/135Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
czarny/żółty

EUR KO

39 4300 700 419 105,00 YX04
40 4300 700 420 105,00 YX04
41 4300 700 421 105,00 YX04
42 4300 700 422 105,00 YX04
43 4300 700 423 105,00 YX04
44 4300 700 424 105,00 YX04
45 4300 700 425 105,00 YX04
46 4300 700 426 105,00 YX04
47 4300 700 427 105,00 YX04

Wielkość Nr art.
czarny/żółty

EUR KO

39 4300 700 419 105,00 YX04
40 4300 700 420 105,00 YX04
41 4300 700 421 105,00 YX04
42 4300 700 422 105,00 YX04
43 4300 700 423 105,00 YX04
44 4300 700 424 105,00 YX04
45 4300 700 425 105,00 YX04
46 4300 700 426 105,00 YX04
47 4300 700 427 105,00 YX04

But ochronny  
Amsterdam Low
wg DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · materiał wierzchni: skóra nubuk · 
podnosek z aluminium · elastyczna ochrona przed przebiciem FAP® · 
wyściółka: wyściółka funkcyjna BreathActive · wkładka: evercushion® 
pro, anatomicznie ukształtowana · podeszwa TPU METRO PROTECT z 
poduszkami amortyzującymi EVA · ochrona palców · szerokość 11 ·  
wg DGUV 112-191

Wielkość Nr art.
czarny/żółty

EUR KO

39 4300 700 429 109,00 YX04
40 4300 700 430 109,00 YX04
41 4300 700 431 109,00 YX04
42 4300 700 432 109,00 YX04
43 4300 700 433 109,00 YX04
44 4300 700 434 109,00 YX04
45 4300 700 435 109,00 YX04
46 4300 700 436 109,00 YX04
47 4300 700 437 109,00 YX04

Bezpieczny but z cholewkami 
Amsterdam Mid
wg DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · 
materiał wierzchni: skóra nubuk · podnosek z aluminium · elastyczna 
ochrona przed przebiciem FAP® · wyściółka: wyściółka funkcyjna 
BreathActive · wkładka: evercushion® pro, anatomicznie ukształtowana · 
podeszwa TPU METRO PROTECT z poduszkami amortyzującymi EVA · 
ochrona palców · szerokość: 11 · wg DGUV 112-191

Wielkość Nr art.
niebieski/czarny

EUR KO

39 4300 700 509 81,95 YX32
40 4300 700 510 81,95 YX32
41 4300 700 511 81,95 YX32
42 4300 700 512 81,95 YX32
43 4300 700 513 81,95 YX32
44 4300 700 514 81,95 YX32
45 4300 700 515 81,95 YX32
46 4300 700 516 81,95 YX32
47 4300 700 517 81,95 YX32

But ochronny ENERGY IMPULSE  Low
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S1P ESD HRO SRA · materiał 
wierzchni: wytrzymała materiał tekstylny z elementami siatkowymi 
wielowarstwowymi i FITFRAME® (elementy wzmacniające zamocowane 
bez szwów) · podnosek z włókien szklanych i elastyczna, 
niezawierająca metalu, ochrona przed przebiciem FAP® · bardzo lekkie · 
oddychająca wyściółka funkcyjna · przyjemne wypełnienie cholewki i 
języka · praktyczny system sznurowania Speedlace · wkładka comfit®AIR 
o ergonomicznym kształcie · podeszwa: DUAL.IMPULSE - odporna na 
wysokie temperatury do 300°C, antypoślizgowa podeszwa gumowa z 
podeszwą pośrednią z IMPULSE.FOAM® o dwóch różnych gęstościach 
zapewnia doskonałą amortyzację, stabilność i komfort ·  
wg DGUV 112-191 · szerokość 11

Wielkość Nr art.
szary/czarny

EUR KO

39 4300 700 529 81,95 YX32
40 4300 700 530 81,95 YX32
41 4300 700 531 81,95 YX32
42 4300 700 532 81,95 YX32
43 4300 700 533 81,95 YX32
44 4300 700 534 81,95 YX32
45 4300 700 535 81,95 YX32
46 4300 700 536 81,95 YX32
47 4300 700 537 81,95 YX32

But ochronny ENERGY IMPULSE  Grey Low
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S1P ESD HRO SRA · materiał 
wierzchni: wytrzymała materiał tekstylny z elementami siatkowymi 
wielowarstwowymi i FITFRAME® (elementy wzmacniające zamocowane 
bez szwów) · podnosek z włókien szklanych i elastyczna, 
niezawierająca metalu, ochrona przed przebiciem FAP® · bardzo lekkie · 
oddychająca wyściółka funkcyjna · przyjemne wypełnienie cholewki i 
języka · praktyczny system sznurowania Speedlace · wkładka comfit®AIR 
o ergonomicznym kształcie · podeszwa: DUAL.IMPULSE - odporna na 
wysokie temperatury do 300°C, antypoślizgowa podeszwa gumowa z 
podeszwą pośrednią z IMPULSE.FOAM® o dwóch różnych gęstościach 
zapewnia doskonałą amortyzację, stabilność i komfort ·  
wg DGUV 112-191 · szerokość 11

Wielkość Nr art.
szary/kombinacja

EUR KO

36 4300 700 596 72,95 YX32
37 4300 700 597 72,95 YX32
38 4300 700 598 72,95 YX32
39 4300 700 599 72,95 YX32
40 4300 700 600 72,95 YX32
41 4300 700 601 72,95 YX32
42 4300 700 602 72,95 YX32
43 4300 700 603 72,95 YX32
44 4300 700 604 72,95 YX32
45 4300 700 605 72,95 YX32
46 4300 700 606 72,95 YX32
47 4300 700 607 72,95 YX32

But ochronny ULTRATRAIL GREY LOW
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S3 ESD HRO SRC · materiał wierzchni: 
skóra z wytrzymałymi na ścieranie wstawkami tekstylnymi · podnosek 
z włókien szklanych i elastyczna, niezawierająca metalu, ochrona 
przed przebiciem FAP® · bez metalu · oddychająca wyściółka 
funkcyjna · przyjemne wypełnienie cholewki i języka · gumowy ochraniacz 
zabezpieczający przed uderzeniami w obrębie palców · wkładka comfit®AIR 
o ergonomicznym kształcie · specjalny kształt i listwy w rozmiarach 
damskich 36-40 · podeszwa: XTS TRAIL - wysokiej jakości, odporna na 
wysokie temperatury do 300°C, antypoślizgowa podeszwa gumowa z 
podeszwą pośrednią z IMPULSE.FOAM® zapewnia doskonałą amortyzację, 
stabilność i komfort · bez metalu · wg DGUV 112-191 · rozmiary 36-40 
szerokość 8, rozmiary 41-47 · szerokość 11
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Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
czarny/czerwony

EUR KO

40 4300 700 580 74,50 YX32
41 4300 700 581 74,50 YX32
42 4300 700 582 74,50 YX32
43 4300 700 583 74,50 YX32
44 4300 700 584 74,50 YX32
45 4300 700 585 74,50 YX32
46 4300 700 586 74,50 YX32

But ochronny ULTRATRAIL BLACK Low
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S3 ESD HRO SRC · materiał wierzchni: 
skóra z wytrzymałymi na ścieranie wstawkami tekstylnymi · podnosek 
z włókien szklanych i elastyczna, niezawierająca metalu, ochrona 
przed przebiciem FAP® · oddychająca wyściółka funkcyjna · przyjemne 
wypełnienie cholewki i języka · gumowy ochraniacz zabezpieczający przed 
uderzeniami w obrębie palców · wkładka comfit®AIR o ergonomicznym 
kształcie · specjalny kształt i listwy w rozmiarach damskich 36-40 · 
podeszwa: XTS TRAIL - wysokiej jakości, odporna na wysokie temperatury 
do 300°C, antypoślizgowa podeszwa gumowa z podeszwą pośrednią z 
IMPULSE.FOAM® zapewnia doskonałą amortyzację, stabilność i komfort · 
bez metalu · wg DGUV 112-191 · rozmiary 36-40 szerokość 8, rozmiary 
41-47 szerokość 11

Wielkość Nr art.
czarny/czerwony

EUR KO

40 4300 700 560 77,50 YX32
41 4300 700 561 77,50 YX32
42 4300 700 562 77,50 YX32
43 4300 700 563 77,50 YX32
44 4300 700 564 77,50 YX32
45 4300 700 565 77,50 YX32
46 4300 700 566 77,50 YX32

Bezpieczny but z cholewkami 
ULTRATRAIL BLACK MID
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S3 ESD WR HRO SRC · materiał wierzchni: 
skóra gładka z wytrzymałymi na ścieranie wstawkami tekstylnymi · 
podnosek z włókien szklanych i elastyczna, niezawierająca metalu, 
ochrona przed przebiciem FAP® · Extra: ESD · oddychająca wyściółka 
funkcyjna, przyjemne wypełnienie cholewki i języka · gumowy ochraniacz 
zabezpieczający przed uderzeniami w obrębie palców · wkładka comfit®AIR 
o ergonomicznym kształcie · podeszwa: XTS TRAIL - wysokiej jakości, 
odporna na wysokie temperatury do 300°C, antypoślizgowa podeszwa 
gumowa z podeszwą pośrednią z IMPULSE.FOAM® zapewnia doskonałą 
amortyzację, stabilność i komfort · bez metalu · wg DGUV 112-191 · 
szerokość 11

Wielkość Nr art.
szary/zielony

EUR KO

39 8000 468 864 136,90 YR01
40 8000 468 865 136,90 YR01
41 8000 468 866 136,90 YR01
42 8000 468 867 136,90 YR01
43 8000 468 868 136,90 YR01
44 8000 468 869 136,90 YR01
45 8000 468 870 136,90 YR01
46 8000 468 871 136,90 YR01
47 8000 468 872 136,90 YR01
48 8000 468 873 136,90 YR01

But ochronny Larrox Work 
GTX grey Lo 
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S3 CI HI HRO SRC · materiał wierzchni: 
impregnowany materiał tekstylny · podnosek stalowy · ochrona przed 
przebiciem, bez metalu · GORE-TEX® Performance Comfort Footwear · 
zamknięty, wyściełany język · całopowierzchniowa wkładka do butów · 
podeszwa LARROX Work z gumy/PU · podnosek TPU · kształt A · wg 
DGUV 112-191

Wielkość Nr art.
szary/zielony

EUR KO

39 8000 469 064 148,50 YR01
40 8000 469 065 148,50 YR01
41 8000 469 066 148,50 YR01
42 8000 469 067 148,50 YR01
43 8000 469 068 148,50 YR01
44 8000 469 069 148,50 YR01
45 8000 469 070 148,50 YR01
46 8000 469 071 148,50 YR01
47 8000 469 072 148,50 YR01
48 8000 469 073 148,50 YR01

Bezpieczny but z cholewkami 
Larrox Work GTX grey Mid
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S3 CI 
HI HRO SRC · materiał wierzchni: 
impregnowany materiał tekstylny 
podnosek stalowy · ochrona przed przebiciem, bez metalu · 
GORE-TEX® Performance Comfort Footwear · zamknięty, wyściełany język · 
całopowierzchniowa wkładka do butów · podeszwa LARROX Work z gumy/
PU · podnosek TPU · kształt B 

Wielkość Nr art.
czarny/czarny

EUR KO

39 8000 468 959 153,10 YR01
40 8000 468 960 153,10 YR01
41 8000 468 961 153,10 YR01
42 8000 468 962 153,10 YR01
43 8000 468 963 153,10 YR01
44 8000 468 964 153,10 YR01
45 8000 468 965 153,10 YR01
46 8000 468 966 153,10 YR01
47 8000 468 967 153,10 YR01

But ochronny Renegade Work 
GTX black Lo 
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S3 CI HI HRO SRC · materiał wierzchni: 
impregnowana skóra nubuk oraz impregnowany materiał tekstylny, 
podnosek stalowy · ochrona przed przebiciem, bez metalu · 
GORE-TEX® Performance Comfort Footwear · zamknięty, wyściełany język · 
całopowierzchniowa wkładka do butów · podeszwa gumowa /PU VIBRAM® 
z technologią MONOWRAP® · kształt A · wg DGUV 112-191

Wielkość Nr art.
czarny/czarny

EUR KO

39 8000 469 128 157,50 YR01
40 8000 469 129 157,50 YR01
41 8000 469 130 157,50 YR01
42 8000 469 131 157,50 YR01
43 8000 469 132 157,50 YR01
44 8000 469 133 157,50 YR01
45 8000 469 134 157,50 YR01
46 8000 469 135 157,50 YR01
47 8000 469 136 157,50 YR01

Bezpieczny but z cholewkami 
Renegade Work GTX black Mid
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S3 CI HI 
HRO SRC · materiał wierzchni: impreg- 
nowana skóra nubukowa / impregnowany  
materiał tekstylny, podnosek stalowy · ochrona przed  
przebiciem, bez metalu · GORE-TEX® Performance Comfort Footwear · 
zamknięty, wyściełany język · całopowierzchniowa wkładka do butów · 
podeszwa gumowa /PU VIBRAM® z technologią MONOWRAP® · kształt B
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11/137Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
czarny/niebieski

EUR KO

40 4000 373 530 136,90 YR01
41 4000 373 531 136,90 YR01
42 4000 373 532 136,90 YR01
43 4000 373 533 136,90 YR01
44 4000 373 534 136,90 YR01
45 4000 373 535 136,90 YR01
46 4000 373 536 136,90 YR01
47 4000 373 537 136,90 YR01

But ochronny Innox Work GTX blue Lo
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S3 · materiał wierzchni: impregnowany 
materiał tekstylny CORDURA® · podnosek stalowy · ochrona przed 
przebiciem bez metalu · GORE-TEX® Performance Comfort Footwear · 
zamknięty, wyściełany język · całopowierzchniowa wkładka do butów · 
podeszwa guma/PU/PU Lowa Work Sport · podnosek TPU · kształt A ·  
wg DGUV 112-191
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 36 wzwyż i w rozm. 48

Wielkość Nr art.
czarny/niebieski

EUR KO

40 4000 373 540 146,50 YR01
41 4000 373 541 146,50 YR01
42 4000 373 542 146,50 YR01
43 4000 373 543 146,50 YR01
44 4000 373 544 146,50 YR01
45 4000 373 545 146,50 YR01
46 4000 373 546 146,50 YR01
47 4000 373 547 146,50 YR01

Bezpieczny but z cholewkami  
Innox Work GTX blue Mid
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · materiał wierzchni: impregnowany 
materiał tekstylny CORDURA® · podnosek stalowy · ochrona przed 
przebiciem bez metalu · GORE-TEX® Performance Comfort Footwear · 
zamknięty, wyściełany język · całopowierzchniowa wkładka do butów · 
podeszwa guma/PU/PU Lowa Work Sport · podnosek TPU · kształt B · 
wg DGUV 112-191
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 36 wzwyż i w rozm. 48

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

39 4000 373 959 141,50 YR01
40 4000 373 960 141,50 YR01
41 4000 373 961 141,50 YR01
42 4000 373 962 141,50 YR01
43 4000 373 963 141,50 YR01
44 4000 373 964 141,50 YR01
45 4000 373 965 141,50 YR01
46 4000 373 966 141,50 YR01
47 4000 373 967 141,50 YR01

But ochronny Boreas Work GTX Lo
wg DIN EN ISO 20345 · S3 · kształt A · materiał wierzchni: impregnowana 
skóra nubuk · materiał tekstylny Cordura® · GORE-TEX® Performance 
Comfort Footwear · zamknięty, wyściełany język · podnosek stalowy · 
stalowa podeszwa pośrednia · całopowierzchniowa wkładka do butów 
LOWA · podeszwa GUMMI/PU Vibram® z technologią Monowrap®

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

39 4000 373 969 147,50 YR01
40 4000 373 970 147,50 YR01
41 4000 373 971 147,50 YR01
42 4000 373 972 147,50 YR01
43 4000 373 973 147,50 YR01
44 4000 373 974 147,50 YR01
45 4000 373 975 147,50 YR01
46 4000 373 976 147,50 YR01
47 4000 373 977 147,50 YR01

Bezpieczny but z cholewkami Boreas Work GTX Mid
wg DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · kształt B · materiał wierzchni: 
impregnowana skóra nubuk · materiał tekstylny Cordura® · GORE-TEX® 
Performance Comfort Footwear · zamknięty, wyściełany język · podnosek 
stalowy · stalowa podeszwa pośrednia · całopowierzchniowa wkładka do 
butów LOWA · podeszwa GUMMI/PU Vibram® z technologią Monowrap®

Wielkość Nr art.
czarny/zielony

EUR KO

40 8000 076 866 76,40 YB10
41 8000 076 867 76,40 YB10
42 8000 076 868 76,40 YB10
43 8000 076 869 76,40 YB10
44 8000 076 870 76,40 YB10
45 8000 076 871 76,40 YB10
46 8000 076 872 76,40 YB10
47 8000 076 873 76,40 YB10

Sandał ochronny BEN
wg DIN EN ISO 20345 · S1 ESD · materiał wierzchni: mikrofaza · 
oddychająca wyściółka funkcyjna · wkładka: element absorbujący Vibratec · 
wkładka: antybakteryjna wkładka do butów ESD-Relax S8115 · podnosek 
z aluminium · garbowana roślinnie skórzana podpodeszwa · podeszwa 
PU/PU · sportowe i lekkie · chroni stawy, chrząstki międzykręgowe i 
kręgosłup · parametry jak dla obuwia do biegania · antypoślizgowa i odporna 
na przetarcie podeszwa · wg DGUV 112-191 · szerokość: 12 
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 36 wzwyż
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11/138 D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

40 8000 593 619 68,90 YE01
41 8000 593 620 68,90 YE01
42 8000 593 621 68,90 YE01
43 8000 593 622 68,90 YE01
44 8000 593 623 68,90 YE01
45 8000 593 624 68,90 YE01
46 8000 593 625 68,90 YE01

But ochronny JORDEN LOW 
wg DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · 
mikrofaza impregnowana, oddychająca wyściółka tekstylna · w zestawie 
3 pary kolorowych sznurowadeł w kartonie · przyjemne stąpanie dzięki 
elementowi amortyzującymi Bluefooam · podpodeszwa tekstylna 
chroniąca przed przebiciem niezawierająca metalu · specjalnie 
zaprojektowany podnosek z włókna szklanego · podeszwa PU/PU 
odporna na działanie paliw i olejów, antypoślizgowa · wg DGUV 112-191 · 
szerokość 11
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 39 wzwyż i do rozm. 48

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

40 8000 593 629 70,40 YE01
41 8000 593 630 70,40 YE01
42 8000 593 631 70,40 YE01
43 8000 593 632 70,40 YE01
44 8000 593 633 70,40 YE01
45 8000 593 634 70,40 YE01
46 8000 593 635 70,40 YE01

Bezpieczny but z cholewkami 
JORDEN MID BLACK
wg DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD ·  
mikrofaza impregnowana, oddychająca 
wyściółka tekstylna · w zestawie 3 
pary kolorowych sznurowadeł w kartonie · przyjemne stąpanie dzięki 
elementowi amortyzującymi Bluefooam · podpodeszwa tekstylna 
chroniąca przed przebiciem niezawierająca metalu · specjalnie 
zaprojektowany podnosek z włókna szklanego · podeszwa PU/PU 
odporna na działanie paliw i olejów, antypoślizgowa · wg DGUV 112-191· 
szerokość 11
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 39 wzwyż i do rozm. 48

Wielkość Nr art.
niebieski/czarny

EUR KO

40 8000 067 511 92,75 YB10
41 8000 067 512 92,75 YB10
42 8000 067 513 92,75 YB10
43 8000 067 514 92,75 YB10
44 8000 067 515 92,75 YB10
45 8000 067 516 92,75 YB10
46 8000 067 517 92,75 YB10

But ochronny FLASH BLUE
wg DIN EN ISO 20345 · S1 ESD · materiał 
wierzchni: tkanina dzianinowa wysokiej 
jakości · oddychająca wyściółka tekstylna · wyściółka: miękka i amortyzująca 
podeszwa pośrednia EVA · wkładka: antybakteryjna wkładka do butów 
ESD-Relax S8115 · podnosek stalowy · podeszwa: Vibram® z EVA/gumy · 
obuwie sportowe · idealnie stabilne pomimo wygodnej elastyczności · 
parametry jak dla obuwia do biegania · antypoślizgowa i odporna na 
przetarcie podeszwa · wspiera zdrową postawę ciała · certyfikat DGUV 
112-191 · szerokość: komfortowa szerokość 
Na zamówienie dostępne również od rozm. 37 i do rozm. 49

Wielkość Nr art.
pomarańczowy/czarny

EUR KO

40 8000 076 877 77,75 YB10
41 8000 076 878 77,75 YB10
42 8000 076 879 77,75 YB10
43 8000 076 880 77,75 YB10
44 8000 076 881 77,75 YB10
45 8000 076 882 77,75 YB10
46 8000 076 883 77,75 YB10

But ochronny BASTI LOW ORANGE
wg DIN EN ISO 20345 · S2 ESD · materiał wierzchni: skóra nubuk 
najwyższej jakości i materiał tekstylny · oddychająca wyściółka tekstylna · 
wkładka: element absorbujący „Vibratec” · wkładka: antybakteryjna 
wkładka do butów ESD-Relax S8115 · podnosek z aluminium · podeszwa: 
PU/PU · sportowe i lekkie · chroni stawy, chrząstki międzykręgowe i 
kręgosłup · przeciwpoślizgowa podeszwa · certyfikat DGUV 112-191 · 
szerokość: 12 
Na zamówienie dostępne również od rozm. 37

Wielkość Nr art.
czarny/czerwony

EUR KO

40 4703 000 070 78,00 YB10
41 4703 000 071 78,00 YB10
42 4703 000 072 78,00 YB10
43 4703 000 073 78,00 YB10
44 4703 000 074 78,00 YB10
45 4703 000 075 78,00 YB10
46 4703 000 076 78,00 YB10
47 4703 000 077 78,00 YB10

But ochronny THILO LOW
wg DIN EN ISO 20345:2012 · S1 ESD ·  
materiał wierzchni: wysokiej jakości 
tkanina / materiał siatkowy · wyściółka 
wewnętrzna: oddychająca skóra i materiały 
funkcjonalne · podnosek aluminiowy · 
wkładka: amortyzacja pięty i przodostopia Vibratec · podpodeszwa Biagioli · 
podeszwa PU/PU · szybkie sznurowanie · certyfikat DGUV 112-191 · 
szerokość: komfortowa szerokość
Dodatkowe sznurowadła w pudełku na buty 
 
Na zamówienie dostępne również w rozm. 35-39 i w rozm. 48-52 

Wielkość Nr art.
czarny/czerwony

EUR KO

40 4703 000 160 74,75 YB10
41 4703 000 161 74,75 YB10
42 4703 000 162 74,75 YB10
43 4703 000 163 74,75 YB10
44 4703 000 164 74,75 YB10
45 4703 000 165 74,75 YB10
46 4703 000 166 74,75 YB10
47 4703 000 167 74,75 YB10

Sandał ochronny THILO AIR
wg DIN EN ISO 20345:2012 · S1 ESD · materiał wierzchni: wysokiej jakości 
tkanina / materiał siatkowy · wyściółka wewnętrzna: oddychająca skóra i 
materiały funkcjonalne · podnosek aluminiowy · wkładka: amortyzacja 
pięty i przodostopia Vibratec · podpodeszwa Biagioli · z mocowaniem na 
rzep ·  podeszwa PU/PU · certyfikat DGUV 112-191 · szerokość: 12
Na zamówienie dostępne również w rozm. 35-39 i w rozm. 48-52 
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11/139Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
czarny/niebieski

EUR KO

39 4703 000 529 84,80 YB10
40 4703 000 530 84,80 YB10
41 4703 000 531 84,80 YB10
42 4703 000 532 84,80 YB10
43 4703 000 533 84,80 YB10
44 4703 000 534 84,80 YB10
45 4703 000 535 84,80 YB10
46 4703 000 536 84,80 YB10
47 4703 000 537 84,80 YB10

Sandał ochronny MARLON AIR
wg DIN EN ISO 20345:2012 · S1 ESD · materiał wierzchni: mikrowłókno · 
wyściółka wewnętrzna: naturalna wyściółka ze skóry ortopedycznej · 
podnosek z aluminium · wkładka: opatentowana głęboka wkładka 
Wörishofer Bioair · optymalnie ukształtowane anatomicznie · wspomaga 
krążenie krwi · garbowana roślinnie skórzana podpodeszwa · podeszwa PU/
PU · z mocowaniem na rzep · szerokość: komfortowa szerokość
Na zamówienie dostępne również od rozm. 36

Wielkość Nr art.
czarny/niebieski

EUR KO

39 4703 000 509 88,20 YB10
40 4703 000 510 88,20 YB10
41 4703 000 511 88,20 YB10
42 4703 000 512 88,20 YB10
43 4703 000 513 88,20 YB10
44 4703 000 514 88,20 YB10
45 4703 000 515 88,20 YB10
46 4703 000 516 88,20 YB10
47 4703 000 517 88,20 YB10

But ochronny MARLON LOW
wg DIN EN ISO 20345:2012 · S1 ESD · materiał wierzchni: mikrofaza · 
wyściółka wewnętrzna: naturalna wyściółka ze skóry ortopedycznej · 
podnosek z aluminium · wkładka: opatentowana głęboka wkładka 
Wörishofer Bioair · optymalnie ukształtowane anatomicznie ·  
wspomaga krążenie krwi · garbowana roślinnie skórzana podpodeszwa · 
podeszwa PU/PU · szerokość: komfortowa szerokość
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 36 wzwyż

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

40 4703 000 710 47,20 YB10
41 4703 000 711 47,20 YB10
42 4703 000 712 47,20 YB10
43 4703 000 713 47,20 YB10
44 4703 000 714 47,20 YB10
45 4703 000 715 47,20 YB10
46 4703 000 716 47,20 YB10
47 4703 000 717 47,20 YB10

But ochronny KURT LOW
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · materiał wierzchni: 
skóra · oddychająca wyściółka funkcyjna · podnosek stalowy · stalowa 
podeszwa pośrednia · amortyzator wstrząsów na pięcie · podpodeszwa 
Biagioli · podeszwa PU/PU · komfortowa szerokość
Na zamówienie dostępne również w rozm. 39

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

40 4703 000 730 50,35 YB10
41 4703 000 731 50,35 YB10
42 4703 000 732 50,35 YB10
43 4703 000 733 50,35 YB10
44 4703 000 734 50,35 YB10
45 4703 000 735 50,35 YB10
46 4703 000 736 50,35 YB10
47 4703 000 737 50,35 YB10

Bezpieczny but z  
cholewkami KURT MID
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · 
materiał wierzchni: skóra · oddychająca 
wyściółka funkcyjna · podnosek 
stalowy · stalowa podeszwa 
pośrednia · amortyzator wstrząsów na 
pięcie · podpodeszwa Biagioli · podeszwa PU/PU · komfortowa szerokość 
Na zamówienie dostępne również w rozm. 39

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

39 8000 010 996 65,50 YB04
40 8000 010 997 65,50 YB04
41 8000 010 998 65,50 YB04
42 8000 010 999 65,50 YB04
43 8000 011 000 65,50 YB04
44 8000 011 001 65,50 YB04
45 8000 011 002 65,50 YB04
46 8000 011 003 65,50 YB04
47 8000 011 004 65,50 YB04

But ochrony zimowy  
Magnus-Profi
wg DIN EN ISO 20345 · S3 CI SRC ·  
materiał wierzchni: gładka skóra wołowa ·  
miękka wyściółka cholewki · całkowicie wyściełane  
ciepłą wyściółką tkaną z wełny owczej · sznurowane  
z dodatkowym bocznym zamkiem błyskawicznym YKK  
umożliwiającym szybkie zakładanie i zdejmowanie · szeroki podnosek 
stalowy · stalowa podeszwa pośrednia · całkowicie wymienna wkładka, 
w pokrowcu z tkanej wełny owczej · izolująca od zimna, antypoślizgowa 
podeszwa PU/PU z ochroną przed uderzeniem, elastyczna w niskich 
temperaturach do -20°C, nie pozostawiająca śladów · certyfikowana 
zgodnie z DGUV 112-191 do stosowania określonych wkładek 
ortopedycznych · szerokość 11
Na zamówienie dostępne również w rozm. 38 i w rozm. 48

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

40 4720 000 090 73,90 YE01
41 4720 000 091 73,90 YE01
42 4720 000 092 73,90 YE01
43 4720 000 093 73,90 YE01
44 4720 000 094 73,90 YE01
45 4720 000 095 73,90 YE01
46 4720 000 096 73,90 YE01
47 4720 000 097 73,90 YE01

But ochrony zimowy Siberian
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S3 CI SRC · materiał wierzchni: skóra 
licowa, wodoodporne · wyściółka ze sztucznego futra tkanego · z zamkiem 
błyskawicznym · perforowany podnosek z tworzywa sztucznego 
z otworami z oddychającą membraną · odporna na przebicie 
podpodeszwa Save & Flex Plus · wkładka Action Dry – ciągła, 
ukształtowana anatomicznie i lekka wkładka EVA z włókna z węgla 
aktywnego · antybakteryjna, oddychająca · antypoślizgowa i odporna na 
przetarcie podeszwa PU/PU · wg DGUV 112-191 · szerokość 11
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 38 wzwyż
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11/140 D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

38 4720 000 428 53,90 YE01
39 4720 000 429 53,90 YE01
40 4720 000 430 53,90 YE01
41 4720 000 431 53,90 YE01
42 4720 000 432 53,90 YE01
43 4720 000 433 53,90 YE01
44 4720 000 434 53,90 YE01
45 4720 000 435 53,90 YE01
46 4720 000 436 53,90 YE01
47 4720 000 437 53,90 YE01

But ochrony zimowy Krotal UK
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S3 CI SRC · materiał wierzchni: skóra 
wołowa, wodoodporny · z podnoskiem · wyściółka ze sztucznego futra 
tkanego · podnosek stalowy · podeszwa stalowa · wyściółka Flat-Fit · 
ciągła i anatomicznie ukształtowana wkładka · antypoślizgowa i odporna na 
przetarcie podeszwa PU/PU · z podnoskiem · szerokość 11

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

40 4000 392 010 57,50 YC10
41 4000 392 011 57,50 YC10
42 4000 392 012 57,50 YC10
43 4000 392 013 57,50 YC10
44 4000 392 014 57,50 YC10
45 4000 392 015 57,50 YC10
46 4000 392 016 57,50 YC10

Bezpieczny but z cholewkami Knut
wg DIN EN ISO 20345 · S3 CI SRC · materiał wierzchni: skóra 
licowa · wyściółka ze sztucznego futra tkanego · podnosek z tworzywa 
sztucznego · odporna na przebicie podpodeszwa niezawierająca 
metali · ciągła i anatomicznie ukształtowana wkładka · podeszwa z PU/PU · 
szerokość 11 · wg DGUV 112-191
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 35 wzwyż i do rozm. 48

Wielkość Nr art.
beżowy

EUR KO

40 4720 000 910 119,70 YC10
41 4720 000 911 119,70 YC10
42 4720 000 912 119,70 YC10
43 4720 000 913 119,70 YC10
44 4720 000 914 119,70 YC10
45 4720 000 915 119,70 YC10
46 4720 000 916 119,70 YC10
47 4720 000 917 119,70 YC10
48 4720 000 918 119,70 YC10

Kozak zimowy wciągany Jalartic SAS
wg DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · materiał wierzchni: skóra wyprawiana 
AP 23, grubsza o 10-15% od skóry stosowanej tradycyjnie do większości 
bezpiecznych butów z cholewkami · odporne na olej i wodę · wyściółka 
podeszwy Confort-Tech · wyściółka z futerka · podnosek stalowy · 
pośrednia podeszwa stalowa odporna na przebicie ·  progresywny 
system amortyzacji ruchu pięty · podeszwa Softane™2-Dichten-PU · 
szerokość 11 
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 35 wzwyż

Wielkość Nr art.
ciemnozielony/czarny

EUR KO

39/40 – 6 4000 374 130 126,50 YC27
41–7 4000 374 131 126,50 YC27
42 – 8 4000 374 132 126,50 YC27
43 – 9 4000 374 133 126,50 YC27
44/45 – 10 4000 374 134 126,50 YC27
46 – 11 4000 374 135 126,50 YC27
47 – 12 4000 374 136 126,50 YC27

But ochrony zimowy Purofort 
Thermo+ Full Safety
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S5 CI SRC · z podnoskiem stalowym 
i stalową podeszwą pośrednią · z pianki poliuretanowej · mocne i 
trwałe buty z cholewą Purofort dla różnych obszarów w rolnictwie · 
znakomita termiczna izolacja do -50 °C dzięki technologii materiału 
Purofort · wyściółka antybakteryjna · poprawiona wkładka do butów, 
3 x lepsze wchłanianie wilgoci, o 100 % lepsze pochłanianie energii · 
amortyzująca uderzenia podeszwa oferuje komfort podczas codziennego 
użytkowania · łatwa w czyszczeniu podeszwa antypoślizgowa do 
praktycznego stosowania w gospodarstwie · warunkowo odporne 
na: minerały, zwierzęce i roślinne oleje i tłuszcze, środki dezynfekcyjne, 
gnojowicę, rozpuszczalniki, różne chemikalia
Na zamówienie dostępne również od rozm. 37/38 (5) i w rozm. 48 (13)
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11/141Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
czarny/niebieski

EUR KO

36 8000 042 816 109,80 YE01
37 8000 042 817 109,80 YE01
38 8000 042 818 109,80 YE01
39 8000 042 819 109,80 YE01
40 8000 042 820 109,80 YE01
41 8000 042 821 109,80 YE01

Obuwie ochronne damskie Lolly
zgodność z DIN EN ISO 20345 · S1P SRC · materiał wierzchni: skóra 
welurowa z wstawkami z bardzo oddychającego nylonu · wyściółka 
Wing Tex · perforowany podnosek z aluminium z oddychającą 
membraną · odporna na przebicie podeszwa spodnia Save & Flex 
Plus · anatomiczna wkładka Polysoft z miękkiego PU, oddychająca i 
antybakteryjna · miękka podeszwa pośrednia PU Infinergy® · podeszwa 
PU: antypoślizgowa i odporna na przetarcie, antystatyczna, z lekkim 
obcasem · szerokość 9
Na zamówienie dostępne również od rozm. 35 i rozm. 42 Wielkość Nr art.

czarny/fioletowy
EUR KO

36 8000 477 260 87,60 YE01
37 8000 477 261 87,60 YE01
38 8000 477 262 87,60 YE01
39 8000 477 263 87,60 YE01
40 8000 477 264 87,60 YE01
41 8000 477 265 87,60 YE01
42 8000 477 266 87,60 YE01

Obuwie ochronne damskie RedUp ELECTRA
wg DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · materiał wierzchni: miękka 
skóra welurowa perforowana · wyściółka Wing-Tex: oddychający materiał 
z kanalikami wentylacyjnymi · perforowany podnosek z aluminium z 
oddychającą membraną · odporna na przebicie podpodeszwa Save & 
Flex Plus „no-metal” · wkładka z Memory ESD i elastopanem prod. BASF · 
podeszwa PU/PU High Rebound z elastopanem prod. BASF · wytrzymała 
na ścieranie, olejoodporna, antypoślizgowa i antystatyczna podeszwa z PU z 
lekkim obcasem · szerokość 11   
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 35 wzwyż

Wielkość Nr art.
czarny/niebieski

EUR KO

36 4300 700 476 88,99 YX04
37 4300 700 477 88,99 YX04
38 4300 700 478 88,99 YX04
39 4300 700 479 88,99 YX04
40 4300 700 480 88,99 YX04
41 4300 700 481 88,99 YX04
42 4300 700 482 88,99 YX04

Obuwie ochronne damskie Niobe Blue Wns Low
zgodnie z DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC ESD  ·materiał górny: 
gładka skóra bydlęca · podnosek stalowy · elastyczna ochrona przed 
przebiciem FAP®  ·podpinka: wyściółka funkcyjna BreathActive · wkładka: 
evercushion® BA+ · podeszwa Duo PU naturalFlexMOTION® z elementem 
iCell, wysoko elastyczna, wyjątkowo amortyzująca i antypoślizgowa · 
ochrona palców  ·szerokość F  · wg DGUV 112-191

Wielkość Nr art.
czarny/różowy

EUR KO

36 4300 700 486 86,99 YX04
37 4300 700 487 86,99 YX04
38 4300 700 488 86,99 YX04
39 4300 700 489 86,99 YX04
40 4300 700 490 86,99 YX04
41 4300 700 491 86,99 YX04

Obuwie ochronne damskie Fuse TC Pink Wns Low
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC ESD · materiał górny: wytrzymała 
tkanina z mikrofibry, odporna na wodę i brud · podnosek stalowy · 
elastyczna ochrona przed przebiciem FAP® · wyściółka: wyściółka 
funkcyjna BreathActive · wkładka: evercushion® BA+ · podeszwa Duo PU 
naturalFlexMOTION® z elementem iCell, wysoko elastyczna, wyjątkowo 
amortyzująca i antypoślizgowa · technologia FUSE.TEC® · ochrona palców · 
szerokość F · wg DGUV 112-191
Na zamówienie dostępna również do rozm. 42

Wielkość Nr art.
szary, białe wyróżnienie

EUR KO

36 4720 000 716 57,95 YX31
37 4720 000 717 57,95 YX31
38 4720 000 718 57,95 YX31
39 4720 000 719 57,95 YX31
40 4720 000 720 57,95 YX31
41 4720 000 721 57,95 YX31

Obuwie ochronne damskie Sandra
zgodne z DIN EN ISO 20345 · S1P SRC  ·materiał wierzchni: skóra 
welurowa z materiałem tekstylnym · oddychająca wyściółka tekstylna · 
podnosek stalowy · odporna na przebicie podeszwa wewnętrzna z 
tkaniny  ·ergonomicznie ukształtowana, wyściełana krawędź cholewki · 
wyściełany język zabezpieczający przed pyłem · wyjmowana, anatomiczna 
wkładka · antystatyczna i antypoślizgowa 2-warstwowa podeszwa PU/
gumowa z amortyzacją w obszarze pięty · szerokość 10 
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11/142 D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
czarny/odblaskowy

EUR KO

36 4702 000 710 61,50 YB04
37 4702 000 711 61,50 YB04
38 4702 000 712 61,50 YB04
39 4702 000 713 61,50 YB04
40 4702 000 714 61,50 YB04
41 4702 000 715 61,50 YB04

Obuwie ochronne damskie Stacy
wg EN 20345:2011 · S1P SRC ESD · materiał wierzchni: przepuszczający 
powietrze materiał tekstylny z odblaskowymi aplikacjami z PU · wytrzymały 
na ścieranie film PU w obrębie czubka jako ochrona przed uderzeniem · 
wyściełane miękko zakończenie cholewki · regulująca klimat wyściółka 
tekstylna · miękko amortyzująca wkładka Baak ESD Softstep · stalowy 
podnosek elastyczny z przedłużeniem po stronie zewnętrznej · 
niemetalowa, odporna na przebicie, elastyczna podpodeszwa · 
podeszwa zewnętrzna z PU: bardzo elastyczna, przeciwpoślizgowa, nie 
pozostawia śladów · system Baak go&relax: składający się ze strefy 
elastycznej, podnoska elastycznego i przegubu H zapewnia zginanie 
dopasowane do stopy  · wg DGUV 112-191 · szerokość 10
Zastosowanie: obszary o nieoczekiwanym narażeniu na działanie wilgoci:: 
rzemiosło, przemysł samochodowy, przemysł elektryczny, poligraficzny, 
energetyczny, pakowalnictwo, logistyka, budowa samolotów
Na zamówienie dostępne również w rozmiarze 35 i w rozmiarze 42

Wielkość Nr art.
czarny/purpurowy

EUR KO

36 4720 000 709 64,95 YB04
37 4720 000 710 64,95 YB04
38 4720 000 711 64,95 YB04
39 4720 000 712 64,95 YB04
40 4720 000 713 64,95 YB04
41 4720 000 714 64,95 YB04

Obuwie ochronne damskie Silvy2
wg DIN EN ISO 20345:2011 S1P SRC · materiał wierzchni: wytrzymała na 
ścieranie mikrofaza z oddychającymi wkładkami tekstylnymi · regulująca 
klimat wyściółka tekstylna · podnosek kompozytowy · tekstylna i 
elastyczna warstwa ochrony przed przebiciem · miękko amortyzująca 
wkładka Baak Softstep · kompozytowy podnosek elastyczny z 
przedłużeniem po stronie zewnętrznej · podeszwa zewnętrzna z EVA/
nitrylowa: przeciwpoślizgowa, nie pozostawia śladów · system Baak® 
go&relax: składający się ze strefy elastycznej, podnoska elastycznego i 
przegubu H zapewnia zginanie dopasowane do stopy · podeszwa EVA/
nitrylowa ze strefą elastyczną Baak i elementem łączącym H · wg DGUV 
Regel 112-191 · bez metalu · szerokość 10

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

36 8000 081 203 71,10 YX03
37 8000 081 204 71,10 YX03
38 8000 081 205 71,10 YX03
39 8000 081 206 71,10 YX03
40 8000 081 207 71,10 YX03
41 8000 081 208 71,10 YX03

Damski kozak ochronny 
Libert'in Haut Noir
zgodne z DIN EN ISO 20345 · S3 SRC  ·górny materiał: miękka, 
wodoodporna skóra licowa · podszewka z siatki · nasadki poliwęglanowe · 
odporna na przebicie, pozbawiona metalu podeszwa pośrednia 
”Fibre-LS”  ·ParaboLight / 2 podeszwy z poliuretanu · dodatkowa ochrona 
kostki · antystatyczny · antypoślizgowa · szczególnie nadaje się do twardych 
powierzchni · szerokość S
Obszary zastosowania: przemysł poligraficzny, przemysł elektryczny, 
gastronomia, sprzątanie budynków, rzemiosło, technologia klimatyzacji, 
inżynieria mechaniczna, technologia medyczna/laboratoria, przemysł 
spożywczy, farmacja, technologia transportu/logistyka/magazynowanie, 
praca tymczasowa
Na zamówienie dostępne również w rozm. 35 i w rozm. 42

Wielkość Nr art.
czarny/fioletowy

EUR KO

36 4000 372 022 65,80 YB10
37 4000 372 023 65,80 YB10
38 4000 372 018 65,80 YB10
39 4000 372 019 65,80 YB10
40 4000 372 020 65,80 YB10
41 4000 372 021 65,80 YB10

Sandał ochronny damski DANA AIR
wg DIN EN ISO 20345 · S1 ESD · materiał wierzchni: wysokiej jakości 
tkanina · wyściółka wewnętrzna: oddychająca tkanina · podnosek 
aluminiowy · wkładka: amortyzacja pięty i przodostopia Vibratec · 
pochłaniająca pot włóknina · podeszwa PU/PU · certyfikat DGUV 112-191 · 
szerokość damska  

...znajdą państwo na stronie 11/174
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11/143Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

39 4000 392 079 34,95 YX31
40 4000 392 080 34,95 YX31
41 4000 392 081 34,95 YX31
42 4000 392 082 34,95 YX31
43 4000 392 083 34,95 YX31
44 4000 392 084 34,95 YX31
45 4000 392 085 34,95 YX31
46 4000 392 086 34,95 YX31
47 4000 392 087 34,95 YX31

But spawalniczy Eisennach ÜK
wg DIN EN ISO 20345 S3 HRO SRC · 
materiał wierzchni: cholewka ze skóry lekko 
wytłaczanej · wyściełany kołnierz · przyszyty 
język zabezpieczający przed pyłem · szybkie 
zapinanie na rzepy · szwy z materiału odpornego na wysokie temperatury · 
stalowy podnosek i stalowa podeszwa środkowa · antystatyczna, 
odporna na oleje i kwasy, antypoślizgowa, odporna na wysokie temperatury 
do 300°C podeszwa PU/nitrylowa · zintegrowany podnosek · szerokość 
10,5
Zastosowanie: spawalnictwo, budownictwo itp.

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

38 4720 000 238 50,80 YE01
39 4720 000 239 50,80 YE01
40 4720 000 240 50,80 YE01
41 4720 000 241 50,80 YE01
42 4720 000 242 50,80 YE01
43 4720 000 243 50,80 YE01
44 4720 000 244 50,80 YE01
45 4720 000 245 50,80 YE01
46 4720 000 246 50,80 YE01
47 4720 000 247 50,80 YE01

But spawalniczy Crocodile
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · 
materiał wierzchni: cholewka z czarnej 
skóry wołowej, wodoodporna ·  
wyściółka Wing Tex: oddychający 
materiał z kanalikami wentylacyjnymi ·  
z podnoskiem stalowym i stalową podeszwą pośrednią · wkładka 
Flat-Fit, ciągła i anatomicznie ukształtowana wkładka · antypoślizgowa i 
odporna na przetarcie komfortowa podeszwa PU/PU · ze sznurowaniem · 
szerokość 11

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

38 4720 000 248 73,40 YE01
39 4720 000 249 73,40 YE01
40 4720 000 250 73,40 YE01
41 4720 000 251 73,40 YE01
42 4720 000 252 73,40 YE01
43 4720 000 253 73,40 YE01
44 4720 000 254 73,40 YE01
45 4720 000 255 73,40 YE01
46 4720 000 256 73,40 YE01
47 4720 000 257 73,40 YE01

But spawalniczy Bulls
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S3 
HRO HI WG SRC · materiał wierzchni: 
cholewka z czarnej skóry wołowej, 
wodoodporna · język z przędzą KEVLAR® · wyściółka Wing Tex: oddychający 
materiał z kanalikami wentylacyjnymi · perforowany podnosek z 
tworzywa sztucznego z otworami z oddychającą membraną · 
stalowa podeszwa pośrednia · wkładka Ergo Dry: ciągła i anatomicznie 
ukształtowana wkładka PE, antybakteryjna i oddychająca · odporność 
podeszwy PU/nitrylowej na wysoką temperaturę do +300°C · wg DGUV 
112-191 · bez sznurowania · szerokość 11
Kevlar® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy DuPont

Wielkość Nr art.
czarny – nr 64461

EUR KO

40 4703 050 580 81,90 YR00
41 4703 050 581 81,90 YR00
42 4703 050 582 81,90 YR00
43 4703 050 583 81,90 YR00
44 4703 050 584 81,90 YR00
45 4703 050 585 81,90 YR00
46 4703 050 586 81,90 YR00
47 4703 050 587 81,90 YR00

But spawalniczy Carl
wg DIN EN ISO 20345 · S3 HI SRC 
HRO · kształt B · materiał wierzchni: 
skóra bydlęca · szybkozamykacz, indywidualna regulacja języka z 
dodatkową klamrą · żaroodporne szwy · skórzana podszewka · szczelny 
język · podnosek stalowy · wyściełane mankiety chroniące przed iskrami · 
całopowierzchniowa wkładka Basic grey · stalowa podeszwa pośrednia · 
antystatyczna podpodeszwa z miękkiej włókniny · masywna podeszwa z 
GUMY/PU SAFETY-GRIP · ochrona PU · certyfikat DGUV 112-191
Na zamówienie dostępne również w rozm. 39

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

36/37 4000 373 388 55,99 YX33
37/38 4000 373 389 55,99 YX33
38/39 4000 373 390 55,99 YX33
39/40 4000 373 391 55,99 YX33
41/42 4000 373 392 55,99 YX33
42/43 4000 373 393 55,99 YX33
43/44 4000 373 394 55,99 YX33
45/46 4000 373 395 55,99 YX33
46/47 4000 373 396 55,99 YX33

Clog Bistro Pro
zgodnie z DIN EN ISO 20347:2012  ·materiał: pianka Croslite® · bez 
wyściółki wewnętrznej · podeszwa z panki Croslite® · antypoślizgowy profil 
Crocs Lock™ · regulowany pasek Turbo Strap dla wygody i idealnego 
dopasowania · wszechstronna ochrona dzięki wzmocnieniu pięty, palców 
i podbicia · łatwe czyszczenie za pomocą mydła i wody · Dual Crocs 
Comfort™: wyjątkowo miękka wkładka Croslite™ na podeszwie z pianki 
Croslite™ · zgodność z ASTM F2913

Wielkość
czarny - damski

Nr art. EUR KO

36 4000 373 576 86,50 YX33
37 4000 373 577 86,50 YX33
38 4000 373 578 86,50 YX33
39 4000 373 579 86,50 YX33
40 4000 373 580 86,50 YX33
czarny - męski
41 4000 373 581 86,50 YX33
42 4000 373 582 86,50 YX33
43 4000 373 583 86,50 YX33
44 4000 373 584 86,50 YX33
45 4000 373 585 86,50 YX33
46 4000 373 586 86,50 YX33

Clog Kay SL
zgodnie z DIN EN ISO 20347:2012 SRC  ·materiał: skóra · wkładka: 
pościel z lateksu korkowego z zamszową osłoną · antypoślizgowa gumowa 
podeszwa z podeszwą pośrednią z pianki EVA · odporna na działanie oleju i 
smaru · składany pasek na piętę
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11/144 D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

40 4000 392 180 26,99 YB22
41 4000 392 181 26,99 YB22
42 4000 392 182 26,99 YB22
43 4000 392 183 26,99 YB22
44 4000 392 184 26,99 YB22
45 4000 392 185 26,99 YB22
46 4000 392 186 26,99 YB22

Clog Jolly Fashion
materiał: poliuretan · bez wyściółki wewnętrznej · profilowana podeszwa · 
wodoszczelne · lekkie · elastyczne · wymienna wkładka z korka
Na zamówienie dostępne również w rozmiarze 37 i 47 Wielkość Nr art.

czarny
EUR KO

40 4000 374 160 72,95 YB22
41 4000 374 161 72,95 YB22
42 4000 374 162 72,95 YB22
43 4000 374 163 72,95 YB22
44 4000 374 164 72,95 YB22
45 4000 374 165 72,95 YB22
46 4000 374 166 72,95 YB22
47 4000 374 167 72,95 YB22

But ochronny Sanita PU Clog
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S2 · materiał 
wierzchni: skóra · zamknięty obszar na 
pięcie · z podnoskiem stalowym 

Wielkość Nr art.
biały

EUR KO

36 4720 000 266 55,90 YE01
37 4720 000 267 55,90 YE01
38 4720 000 268 55,90 YE01
39 4720 000 269 55,90 YE01
40 4720 000 270 55,90 YE01
41 4720 000 271 55,90 YE01
42 4720 000 272 55,90 YE01
43 4720 000 273 55,90 YE01
44 4720 000 274 55,90 YE01
45 4720 000 275 55,90 YE01
46 4720 000 276 55,90 YE01
47 4720 000 277 55,90 YE01

But ochronny Rebound Grip
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S2 SRC · materiał wierzchni: cholewka z 
New Safety Dry: materiał oddychający, wodoodporny · wyściółka Wing 
Tex: oddychający materiał z kanalikami wentylacyjnymi · perforowany 
podnosek z tworzywa sztucznego z oddychającą membraną · wkładka 
biała Ergo Dry: ciągła i anatomicznie ukształtowana wkładka, antybakteryjna 
i oddychająca · ekstremalnie antypoślizgowa i odporna na przetarcie 
komfortowa podeszwa PU/PU · wg DGUV 112-191 · bez metalu · 
szerokość 11 
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 35 wzwyż

Wielkość Nr art.
biały

EUR KO

36 4720 000 586 51,40 YE01
37 4720 000 587 51,40 YE01
38 4720 000 588 51,40 YE01
39 4720 000 589 51,40 YE01
40 4720 000 590 51,40 YE01
41 4720 000 591 51,40 YE01
42 4720 000 592 51,40 YE01
43 4720 000 593 51,40 YE01
44 4720 000 594 51,40 YE01
45 4720 000 595 51,40 YE01
46 4720 000 596 51,40 YE01

Klapek ochronny biały Surge
wg DIN EN ISO 20345:2011 · SB E A FO SRC · materiał wierzchni:  
cholewka z mikrofazy Lucky z przestawnymi paskami na piętę · wyściółka  
Wing Tex: oddychający materiał z kanalikami wentylacyjnymi ·  
perforowany podnosek z tworzywa sztucznego z otworami z 
oddychającą membraną · wkładka biała Ergo Dry: ciągła i anatomicznie 
ukształtowana wkładka PE, antybakteryjna i oddychająca · miękka 
komfortowa podeszwa pośrednia PUR · antypoślizgowa i odporna na 
przetarcie podeszwa z PUR U. Grip68 · wg DGUV 112-191 ·  
szerokość 11
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 35 wzwyż

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

39 4300 700 110 82,95 YB11
40 4300 700 111 82,95 YB11
41 4300 700 112 82,95 YB11
42 4300 700 113 82,95 YB11
43 4300 700 114 82,95 YB11
44 4300 700 115 82,95 YB11
45 4300 700 116 82,95 YB11
46 4300 700 117 82,95 YB11
47 4300 700 118 82,95 YB11

Bezpieczny but z cholewkami 
NORBERT
wg DIN EN ISO 20345 · S3 HRO · materiał 
wierzchni: skóra bydlęca · nitrylowa 
podeszwa z długim klinem · odporność 
na temperaturę do 300 °C · nie powoduje 
zarysowań · odporna na przebicie podeszwa z materiału tekstylnego · 
podnosek z tworzywa sztucznego · oddychająca wyściółka wewnętrzna i 
wkładka do butów · szerokość 11 

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

40 4720 000 470 74,80 YE01
41 4720 000 471 74,80 YE01
42 4720 000 472 74,80 YE01
43 4720 000 473 74,80 YE01
44 4720 000 474 74,80 YE01
45 4720 000 475 74,80 YE01
46 4720 000 476 74,80 YE01
47 4720 000 477 74,80 YE01

But ochronny London
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · materiał wierzchni: miękka skóra 
gładka, wodoodporna · wyściółka skórzana · specjalnie ukształtowany 
podnosek z tworzywa sztucznego · odporna na przebicie 
podpodeszwa Save & Flex Plus · wkładka Executive Plus: anatomiczna, 
oddychająca, ciągła · antypoślizgowa i odporna na przetarcie podeszwa PU/
PU · bez metalu · szerokość 11
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 38 wzwyż

Wielkość Nr art. EUR KO
S (34-38) 4000 373 137 39,80 YX03
M (39-43) 4000 373 138 39,80 YX03
XL (44-50) 4000 373 139 39,80 YX03

Nakładka ochronna na buty Visitor protect
podnosek na palcach zgodnie z DIN EN ISO 20345  ·oznaczony kolorem 
podnosek na palcach · antypoślizgowa podeszwa · nadaje się tylko jako 
buty dla odwiedzających
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Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
oliwkowy/pomarańczowy

EUR KO

40 4000 373 350 75,95 YX31
41 4000 373 351 75,95 YX31
42 4000 373 352 75,95 YX31
43 4000 373 353 75,95 YX31
44 4000 373 354 75,95 YX31
45 4000 373 355 75,95 YX31
46 4000 373 356 75,95 YX31

Bezpieczny but z cholewkami do 
pracy w lesie Ulme
wg DIN EN ISO 20345 SB E · EN ISO 17249 
klasa 3 · zatwierdzone przez FPA · z 
podnoskiem stalowym · zabezpieczenie 
antyprzecięciowe · podeszwa zewnętrzna z 
odpornej na kwasy i olej gumy nitrylowej · 
wzmacniana, stabilna ochrona pięty · cholewka 
ze 100% kauczuku naturalnego · kształt 
zapewniający dużo miejsca · dodatkowa 
wolna przestrzeń na duży palec · optymalna ochrona przed obrażeniami piłą 
łańcuchową · wyściółka 100% bawełna · wysokość cholewki: ok. 37 cm · 
szerokość: bardzo szerokie
Na zamówienie dostępne również od rozm. 39 i do rozm. 48

Wielkość Nr art.
czarny/pomarańczowy

EUR KO

40 4000 373 500 123,50 YB22
41 4000 373 501 123,50 YB22
42 4000 373 502 123,50 YB22
43 4000 373 503 123,50 YB22
44 4000 373 504 123,50 YB22
45 4000 373 505 123,50 YB22
46 4000 373 506 123,50 YB22
47 4000 373 507 123,50 YB22

Bezpieczny but z cholewkami do 
pracy w lesie NoRisk
zgodnie z DIN EN ISO 20345:2011 · S3 · 
EN ISO 17249:2004 · klasa ochrony przed 
przecięciem 1  ·górny materiał: mocna skóra 
bydlęca · oddychającaa Dri-Lex Comfort-
Lining · podnosek stalowy · stalowa 
podeszwa pośrednia · nanosek  ·skórzana 
podpodeszwa · system Klima-Kork
Na zamówienie dostępne również w rozm. 39

Wielkość Nr art.
czarny/pomarańczowy

EUR KO

40 4000 372 920 162,90 YB23
41 4000 372 921 162,90 YB23
42 4000 372 922 162,90 YB23
43 4000 372 923 162,90 YB23
44 4000 372 924 162,90 YB23
45 4000 372 925 162,90 YB23
46 4000 372 926 162,90 YB23
47 4000 372 927 162,90 YB23

Bezpieczny but z cholewkami do 
pracy w lesie Cutstop High
zgodność z DIN EN ISO 17249 · S3 E P 
WRU FO HRO SRA klasa 2 · podnosek 
stalowy · wyściółka wewnętrzna: z 
dwoiny wyprawionej · materiał wierzchni: 
wodoodporna skóra, cholewka z niedwojonej 
skóry bydlęcej, wyściełany kołnierz z 
niedwojonej skóry cielęcej, wyściółka z 
odpornego materiału, zabezpieczenie przed przecięciem piłą łańcuchową, 
wyściełany języczek z niedwojonej skóry cielęcej · antystatyczna, odporna 
na olej, przeciwpoślizgowa i odporna na przetarcie podeszwa, którą 
można wyposażyć w kolce · izolacja termiczna do -20°C · odporność na 
temperaturę (temperatura próbna 150°C) · podpodeszwa z prawdziwej 
skóry · podeszwa pośrednia z antystatycznej gumy · podeszwa środkowa 
ze stali odpornej na korozję · materiał wypełniający: materiały chroniące 
przed przecięciem certyfikowane w klasie ochrony przed przecięciem 2 i 
testowane przy prędkości cięcia 24 m/s · zapięcie: na trójkąt i hak · atest / 
certyfikat KWF
Na zamówienie dostępne również w rozm. 39 i 48

Wielkość Nr art.
żółty

EUR KO

40 4000 374 110 84,50 YC27
41 4000 374 111 84,50 YC27
42 4000 374 112 84,50 YC27
43 4000 374 113 84,50 YC27
44 4000 374 114 84,50 YC27
45 4000 374 115 84,50 YC27
46 4000 374 116 84,50 YC27

Bezpieczny but z cholewkami  
Purofort+ Full Safety
zgodnie z DIN EN ISO 20345:2011 · S5 CI SRC · 
z podnoskiem stalowym i stalową podeszwą 
pośrednią  ·ze spienionego poliuretanu · idealne 
buty robocze z długą cholewą dla budownictwa 
i infrastruktury · testowane na najwyższą 
certyfikację antypoślizgową SRC  ·cholewka 
zapewnia bezpieczne dopasowanie, a wzmocniona 
wkładka wewnętrzna zapewnia lepszą 
przyczepność, dzięki czemu unika się skręceń 
stawów · dodatkowe wzmocnienie na kości 
śródstopia i na pięcie chroni stopę i nogę i wspomaga ruch · izolowane 
do -20 stop.C  ·lekkie i trwałe · elastyczne dla lepszego komfortu · 
warunkowo odporne na:  minerały, zwierzęce i roślinne oleje i tłuszcze, 
środki dezynfekcyjne, gnojowicę, rozpuszczalniki, różne chemikalia
Na zamówienie dostępne również od rozm. 36 i rozm. 48 i 49/50

Wielkość Nr art.
oliwkowy

EUR KO

40 4000 372 940 71,95 YC27
41 4000 372 941 71,95 YC27
42 4000 372 942 71,95 YC27
43 4000 372 943 71,95 YC27
44 4000 372 944 71,95 YC27
45 4000 372 945 71,95 YC27
46 4000 372 946 71,95 YC27
47 4000 372 947 71,95 YC27

Bezpieczny but z cholewkami  
Purofort Full Safety
zgodnie z DIN EN ISO 20345:2011  ·S5 CI SRA · 
z podnoskiem stalowym i stalową podeszwą 
pośrednią  ·wykonane z wysokociśnieniowego 
piankowego poliuretanu · niezwykle lekkie, o 35 % 
lżejsze od zwyczajnych kaloszy · dobra odporność 
antypoślizgowa dzięki specjalnie zaprojektowanemu 
profilowi podeszwy · amortyzacja uderzeń, 
zmniejszone zmęczenie stóp do minimum · 
doskonała izolacja termiczna (do -20°C), ciepła zimą 
i chłodna latem  · warunkowo odporna na wiele 
chemikaliów, obornik, mineralnych, zwierzęcych i 
roślinnych olejów i tłuszczów, krwi, środków dezynfekcyjnych, kwasów, 
zasad · elastyczność i giętkość, nawet w niskich temperaturach · 
nadzwyczaj odporne na przetarcie, wytrzymują dwukrotnie dłużej, niż 
inne buty z cholewą · antybakteryjna wyściółka wewnętrzna · wersja 
antystatyczna · 100 % wodoszczelne · w tekturowym kartonie
Zastosowanie: ogrodnictwo i rolnictwo, budownictwo, szczególnie 
komfortowe i stąd do stałego użytku, również podczas pracy stojącej
Na zamówienie dostępne również w rozm. 37 i rozm. 48

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

37 4000 373 467 13,50 YC27
38 4000 373 468 13,50 YC27
39 4000 373 469 13,50 YC27
40 4000 373 470 13,50 YC27
41 4000 373 471 13,50 YC27
42 4000 373 472 13,50 YC27
43 4000 373 473 13,50 YC27
44 4000 373 474 13,50 YC27
45 4000 373 475 13,50 YC27
46 4000 373 476 13,50 YC27
47 4000 373 477 13,50 YC27

But roboczy z długą cholewą Dee
materiał: PCW · wyściółka wewnętrzna z gumy · 
podeszwa z PVC
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Wielkość Nr art.
czarny/czarny

EUR KO

40 4000 373 620 59,95 YX33
41 4000 373 621 59,95 YX33
42 4000 373 622 59,95 YX33
43 4000 373 623 59,95 YX33
44 4000 373 624 59,95 YX33
45 4000 373 625 59,95 YX33
46 4000 373 626 59,95 YX33
47 4000 373 627 59,95 YX33
48 4000 373 628 59,95 YX33
49 4000 373 629 59,95 YX33

Bezpieczny but z cholewkami NORA-
MAX Mega-Max II
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S5 CI HI SRC · z 
komfortowym, dużym podnoskiem stalowym 
(rozmiar bardzo duży) i stalową podeszwą 
pośrednią · materiał wierzchni: system PU 
prod. BASF – ELASTOPAN (PU) · wyściółka 
wewnętrzna: antybakteryjna tkanina nylonowa · 
podeszwa z poliuretanu (PU) wersja antystatyczna, 
samoczyszcząca się i antypoślizgowa dzięki 
optymalnej geometrii profilu · bardzo lekkie (970 g dla rozm. 42) · doskonały 
komfort noszenia dzięki anatomicznej i wymiennej wkładce wewnętrznej 
Ortholite® i ergonomicznie ukształtowanej cholewce · wysoka odporność 
na działanie benzyn, olejów i tłuszczów mineralnych, zwierzęcych i 
roślinnych, krwi, różnych chemikaliów, kwasów, ługów i środków 
czyszczących · elastyczne na zimnie, izolujące od zimna do -20°C ·  
wysokość cholewki ok. 37 cm (przy rozm. 42)
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 36 wzwyż

Wielkość Nr art.
żółty

EUR KO

40 4000 374 510 51,99 YX31
41 4000 374 511 51,99 YX31
42 4000 374 512 51,99 YX31
43 4000 374 513 51,99 YX31
44 4000 374 514 51,99 YX31
45 4000 374 515 51,99 YX31
46 4000 374 516 51,99 YX31
47 4000 374 517 51,99 YX31

Bezpieczny but z cholewkami Rönne
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S5 CI SRC · materiał: 
cholewka i podeszwa: poliuretan (PU) · stalowy 
napiętek i stalowa podeszwa środkowa ze 
stali odpornej na korozję · 25% lżejszy niż 
guma lub PCW, dzięki czemu zapewnia wysoki 
komfort noszenia · elastyczność nawet w niskich temperaturach · izolacja 
cieplna spienionym poliuretanem · pomoc do ściągania butów w obszarze 
pięty · nowoczesny, ergonomiczny kształt cholewki · antypoślizgowa 
podeszwa · dobra odporność na chemikalia, nawozy, oleje, tłuszcze, środki 
dezynfekcyjne, rozpuszczalniki i krew · wersja antystatyczna · wysokość 
cholewki ok. 37,5 cm

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

38 4000 374 518 51,99 YX31
39 4000 374 519 51,99 YX31
40 4000 374 520 51,99 YX31
41 4000 374 521 51,99 YX31
42 4000 374 522 51,99 YX31
43 4000 374 523 51,99 YX31
44 4000 374 524 51,99 YX31
45 4000 374 525 51,99 YX31
46 4000 374 526 51,99 YX31
47 4000 374 527 51,99 YX31

Bezpieczny but z cholewkami Otra
wg DIN EN ISO 20345 · S5 CI SRC · materiał: 
poliuretan · nowoczesny, ergonomiczny kształt 
cholewki · 25% lżejszy niż guma lub PCW, dzięki 
czemu zapewnia wysoki komfort noszenia · 
elastyczność nawet w niskich temperaturach · 
izolacja cieplna spienionym poliuretanem · pomoc 
do ściągania butów w obszarze pięty · antypoślizgowa podeszwa · dobra 
odporność na chemikalia, nawozy, oleje, tłuszcze, środki dezynfekcyjne, 
rozpuszczalniki i krew · podnosek stalowy · stalowa podeszwa 
pośrednia · wersja antystatyczna · wysokość cholewki ok. 37,5 cm

Wielkość Nr art.
żółty/czarny

EUR KO

38 4000 373 598 15,95 YC27
39 4000 373 599 15,95 YC27
40 4000 373 600 15,95 YC27
41 4000 373 601 15,95 YC27
42 4000 373 602 15,95 YC27
43 4000 373 603 15,95 YC27
44 4000 373 604 15,95 YC27
45 4000 373 605 15,95 YC27
46 4000 373 606 15,95 YC27
47 4000 373 607 15,95 YC27
48 4000 373 608 15,95 YC27

Bezpieczny but z cholewkami  
PROTOMASTOR 
wg DIN EN ISO 20345:2011 · S5 SRA · z 
podnoskiem stalowym i stalową podeszwą 
pośrednią · materiał wierzchni: PCW · wyściółka 
wewnętrzna: tkanina antybakteryjna · podeszwa z 
kolcami z PCW, warunkowo odporna na działanie 
olejów, benzyny i kwasów, wersja antystatyczna · 
wysokość cholewki ok. 38 cm
Na zamówienie dostępne również w rozm.  
od 36 wzwyż

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

39 4000 374 309 9,95 YC26
40 4000 374 310 9,95 YC26
41 4000 374 311 9,95 YC26
42 4000 374 312 9,95 YC26
43 4000 374 313 9,95 YC26
44 4000 374 314 9,95 YC26
45 4000 374 315 9,95 YC26
46 4000 374 316 9,95 YC26
47 4000 374 317 9,95 YC26

But z cholewą roboczy
wg DIN EN 20347:2012 · podeszwa z kolcami ·  
materiał: PCW · trykotowa wyściółka ·  
ok. 38 cm wysokość cholewki

D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Szerokość pasa [cm] Nr art.
oliwkowo-zielony

EUR KO

40 120,64 4000 374 350 45,95 YX31
41 120,64 4000 374 351 45,95 YX31
42 125,76 4000 374 352 45,95 YX31
43 125,76 4000 374 353 45,95 YX31
44 132,34 4000 374 354 45,95 YX31
45 132,34 4000 374 355 45,95 YX31
46 132,34 4000 374 356 45,95 YX31

Wodery
materiał: PCW na poliestrowej tkaninie nośnej,  
600 g/m² · cholewa jest wykonana z PCW · podeszwa z 
PCW/nitrylu · szwy są podwójnie zgrzewane · materiał 
nośny regulowany indywidualnie za pomocą zapięć z 
tworzywa sztucznego
Zastosowanie: ogrodnictwo i rolnictwo
Na zamówienie dostępne również w rozmiarze 47
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Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
oliwkowo-zielony

EUR KO

40 8000 145 480 61,95 YX31
41 8000 145 481 61,95 YX31
42 8000 145 482 61,95 YX31
43 8000 145 483 61,95 YX31
44 8000 145 484 61,95 YX31
45 8000 145 485 61,95 YX31
46 8000 145 486 61,95 YX31
47 8000 145 487 61,95 YX31

Wodery STANDARD EN ISO 20345 S5 SRA
wg DIN EN 20345 · S5 SRA · materiały: PCW 
na poliestrowej tkaninie nośnej 600 g/m², buty z 
podwyższoną cholewą, · szwy podwójnie zgrzewane · 
materiał nośny regulowany indywidualnie za pomocą 
zapięć z tworzywa sztucznego · buty z podwyższoną 
cholewą z podnoskiem stalowym i stalową podeszwą 
pośrednią
Zastosowanie: rybołówstwo, prace kanalizacyjne, 
rolnictwo itp.
Na zamówienie dostępne również w rozm. 39 i w  
rozm. 48

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

36 8000 300 695 19,95 YX31
37 8000 300 696 19,95 YX31
38 8000 300 697 19,95 YX31
39 8000 145 069 19,95 YX31
40 8000 145 070 19,95 YX31
41 8000 145 071 19,95 YX31
42 8000 145 072 19,95 YX31
43 8000 145 073 19,95 YX31
44 8000 145 074 19,95 YX31
45 8000 145 075 19,95 YX31
46 8000 145 076 19,95 YX31

Kozak zimowy wciągany Skagen
wodoszczelne kalosze z PCW do kostek z 
cholewką z wodoodpornego nylonu · zapewniająca 
ciepło wyściółka wewnętrzna · izolująca od 
zimna wkładka do butów z filcu poliestrowego · 
paski odblaskowe · wyprofilowana podeszwa 
antypoślizgowa · idealna na zimno, wilgoć i błoto 
pośniegowe · wysokość cholewki: 28 cm

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

36 4000 373 986 37,95 YB22
37 4000 373 987 37,95 YB22
38 4000 373 988 37,95 YB22
39 4000 373 989 37,95 YB22
40 4000 373 990 37,95 YB22
41 4000 373 991 37,95 YB22
42 4000 373 992 37,95 YB22
43 4000 373 993 37,95 YB22
44 4000 373 994 37,95 YB22
45 4000 373 995 37,95 YB22
46 4000 373 996 37,95 YB22
47 4000 373 997 37,95 YB22

But zimowy z cholewką
nylonowa cholewka z wodoszczelną stopą z 
PCW · wodoodporne i odporne na plamy · 
z futrzaną wyściółką · profilowana podeszwa o 
dobrej przyczepności · z mocowaniem na rzep

Wielkość Nr art.
brązowy/czarny

EUR KO

40 4000 374 930 41,95 YB22
41 4000 374 931 41,95 YB22
42 4000 374 932 41,95 YB22
43 4000 374 933 41,95 YB22
44 4000 374 934 41,95 YB22
45 4000 374 935 41,95 YB22
46 4000 374 936 41,95 YB22
47 4000 374 937 41,95 YB22

Kozak zimowy sznurowany Bernd
nylonowa cholewka z wodoszczelną stopą z PCW · z dodatkową 
wodoodporną warstwą · ciepła wyściółka · aplikacje odblaskowe · 
sznurowane · podeszwa antypoślizgowa, w dwóch kolorach · odporne na 
niskie temperatury do -30 °C
Na zamówienie dostępne również od rozm. 36 i rozm. 48

Wielkość Nr art.
brązowy/ oliwkowy

EUR KO

  6 (39) 4721 000 249 226,81 YB05
  6,5 (40) 4721 000 250 226,81 YB05
  7 (41) 4721 000 251 226,81 YB05
  7,5 (41,5) 4721 000 252 226,81 YB05
  8 (42) 4721 000 253 226,81 YB05
  8,5 (42,5) 4721 000 254 226,81 YB05
  9 (43) 4721 000 255 226,81 YB05
  9,5 (44) 4721 000 256 226,81 YB05
10 (45) 4721 000 257 226,81 YB05
10,5 (45,5) 4721 000 258 226,81 YB05
11 (46) 4721 000 259 226,81 YB05
12 (47) 4721 000 260 226,81 YB05

Myśliwski/górski but z cholewą NATURE One GTX 
materiał wierzchni: skóra nubuk, impregnowana · wodoszczelna i 
wyjątkowo oddychająca dzięki podszewce GORE-TEX® Performance, 
4-warstwowemu laminatowi GORE-TEX® · wysokość cholewki: 
19 cm · wkładka odprowadzająca wilgoć i amortyzująca · absorbująca 
wilgoć podpodeszwa z tworzywa sztucznego/włókniny · podeszwa 
z gumy/PU o profilu na ulice/terenowym, wytrzymała na ścieranie, 
antypoślizgowa · optymalne zachowanie przy nadeptywaniu i odrywaniu 
stopy dzięki sportowym czubkom i ukształtowaniu obcasów · odporne na 
działanie olejów i benzyn, nie pozostawiają śladów, zapewniają doskonałą 
izolację od niskich i wysokich temperatur · wg EN ISO 20347:2012 · 
system Vario Wide Fit do regulowania szerokości · system HAIX® 
Climate umożliwia przenoszenie wilgoci przez wyściółkę Micro-Dry do 
otworów wentylacyjnych w cholewce i języku · brak bocznych szwów · 
podeszwa o stabilnych brzegach, pasek gumowy na brzegu na całym 
obwodzie · haki zaciskowe
Na zamówienie dostępne również w innych rozmiarach pośrednich
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
brązowy/ oliwkowy

EUR KO

  6 (39) 4721 000 269 155,38 YB05
  6,5 (40) 4721 000 270 155,38 YB05
  7 (41) 4721 000 271 155,38 YB05
  7,5 (41,5) 4721 000 272 155,38 YB05
  8 (42) 4721 000 273 155,38 YB05
  8,5 (42,5) 4721 000 274 155,38 YB05
  9 (43) 4721 000 275 155,38 YB05
  9,5 (44) 4721 000 276 155,38 YB05
10 (45) 4721 000 277 155,38 YB05
10,5 (45,5) 4721 000 278 155,38 YB05
11 (46) 4721 000 279 155,38 YB05
12 (47) 4721 000 280 155,38 YB05

But roboczy BLACK EAGLE®  
Nature GTX low 
materiał wierzchni: skóra nubuk · wyjątkowo 
przewiewne dzięki podszewce GORE-TEX® Extended, 3-warstwowemu 
laminatowi GORE-TEX® · wysokość cholewki: 8 cm · elastyczna, lekka 
i amortyzująca, 2-warstwowa podeszwa pośrednia z PU · wkładka 
odprowadzająca wilgoć, antybakteryjna i amortyzująca z kanałami 
„AIRFLOW” · odporna na olej, benzynę, na ciepło i zimno podeszwa 
gumowa zgodna z EN ISO 20347:2012 najwyższe bezpieczeństwo 
przeciwpoślizgowe również przy niskich temperaturach (anti slip), nie 
pozostawiająca śladów · mieszanka gumowa Durable Sole zapewniająca 
długi czas użytkowania · asymetryczna wkładka PU stabilizująca piętę 
(stabilizator)
Na zamówienie dostępne również w innych rozmiarach pośrednich

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

40 4000 392 150 78,95 YE01
41 4000 392 151 78,95 YE01
42 4000 392 152 78,95 YE01
43 4000 392 153 78,95 YE01
44 4000 392 154 78,95 YE01
45 4000 392 155 78,95 YE01
46 4000 392 156 78,95 YE01

But roboczy Skyrunner Black Low
O1 HRO SRC · cholewka: wytrzymała tkanina z elementami FITFRAME® 
(elementy wzmacniające zamocowane bez szwów) · dodatkowo: nie 
zawiera metalu · oddychająca wyściółka funkcyjna · przyjemne wypełnienie 
cholewki i języka · wkładka comfit®AIR o ergonomicznym kształcie · 
bardzo lekka (400 g) · podeszwa: XTS TRAIL– wysokiej jakości, odporna 
na wysokie temperatury do 300°C, antypoślizgowa podeszwa gumowa z 
podeszwą pośrednią z IMPULSE.FOAM® zapewnia doskonałą amortyzację, 
stabilność i komfort · bez metalu
Na zamówienie dostępne również w rozm. od 36 wzwyż i w rozm. 47

Wielkość Nr art.
szary/miętowy

EUR KO

4 (37) 4721 000 157 125,97 YB05
5 (38) 4721 000 158 125,97 YB05
6 (39) 4721 000 159 125,97 YB05
6,5 (40) 4721 000 160 125,97 YB05
7 (41) 4721 000 161 125,97 YB05
7,5 (41,5) 4721 000 162 125,97 YB05
8 (42) 4721 000 163 125,97 YB05

But damski BLACK EAGLE® Adventure 2.1 GTX Ws low
materiał wierzchni: mikrofaza / kombinacja włókien · maksymalnie 
oddychające dzięki wyściółce Gore Tex® Extended, 3-warstwowemu 
laminatowi GORE-TEX®, wodoodpornemu i wysoce przewiewnemu · 
wysokość cholewki: 8 cm · antybakteryjna · asymetryczna wkładka PU 
stabilizująca piętę · dwuwarstwowa podeszwa środkowa z poliuretanu 
ze strefą stabilizacji dla optymalnego rozkładu nacisku · odprowadzająca 
wilgoć, antybakteryjna i amortyzująca wkładka z kanalikami„AIRFLOW” · 
odporna na ścieranie i antypoślizgowa podeszwa z gumy · odporne na 
działanie olejów, benzyny, niskich i wysokich temperatur, nie zostawiające 
śladów · antypoślizgowa · Smart Lacing z kieszonką na sznurowadła · 
element konstrukcyjny HX wykonany z odpornego na rozciąganie i rozdarcie 
materiału poliuretanu · system HAIX Vario Wide Fit, 3 różne wkładki do 
butów · szczególnie dla pań
Na życzenie dostępne również w rozmiarze 3 (36) i 9 (43)

Wielkość Nr art.
niebieski/cytrusowy

EUR KO

  7 (41) 4721 000 117 125,97 YB05
  7,5 (41,5) 4721 000 118 125,97 YB05
  8 (42) 4721 000 119 125,97 YB05
  8,5 (42,5) 4721 000 120 125,97 YB05
  9 (43) 4721 000 121 125,97 YB05
  9,5 (44) 4721 000 122 125,97 YB05
10 (45) 4721 000 123 125,97 YB05
10,5 (45,5) 4721 000 124 125,97 YB05
11 (46) 4721 000 125 125,97 YB05
12 (47) 4721 000 126 125,97 YB05

But rekreacyjny BLACK EAGLE® 
Adventure 2.1 GTX
najnowocześniejszy but rekreacyjny o zwiększonej stabilności · materiał 
wierzchni: mikrofaza / kombinacja włókien · maksymalnie oddychające 
dzięki wyściółce Gore Tex® Extended · wysokość cholewki: 
8 cm · odprowadzająca wilgoć i amortyzująca wkładka, antybakteryjna · 
dwuwarstwowa wkładka środkowa z poliuretanu ze strefą stabilizacji 
dla optymalnego rozkładu nacisku · odporna na ścieranie i antypoślizgowa 
podeszwa z gumy · odporne na działanie olejów, benzyny, niskich i 
wysokich temperatur · nie powoduje zarysowań · antypoślizgowa · Smart 
Lacing z kieszonką na sznurowadła · bez metalu 
Na życzenie dostępne również w innych rozmiarach pośrednich

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

40  –  6,5 4000 373 710 133,95 YX05
41,5 –  7,5 4000 373 711 133,95 YX05
42  –  8 4000 373 712 133,95 YX05
43  –  9 4000 373 713 133,95 YX05
44  –  9,5 4000 373 714 133,95 YX05
45  – 10,5 4000 373 715 133,95 YX05
46  – 11 4000 373 716 133,95 YX05
47  – 12 4000 373 717 133,95 YX05

But rekreacyjny Toledo GTX
materiał wierzchni: skóra nubuk · wyściółka 
wewnętrzna: GORE-TEX®-Extended Comfort 
Footwear · wkładka: Air-Active® · podeszwa o 
dobrej przyczepności, Meindl Magic Trail · ciężar: ok. 430 g

Wielkość Nr art.
ciemnobrązowy

EUR KO

40  –  6,5 4000 372 790 141,95 YX05
41,5 –  7,5 4000 372 791 141,95 YX05
42  –  8 4000 372 792 141,95 YX05
43  –  9 4000 372 793 141,95 YX05
44  –  9,5 4000 372 794 141,95 YX05
45  – 10,5 4000 372 795 141,95 YX05
46  – 11 4000 372 796 141,95 YX05
47  – 12 4000 372 797 141,95 YX05

But Light-Hike Caracas GTX®

materiał: skóra nubukowa woskowana · 
wyściółka Gore-Tex® · wkładka AIR ACTIVE® · 
podeszwa: Urban Walker marki Vibram® · ciężar: ok. 460 g
Zastosowanie: turystyka piesza
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
mahoń

EUR KO

40  –  6,5 4000 373 210 141,95 YX05
41,5 –  7,5 4000 373 211 141,95 YX05
42  –  8 4000 373 212 141,95 YX05
43  –  9 4000 373 213 141,95 YX05
44  –  9,5 4000 373 214 141,95 YX05
45  – 10,5 4000 373 215 141,95 YX05
46  – 11 4000 373 216 141,95 YX05
47  – 12 4000 373 217 141,95 YX05

Kozak turystyczny Ohio 2 GTX®

materiał: zmiękczana skóra nubukowa · 
wyściółka Gore-Tex® · podeszwa wewnętrzna ze skóry · podeszwa: Meindl 
Magic Light Trail · ciężar: ok. 600 g
Zastosowanie: wędrówki w tym górskie

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

40  –  6,5 4000 372 000 125,95 YX05
41,5 –  7,5 4000 372 001 125,95 YX05
42  –  8 4000 372 002 125,95 YX05
43  –  9 4000 372 003 125,95 YX05
44  –  9,5 4000 372 004 125,95 YX05
45  – 10,5 4000 372 005 125,95 YX05
46  – 11 4000 372 006 125,95 YX05
47  – 12 4000 372 007 125,95 YX05

But rekreacyjny Durban GTX®

materiał: skóra nubukowa/ welur · wyściółka Gore-Tex® · wkładka AIR 
ACTIVE® · podeszwa: Meindl Magic Active PRO · ciężar: ok. 350 g
Zastosowanie: obuwie uniwersalne i do aktywnego wypoczynku

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

39-41 4000 374 894 8,50 YX05
42-44 4000 374 895 8,50 YX05
45-47 4000 374 896 8,50 YX05

Skarpetka trekkingowa MT2 Trekking Basic
z wysokogatunkowych przędz syntetycznych · ergonomiczne kanały 
wentylacyjne · anatomicznie ukształtowana wyściółka · wzmocnienie pięt i 
czubków zapewnia optymalne trzymanie w bucie, ochronę przed otarciami i 
pęcherzami · standard Ökotex 
 
Skład materiału: 47% poliester, 36% poliamid, 14% polipropylen,  
3% elastan

Wielkość Nr art.
jasnoszary 

EUR KO

39-41 4000 374 897 14,95 YX05
42-44 4000 374 898 14,95 YX05
45-47 4000 374 899 14,95 YX05

Skarpeta funkcyjna MT 6 Merino
izoluje od niskich i wysokich temperatur · przyjemny komfort noszenia · 
neutralna zapachowo, zapewniająca antybakteryjny mikroklimat dzięki 
mieszance merynosowo-akrylowej, z wełny rasy owiec merynos o cienkim 
runie · strona wewnętrzna z bioceramiki zapewnia optymalne wyrównanie 
temperatur · wzmocnienie pięt i czubków poliamidem · standard Ökotex 
 
Skład materiału: 24% wełna z merynosów, 24% akryl, 21% poliamid, 
15% bioceramika, 13% polipropylen

Wielkość Nr art.
szary nakrapiany

EUR KO

L (41-46) 4000 374 868 9,50 YX31

Ochraniacz na buty Ludwig
materiał: 100% filc poliestrowy · wersja lekka, szyta · chronią czyste 
podłogi przed brudem i wilgocią · do noszenia na brudnym obuwiu 
roboczym w biurach, laboratoriach, pomieszczeniach prób i przy odbiorach 
budowlanych · możliwość prania w temp. do 30°C

Skarpeta krótka
materiał: 70% poliester / 30% wiskoza · 
wyściółka: 100% moltopren
Wielkość Nr art.

antracytowy
EUR KO

39-40 4000 374 870 2,80 YC26
41-42 4000 374 871 2,80 YC26
43-44 4000 374 872 2,80 YC26
45-46 4000 374 873 2,80 YC26
47-48 4000 374 874 2,80 YC26

Wielkość Nr art.
szary nakrapiany

EUR KO

39-42 4000 374 826 2,65 YX31
43-46 4000 374 827 2,65 YX31

Skarpeta robocza Norweger
cienkie i wysokiej jakości · skład materiału: 80% wełna (Trimisto), 10% 
poliakryl, 10% poliamid
Na zamówienie dostępne również w rozm. 47-50
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

35-38 8000 234 760 7,20 YC25
39-42 8000 234 761 7,20 YC25
43-46 8000 234 762 7,20 YC25
47-50 8000 234 763 7,20 YC25

Skarpeta funkcyjna Basic Socks
elastyczny, nieuciskający ściągacz · anatomicznie uformowana 
wkładka jest dostosowana do optymalnego kształtu na prawej i lewej 
stopie · sympatyczne dla skóry materiały · antystatyczna przędza Bekinox® 
odprowadza optymalnie ładunki elektrostatyczne · wyposażenie 
antystatyczne ESD 
 
Skład materiału: 86% bawełna, 12% poliester, 1% elastan, 1% Bekinox

Wielkość Nr art.
czarny/szary

EUR KO

35-38 4000 374 855 11,20 YC25
39-42 4000 374 856 11,20 YC25
43-46 4000 374 857 11,20 YC25
47-50 4000 374 858 11,20 YC25

Skarpeta funkcyjna Perfect Fit Socks
wzmocnienie pięty, końcówek palców i podeszwy · elastyczny, 
nieuciskający ściągacz dopasowuje się do każdej nogi i gwarantuje 
wygodny i miękki komfort noszenia · anatomicznie uformowana wkładka 
jest dostosowana do optymalnego kształtu na prawej i lewej stopie · 
sympatyczne dla skóry materiały · regulująca klimat przędza Coolmax® 
dla przyjemnie suchych stóp · pranie antystatyczne · wyposażenie 
antystatyczne ESD 
 
Skład: 40% bawełna, 35% Coolmax®, 22% poliamid, 3% elastan

Wielkość Nr art.
czarny/szary/biały

EUR KO

S (36-39) 4000 374 910 14,80 YE01
M (40-43) 4000 374 911 14,80 YE01
L (44-47) 4000 374 912 14,80 YE01

Podkolanówka funkcyjna Sky
z Thermolite z wielowymiarowymi wstawkami ze stretchu i stopniowaną 
kompresją · z technologią Power-Fit wspomagającą krążenie krwi · 
szczególna struktura na kostkach · kanały powietrzne z polipropylenu 
zapewniają wysoką aktywność oddychania · płaskie szwy w obrębie palców 
poprawiają komfort · wzmocniona strefa pięt i palców, wytrzymała na 
ścieranie · materiał: Thermolite, polipropylen, nylon, elastan

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

S (36-39) 4000 374 915 12,50 YE01
M (40-43) 4000 374 916 12,50 YE01
L (44-47) 4000 374 917 12,50 YE01

Skarpeta funkcyjna Air
skarpeta funkcyjna z Thermolite z wielowymiarowymi wstawkami ze 
stretchu i stopniowaną kompresją · z technologią Power-Fit wspomagającą 
krążenie krwi · szczególna struktura na kostkach · kanały powietrzne z 
polipropylenu zapewniają wysoką aktywność oddychania · płaskie szwy 
w obrębie palców poprawiają komfort · wzmocniona strefa pięt i palców, 
wytrzymała na ścieranie · materiał: Thermolite, polipropylen, nylon, elastan

Wielkość Nr art.
czarny/szary

EUR KO

39-42 4000 374 845 4,35 YX31
43-46 4000 374 846 4,35 YX31
47-50 4000 374 847 4,35 YX31

Skarpeta funkcyjna Dibbersen
optymalny transport wilgoci i przyjemnie suche stopy dzięki włóknom 
COOLMAX® · anatomicznie ukształtowana wyściółka z tkaniny frotte na 
kostkę, piętę, podeszwę i palce · wydłużona cholewka i komfortowy 
ściągacz 
 
Skład materiału: 36% COOLMAX®, 53% bawełna, 10% poliamid, 1% lycra
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
srebrny

EUR KO

39 4000 374 700 7,00 YU01
40 4000 374 701 7,00 YU01
41 4000 374 702 7,00 YU01
42 4000 374 703 7,00 YU01
43 4000 374 704 7,00 YU01
44 4000 374 705 7,00 YU01
45 4000 374 706 7,00 YU01
46 4000 374 707 7,00 YU01

Wkładka do butów AluTherm-Airtech
aluminiowa podeszwa, intensywna aluminiowa ochrona przed chłodem · z 
izolacją z komorą powietrzną · zalecane do bardzo niskich temperatur

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

39 4000 374 720 8,10 YU01
40 4000 374 721 8,10 YU01
41 4000 374 722 8,10 YU01
42 4000 374 723 8,10 YU01
43 4000 374 724 8,10 YU01
44 4000 374 725 8,10 YU01
45 4000 374 726 8,10 YU01
46 4000 374 727 8,10 YU01

Wkładka do butów Deo Active
wkładka Deo · z wyposażeniem antybakteryjnym · higieniczna, świeża

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

rozmiar uniwersalny 4000 374 738 5,10 YU01

Wkładka do butów Deo Fresh
z wyposażeniem antybakteryjnym · możliwość przycięcia rozmiaru (rozm. 
36 do 46)

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

39 4000 374 729 16,80 YU01
40 4000 374 730 16,80 YU01
41 4000 374 731 16,80 YU01
42 4000 374 732 16,80 YU01
43 4000 374 733 16,80 YU01
44 4000 374 734 16,80 YU01
45 4000 374 735 16,80 YU01
46 4000 374 736 16,80 YU01

Wkładka do butów Deo Komfort
budowa warstwowa: 1. regulujący wilgoć materiał 
powierzchni ze srebrnymi nitkami zapewnia higieniczną 
świeżość w bucie · 2. warstwa z Memory Foam dla indywidualnego 
wyściełania · 3. rdzeń z pianki nadający kształt i oparcie · 4. dodatkowa 
powłoka zapewnia ekstra stabilność i oparcie

Wielkość Nr art.
niebieski

EUR KO

38-39 4000 374 740 10,20 YU01
40-41 4000 374 741 10,20 YU01
42-43 4000 374 742 10,20 YU01
44-45 4000 374 743 10,20 YU01
46-47 4000 374 744 10,20 YU01

Skarpeta krótka
skarpeta długa · ochrona przed wilgocią i chłodem · do kaloszy

Zawartość [ml] Kolor JS Nr art. EUR KO
75 czarny 6 4000 374 774 3,20 1) YX30

1) cena za szt.

Krem pielęgnacyjny
polerowanie, pielęgnacja i ochrona gładkiej skóry · z woskiem Carnauba · 
również do materiałów TEX
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zawartość [ml] JS Nr art. EUR KO
200 6 4000 374 775 5,25 1) YX30

1) cena za szt.

Pianka do czyszczenia Foam Cleaner
czyszczenie i pielęgnacja zamszu, skóry nubuk, materiałów syntetycznych, 
skóry gładkiej i tekstyliów · pianka rozpuszcza zanieczyszczenia 
z powierzchni · nadaje się do wszystkich kolorów (sprawdzać w 
niewidocznym miejscu)

Zawartość [ml] JS Nr art. EUR KO
100 12 4000 374 776 3,20 1) YX30

1) cena za szt.

Środek do natłuszczania skóry
pielęgnuje, impregnuje i chroni skórę · do wszystkich kolorów

Wersja Zawartość [ml] JS Nr art. EUR KO
dla wszystkich 
kolorów/materiałów

400 12 4000 374 772 5,30 1) YX30

1) cena za szt.

Spray impregnujący All Protector
długotrwała ochrona butów, kurtek i wyposażenia zewnętrznego ze 
skóry, zamszu i nubuku, a także tekstyliów i materiałów mieszanych · 
nie nadaje się do skóry lakierowanej ani metalu · chroni przed wodą i 
plamami · doskonała ochrona nawet na 15 dni deszczowych · zachowuje 
przewiewność materiału · odpowiedni do wszystkich kolorów · bez dodatku 
PFC

Zawartość [ml] JS Nr art. EUR KO
100 6 4000 374 773 4,85 1) YX30

1) cena za szt.

Dezodorant do butów DEO Fresh
dezodorant do butów o świeżym zapachu · antybakteryjny ·  
usuwa 99,99% wszystkich bakterii

Długość [cm] JS Nr art. EUR KO
Sznurowadła okrągłe, czarny
 90 12 4000 374 780 2,55 1) YU01
120  6 4000 374 781 2,55 1) YU01
Sznurowadła płaskie, czarny
  90 12 4000 374 785 2,55 1) YU01
120  6 4000 374 786 2,55 1) YU01

1) cena za parę

Sznurowadło
sznurowadła BAMA spełniają najwyższe wymagania jakościowe · duża 
odporność na przerwanie i wytrzymałość na ścieranie 
 
długość 90 cm do półbutów · długość 120 cm do bezpiecznych butów 
z cholewami

Długość [cm] Nr art. EUR KO
42 4000 374 747 6,95 YU01

Łyżka do butów
z metalu · bardzo długa · idealna pomoc we wkładaniu butów · 
praktyczna pomoc do codziennego użytku · w przypadku bólów nadgarstka 
lub pleców łyżka stanowi wygodną pomoc uwalniającą od bólu

Wersja Kolor JS Nr art. EUR KO
drewno lakierowane ciemne 12 4000 374 748 4,95 YU01

Szczotka czyszcząca
z dużą powierzchnia · lakierowanie hydrofobowe · wgłębienia zapewniają 
lepsze trzymanie
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
czarny/
chabrowy

Nr art.
antracytowy/
czarny

EUR KO

48 4000 378 710 4000 378 720 50,45 YB14
50 4000 378 711 4000 378 721 50,45 YB14
52 4000 378 712 4000 378 722 50,45 YB14
54 4000 378 713 4000 378 723 50,45 YB14
56 4000 378 714 4000 378 724 55,15 YB14

Kurtka PULSSCHLAG 1324
65% poliester / 35% bawełna, ok. 260 g/m² · kieszenie na piersi z patką i 
zapięciem na rzep · 2 kieszenie wewnętrzne, z lewej strony z kieszenią na 
smartfon · przednie zapięcie z zamkiem błyskawicznym i częścią chroniącą 
podbródek i brodę · atrakcyjny stojący/składany kołnierz z wygodną wkładką 
typu stretch na karku · ergonomicznie wykrojony rękaw z dodatkowymi 
strefami ruchu zapewniającymi większą swobodę ruchów · ramię i 
ściągacz rękawa z wkładką typu stretch · obszar łokci ze wzmocnieniem 
CORDURA® · obrzeże z wkładką typu stretch · z przodu i z tyłu odblaskowe 
naszywki · punkty obciążenia zabezpieczone ryglem

Wielkość Nr art.
czarny/
chabrowy

Nr art.
antracytowy/
czarny

EUR KO

48 4000 378 730 4000 378 740 59,75 YB14
50 4000 378 731 4000 378 741 59,75 YB14
52 4000 378 732 4000 378 742 59,75 YB14
54 4000 378 733 4000 378 743 59,75 YB14
56 4000 378 734 4000 378 744 65,95 YB14
58 4000 378 735 4000 378 745 65,95 YB14

Spodnie PULSSCHLAG 2324
65% poliester / 35% bawełna, ok. 260 g/m² · ergonomiczne prowadzenie 
linii zapewnia większą swobodę ruchów · 2 tylne kieszenie ze 
wzmocnieniem CORDURA®, z prawej strony zamykane patką i rzepem · 
1 kieszeń na udzie ze wzmocnieniem CORDURA®, zamykana patką i 
rzepem · dodatkowa kieszeń z zamkiem błyskawicznym · elastyczna 
wkładka w pasie · uformowane kolano ze strefą ruchu · punkty obciążenia 
zabezpieczone ryglem · kieszenie na kolanach ze wzmocnieniem 
CORDURA®, dostępne od góry i zamykane patką i rzepem 
 
Certyfikowane zgodnie z EN 14404:2004 + A1:2010 typ 2, stopień 
wydajności 1 w połączeniu z wykładziną ochronną kolana 
4705 020 633

Wielkość Nr art.
czarny/
chabrowy

Nr art.
antracytowy/
czarny

EUR KO

M 4000 378 750 4000 378 755 72,05 YB14
L 4000 378 751 4000 378 756 72,05 YB14
XL 4000 378 752 4000 378 757 72,05 YB14
XXL 4000 378 753 4000 378 758 79,25 YB14

Kurtka robocza Softshell Form 1241
96% poliester/4% elastan, ok. 320 g/m² · podpinka: 100% 
poliester · wodoodporny przedni zamek błyskawiczny z osłoną podbródka 
chroniącą przed wiatrem · 2 boczne kieszenie z wodoodpornym 
zamkiem błyskawicznym · wydłużone plecy · kołnierz wewnętrzny z 
polaru · ergonomicznie wykrojone rękawy z dodatkowymi strefami 
ruchu zapewniającymi większą swobodę ruchów · punkty obciążenia 
zabezpieczone ryglami
Dostępna również w rozm. XS, S i do 4XL 
 
+ Dostępna również w kolorach czarny/antracyt

Wielkość Nr art.
czarny/kobaltowy 
niebieski

Nr art.
czarny/
antracytowy

EUR KO

M 4000 378 820 4000 378 830 63,35 YB14
L 4000 378 821 4000 378 831 63,35 YB14
XL 4000 378 822 4000 378 832 63,35 YB14
XXL 4000 378 823 4000 378 833 69,95 YB14

Kurtka Ultrashell 1141
100% poliester · widoczny, wodoodporny zamek błyskawiczny z przodu 
z osłoną podbródka chroniącą przed wiatrem · kołnierz wewnętrzny z 
polaru · regulowana talia kurtki z paskiem gumowym · wydłużone plecy · 
ergonomicznie wykrojone rękawy z dodatkową strefami ruchu · regulowane 
mankiety rękawów · punkty obciążenia zabezpieczone ryglami · warstwa 
wierzchnia: laminat 3-warstwowy, wodoodporny i wiatroszczelny · 
ergonomicznie wyprofilowane, łatwe do chwytania zamki
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
antracytowy/
czarny

EUR KO

48 4000 378 530 42,25 YB14
50 4000 378 531 42,25 YB14
52 4000 378 532 42,25 YB14
54 4000 378 533 42,25 YB14
56 4000 378 534 46,30 YB14
58 4000 378 535 46,30 YB14

Spodnie KÜBLER ACTIVIQ 2250
65% poliester / 35% bawełna, ok. 270 g/m² · elementy kontrastowe: 
wkładka nad i pod kolanem, wkładka boczna, szlufka w pasie z tyłu · 
elementy odblaskowe: powyżej i poniżej kolana, obszycie w szwach 
podkolanowych · ergonomiczne prowadzenie linii zapewnia większą 
swobodę ruchów · 2 boczne kieszenie · 2 tylne kieszenie, prawa z patką 
i zatrzaskiem · po prawej stronie: ergonomicznie pozycjonowana kieszeń 
na calówkę na szwie bocznym · strona lewa: kieszeń na udzie z patką 
i zatrzaskiem, kieszeń na pisak, zintegrowana kieszeń na smartfon · 
elastyczna wkładka w pasie · nacięcie z suwakiem ·  uformowane kolano ze 
strefą ruchu · punkty obciążenia zabezpieczone ryglami
Inne wymiary dostępne na zapytanie

Wielkość Nr art.
antracytowy/
czarny

EUR KO

M 4000 378 345 52,50 YB14
L 4000 378 346 52,50 YB14
XL 4000 378 347 52,50 YB14
XXL 4000 378 348 58,25 YB14

Kurtka KÜBLER ACTIVIQ 1250
65% poliester/35% bawełna, ok. 270 g/m² · cieszące się świadomością 
ciała · elementy kontrastowe: wkładka boczna z przodu i z tyłu · wkładka 
naramienna · wkładka na rękaw · regulacja rękawa · elementy odblaskowe: 
przednie i tylne ramię, wkładka górnego ramienia · 1 wewnętrzna kieszeń 
z rzepem · kieszeń na ramię ze zintegrowaną kieszenią na długopis · kryty 
zamek z przodu z panelem, guzik i osłona na brodę oraz osłona podbródka · 
kołnierzyk stojący/kołnierz wykładany · rękawy z dodatkowymi strefami 
ruchu · regulacja szerokości rękawa z obszyciem rzepa · punkty obciążenia 
zabezpieczone ryglami
Inne wymiary dostępne na zapytanie 
 
+  Na zamówienie dostępne również następujące kolory: 

Biały/antracyt, ciemnoniebieski/antracyt, zielony moss/antracyt, 
oliwkowy / czarny, antracyt/czarny

Wielkość Nr art.
czarny/
chabrowy

Nr art.
antracytowy/
czarny

EUR KO

M 4000 378 760 4000 378 765 91,65 YB14
L 4000 378 761 4000 378 766 91,65 YB14
XL 4000 378 762 4000 378 767 91,65 YB14
XXL 4000 378 763 4000 378 768 99,85 YB14

Kurtka zimowa Softshell PULSSCHLAG 1041
96% poliester/4% elastan, ok. 320 g/m², podszewka: 100% 
poliester · przyjemne watowanie w rękawach i korpusie ok. 100 g/m² · 
wodoodporny przedni zamek błyskawiczny z osłoną podbródka chroniącą 
przed wiatrem · wydłużone plecy · ergonomicznie wykrojone rękawy z 
dodatkowymi strefami ruchu zapewniającymi większą swobodę ruchów · 
wewnętrzne mankiety rękawa z pętlą na kciuk · odpinany kaptur sztormowy 
z osłoną · regulacja szerokości w części twarzowej i na szerokości · 
ocieplająca podpinka w kapturze, na korpusie i w obszarze ramion · punkty 
obciążenia zabezpieczone ryglami 
Dostępna również w rozm. XS, S i do 4XL 
 
+ Dostępna również w kolorach czarny/antracyt

Kurtka robocza Softshell JANNIK
100% poliester, ok. 320 g/m² · wodoodporna, wiatroszczelna i 
oddychająca · High-Performance · słup wody: 10 000 mm, aktywność 
oddychania: 5000g/m²/24h · nowa tkanina FHB-Softshell · elastyczny i 
bardzo miękki materiał wierzchni · odpinany kaptur z możliwością regulacji 
obwodu · krój przylegający do ciała · 1 otwarta i 1 zamykana na zamek 
błyskawiczny kieszeń wewnętrzna · regulacja rękawów i obwodu talii 
Na zamówienie dostępna również w rozmiarze XS-S i 3XL–5XL

Wielkość Nr art.
antracytowy/
czarny

Nr art.
kobaltowy/
czarny

EUR KO

M 4000 379 000 4000 379 010 68,95 YB11
L 4000 379 001 4000 379 011 68,95 YB11
XL 4000 379 002 4000 379 012 68,95 YB11
XXL 4000 379 003 4000 379 013 68,95 YB11
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
antracytowy/
czarny

Nr art.
kobaltowy/
czarny

EUR KO

46 4000 378 980 4000 378 990 55,50 YB11
48 4000 378 981 4000 378 991 55,50 YB11
50 4000 378 982 4000 378 992 55,50 YB11
52 4000 378 983 4000 378 993 55,50 YB11
54 4000 378 984 4000 378 994 55,50 YB11
56 4000 378 985 4000 378 995 55,50 YB11
58 4000 378 986 4000 378 996 55,50 YB11

Spodnie robocze FLORIAN
twill, 50% bawełna, 50% poliester, ok. 250 g/m² · specjalnie opracowana 
tkanina dla FHB w idealnym stosunku mieszania bawełny i poliestru · 
ergonomicznie doskonały krój zapewnia większą swobodę ruchów · 
elastyczne kliny boczne · po 1 kieszeni na telefon komórkowy i 1 kieszeni 
na miarkę po lewej i prawej stronie · kieszenie na ochraniacze na kolana 
100% poliamidowe (Cordura®) kieszenie na kolanach · różne duże kieszenie 
po obu stronach spodni · innowacyjne rozwiązanie zamknięcia kieszeni dla 
patki FHB
Możliwość łatwego przedłużenia spodni o 3 cm
Na zamówienie dostępne również w rozm. 42-44, 60-66, 84-114 i 23-30

Wielkość Nr art.
antracytowy/
czarny

Nr art.
kobaltowy/
czarny

EUR KO

46 4000 375 000 4000 375 010 48,50 YB11
48 4000 375 001 4000 375 011 48,50 YB11
50 4000 375 002 4000 375 012 48,50 YB11
52 4000 375 003 4000 375 013 48,50 YB11
54 4000 375 004 4000 375 014 48,50 YB11
56 4000 375 005 4000 375 015 48,50 YB11
58 4000 375 006 4000 375 016 48,50 YB11

Spodnie robocze BRUNO
65% bawełna / 35% poliester, ok. 300 g/m² · 2 przednie i tylne kieszenie z 
patkami · kieszenie na kolanach · kontrastowe rygle wzmacniające naroża 
kieszeni · strona prawa – 1 kieszeń na calówkę z kieszeniami na długopisy · 
strona lewa – kieszeń na nogawce i kieszeń na telefon komórkowy
Możliwość łatwego przedłużenia spodni o 3 cm 
 
Na zamówienie dostępne również w rozm. 42-44, 60-74, 84-114 i 23-35

Wielkość Nr art.
antracytowy/
czarny

Nr art.
kobaltowy/
czarny

EUR KO

S 4000 375 680 4000 375 585 72,95 YB11
M 4000 375 681 4000 375 586 72,95 YB11
L 4000 375 682 4000 375 587 72,95 YB11
XL 4000 375 683 4000 375 588 72,95 YB11
XXL 4000 375 684 4000 375 589 72,95 YB11

Kurtka robocza Softshell WALTER
elastyczny materiał wierzchni: 96% poliester, 4% elastan ·  
ok. 380 g/m² · strona wewnętrzna: 100% poliester · wiatroszczelna · 
oddychająca · wodoodporna (słup wody 10000 mm) · wodoszczelne 
zamki błyskawiczne · 1 kieszeń wewnętrzna · 2 kieszenie z boku i kieszeń 
na telefon komórkowy
Na zamówienie dostępna również w rozm. XS i do rozm. 5XL

Wielkość Nr art.
antracytowy/
czarny

Nr art.
kobaltowy/
czarny

EUR KO

M 4000 379 020 4000 379 030 14,95 YB11
L 4000 379 021 4000 379 031 14,95 YB11
XL 4000 379 022 4000 379 032 14,95 YB11
XXL 4000 379 023 4000 379 033 14,95 YB11

Koszulka MARC
100 % bawełny, ok. 210 g/m² · bawełna czesankowa · Single-Jersey · 
dekolt okrągły z elastanem · podwójne szwy na dekolcie oraz na rękawach 
i na dole · wzmacniająca taśma na szyi i podwójna warstwa w kształcie 
półksiężyca · bez szwów na ramionach
Na zamówienie dostępna również w rozmiarze XS-S i 3XL-5XL
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
antracytowy/
czarny

Nr art.
kobaltowy/
czarny

EUR KO

M 4000 375 020 4000 375 025 25,95 YB11
L 4000 375 021 4000 375 026 25,95 YB11
XL 4000 375 022 4000 375 027 25,95 YB11
XXL 4000 375 023 4000 375 028 25,95 YB11

Koszulka polo KONRAD
60% bawełna, 40% poliester, ok. 180 g/m² · taśma z dwoma guzikami · 
kieszeń na piersi z kieszonką na długopisy · podwójne szwy stebnowania · 
ściągacz żeberkowy na kołnierzu i na rękawach · szczelina boczna zapewnia 
większą swobodę ruchów
Na zamówienie dostępna również w rozm. XS, S i do rozm. 5XL

Wielkość Nr art.
antracytowy/
czarny

EUR KO

46 4000 379 360 46,95 YB11
48 4000 379 361 46,95 YB11
50 4000 379 362 46,95 YB11
52 4000 379 363 46,95 YB11
54 4000 379 364 46,95 YB11
56 4000 379 365 46,95 YB11
58 4000 379 366 46,95 YB11

Bermudy WULF
50% bawełny / 50% poliestru, 250 g/m² · ergonomiczny i perfekcyjny krój 
oferuje znacznie większą swobodę ruchów · elastyczne kliny boczne · 
podwyższony pas od tyłu · po 1 kieszeni na telefon komórkowy i 1 kieszeni 
na miarkę po lewej i prawej stronie · duże kieszenie z prawej strony · 2 
obszerne tylne kieszenie z odwróconym dnem · innowacyjne rozwiązanie 
zamknięcia kieszeni dla patki FHB
Na zamówienie dostępne również w rozm. 42-44 i 60-66

Wielkość Nr art.
szary/czarny

Nr art.
antracytowy/
czarny

EUR KO

M 4000 379 040 4000 379 050 45,95 YB11
L 4000 379 041 4000 379 051 45,95 YB11
XL 4000 379 042 4000 379 052 45,95 YB11
XXL 4000 379 043 4000 379 053 45,95 YB11

Kurtka dziana z polaru CHRISTOPH
100 % poliester, ok. 280 g/m² · niezwykle lekka i przytulna męska 
dzianinowa kurtka dziana z polaru · dpasowany, modny krój ·  
elastyczne, czarne panele boczne wykonane w 100% z poliestru ·  
2 obszerne kieszenie boczne z przodu zapinane na suwak oraz 1 duża 
kieszeń na ramię zapinana na suwak · 2 otwarte kieszenie wewnętrzne · 
przedni zamek błyskawiczny YKK 
Na zamówienie dostępna również w rozmiarze S i 3XL-5XL

Wielkość Nr art.
antracytowy/
czarny

Nr art.
kobaltowy/
czarny

EUR KO

M 4000 375 030 4000 375 035 44,95 YB11
L 4000 375 031 4000 375 036 44,95 YB11
XL 4000 375 032 4000 375 037 44,95 YB11
XXL 4000 375 033 4000 375 038 44,95 YB11

Kurtka polar jersey RALF
91% poliester/9% elastan, ok. 230 g/m² · z zewnątrz jersey, wewnątrz 
mikropolar (100% poliester) · oddychająca i elastyczna · szybkoschnąca 
dzięki FHB-fastdry
Na zamówienie dostępna również w rozm. XS, S i do rozm. 3 XL
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

M 4000 379 060 64,95 YB11
L 4000 379 061 64,95 YB11
XL 4000 379 062 64,95 YB11
XXL 4000 379 063 64,95 YB11

Kurtka Softshell hybrydowa MAXIMILIAN
Softshell: 96% poliester, 4% elastan, ok. 360 g/m², polar: 100% poliester, 
420 g/m² · nowa kombinacja dzianiny klejonej typu polar i funkcjonalnego 
materiału softshell · przylegający i modny krój · stały kaptur z możliwością 
regulacji · obszerne kieszenie boczne · 1 kieszeń na piersi z zamkiem 
błyskawicznym · 2 otwarte kieszenie wewnętrzne · przedni zamek 
błyskawiczny YKK · regulacja rozmiaru talii 

+ Dostępna również w kolorze marynarskim 
 
Na zamówienie dostępna również w rozmiarze XS-S i 3XL-5XL

Wielkość Nr art.
zielony/
czarny

EUR KO

46 4000 379 260 55,50 YB11
48 4000 379 261 55,50 YB11
50 4000 379 262 55,50 YB11
52 4000 379 263 55,50 YB11
54 4000 379 264 55,50 YB11
56 4000 379 265 55,50 YB11
58 4000 379 266 55,50 YB11

Spodnie robocze FLORIAN
twill, 50% bawełna, 50% poliester, ok. 250 g/m² · specjalnie opracowana 
tkanina dla FHB w idealnym stosunku mieszania bawełny i poliestru · 
ergonomicznie doskonały krój zapewnia większą swobodę ruchów · 
elastyczne kliny boczne · po 1 kieszeni na telefon komórkowy i 1 kieszeni 
na miarkę po lewej i prawej stronie · kieszenie na ochraniacze na kolana 
100% poliamidowe (Cordura®) kieszenie na kolanach · różne duże kieszenie 
po obu stronach spodni · innowacyjne rozwiązanie zamknięcia kieszeni dla 
patki FHB
Możliwość łatwego przedłużenia spodni o 3 cm 
 
Na zamówienie dostępne również w rozm. 42-44, 60-66, 84-114 i 23-30

Wielkość Nr art.
zielony/
czarny

EUR KO

M 4000 379 270 44,95 YB11
L 4000 379 271 44,95 YB11
XL 4000 379 272 44,95 YB11
XXL 4000 379 273 44,95 YB11

Kurtka polar jersey RALF
91% poliester/9% elastan, ok. 230 g/m² · z zewnątrz Jersey, wewnątrz 
mikropolar · oddychająca i elastyczna · szybkoschnąca dzięki FHB-fastdry · 2 
kieszenie z boku i kieszeń na telefon komórkowy
Na zamówienie dostępna również w rozm. XS, S i do rozm. 3 XL

Wielkość Nr art.
zielony/
czarny

EUR KO

S 4000 379 280 72,95 YB11
M 4000 379 281 72,95 YB11
L 4000 379 282 72,95 YB11
XL 4000 379 283 72,95 YB11
XXL 4000 379 284 72,95 YB11

Kurtka robocza Softshell WALTER
elastyczny materiał wierzchni: 96% poliester, 4% elastan · ok. 380 g/m² ·  
strona wewnętrzna: 100% poliester · wiatroszczelna · 
oddychająca · wodoodporna (słup wody 10000 mm) · wodoszczelne 
zamki błyskawiczne · 1 kieszeń wewnętrzna · 2 kieszenie z boku i kieszeń 
na telefon komórkowy · odpinany kaptur
Na zamówienie dostępna również w rozm. XS i do rozm. 5XL
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
biały/
antracyt

EUR KO

M 4000 379 240 44,95 YB11
L 4000 379 241 44,95 YB11
XL 4000 379 242 44,95 YB11
XXL 4000 379 243 44,95 YB11

Kurtka polar jersey RALF
91% poliester/9% elastan, ok. 230 g/m² · z zewnątrz Jersey, wewnątrz 
mikropolar · oddychająca i elastyczna · szybkoschnąca dzięki FHB-fastdry · 2 
kieszenie z boku i kieszeń na telefon komórkowy
Na zamówienie dostępna również w rozm. XS, S i do rozm. 3 XL

Wielkość Nr art.
biały/antracyt

EUR KO

46 4000 379 230 55,50 YB11
48 4000 379 231 55,50 YB11
50 4000 379 232 55,50 YB11
52 4000 379 233 55,50 YB11
54 4000 379 234 55,50 YB11
56 4000 379 235 55,50 YB11
58 4000 379 236 55,50 YB11

Spodnie robocze FLORIAN
twill, 50% bawełna, 50% poliester, ok. 250 g/m² · specjalnie opracowana 
tkanina dla FHB w idealnym stosunku mieszania bawełny i poliestru · 
ergonomicznie doskonały krój zapewnia większą swobodę ruchów · 
elastyczne kliny boczne · po 1 kieszeni na telefon komórkowy i 1 kieszeni 
na miarkę po lewej i prawej stronie · kieszenie na ochraniacze na kolana 
100% poliamidowe (Cordura®) kieszenie na kolanach · różne duże kieszenie 
po obu stronach spodni · innowacyjne rozwiązanie zamknięcia kieszeni dla 
patki FHB
Możliwość łatwego przedłużenia spodni o 3 cm 
 
Na zamówienie dostępne również w rozm. 42-44, 60-66, 84-114 i 23-30

Wielkość Nr art.
niebieski nocny

Nr art.
czarny

EUR KO

M 8000 242 012 8000 242 040 60,85 YK07
L 8000 242 011 8000 242 039 60,85 YK07
XL 8000 242 014 8000 242 042 60,85 YK07
XXL 8000 242 016 8000 242 044 60,85 YK07
XXXL 8000 242 017 8000 242 045 60,85 YK07

Kurtka robocza Softshell 1696
stójka · przedni zamek błyskawiczny z osłoną podbródka z polaru · 1 
kieszeń na piersi i dwie kieszenie boczne z zamkiem błyskawicznym · 
poprawiona widoczność dzięki elementom odblaskowym · ergonomicznie 
wyprofilowane rękawy · wykończenie rękawków ochroną 
przeciwwietrzną · system podnoszenia ramion zapewnia większą swobodę 
ruchów · wewnętrzna regulacja wielkości mankietu · 100% poliester, ok. 
255 g/m²
Na zamówienie dostępna również w rozm. XS, S i do rozm. 3 XL

Wielkość Nr art.
błękit 
kobaltowy

Nr art.
czarny/
ciemnoszary

Nr art.
ciemnoszary/
czarny

EUR KO

48 4705 051 411 8000 053 442 8000 053 488 64,95 YE04
50 4705 051 412 8000 053 445 8000 053 491 64,95 YE04
52 4705 051 413 8000 053 448 8000 053 494 64,95 YE04
54 4705 051 414 8000 053 451 8000 053 497 64,95 YE04
56 4705 051 415 8000 053 454 8000 053 500 64,95 YE04
58 4705 051 416 8000 053 456 8000 053 502 64,95 YE04
60 4705 051 417 8000 053 457 8000 053 503 64,95 YE04

Spodnie robocze 1789
podwójny guzik w pasie, z tyłu pas rozciągliwy, zapewniający optymalny 
komfort siedzenia · ergonomiczny krój · pętle Codura® z uchwytami na 
plecaki na jednym pasku BP 1051 (należy zamawiać osobno), mocowane 
do wyboru – z przodu albo z tyłu · adapter wielofunkcyjny do plecaka na 
jednym pasku BP 1054 można zakładać później · 2 boczne kieszenie z  
1 kieszenią na pieniądze · 2 tylne kieszenie z klapkami kieszeni „półsejf” ·  
2 kieszenie tylne zapinane na patkę i docisk · wzmocnienie z tkaniny 
z tyłu ·1 obszerna kieszeń na udzie z nakładaną kieszenią na telefon 
komórkowy · uformowana wstępnie nogawka z fałdą w obrębie kolan · 
kolanowe kieszenie wsuwane z Cordura® do poduszek pod kolana 1839 
(należy zamawiać osobno) · 65% poliester/35% bawełna, ok. 295 g/m²

+  Na zamówienie dostępne również w kolorach białym, czarnym, 
ciemnoszarym, czerwonym i zielonym średnim 
 
Na zamówienie dostępne również od rozm. 44 i do rozm. 64
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
czarny/
grafitowy

EUR KO

M 4000 377 850 94,00 YE01
L 4000 377 851 94,00 YE01
XL 4000 377 852 94,00 YE01
XXL 4000 377 853 94,00 YE01

Kurtka robocza Softshell Metropolis
96% poliester/4% elastan, ok. 310 g/m² · tkanina stretchowa · 
oddychająca · wiatroszczelna i wodoodporna · na piersi kieszeń na 
telefon komórkowy z prowadzeniem kabli słuchawek · przygrzana kieszeń 
na rękawie · odpinany kaptur · wiatroszczelne ściągacze mankietów z 
otworem na kciuk i zapięciem na rzep 
Na zamówienie dostępna również w rozm. XS- S i do rozm. 4XL

Wielkość Nr art.
czarny/
grafitowy

EUR KO

46 4000 377 780 79,00 YE01
48 4000 377 781 79,00 YE01
50 4000 377 782 79,00 YE01
52 4000 377 783 79,00 YE01
54 4000 377 784 79,00 YE01
56 4000 377 785 79,00 YE01

Spodnie robocze Race
65% poliester/35% bawełna, ok. 260 g/m² · ze zdejmowaną kieszenią · 
wielofunkcyjna kieszeń boczna · z tyłu 2 kieszenie Free Pocket z Codury · 
kieszenie w poduszkach pod kolana wzmocnione Cordurą® · wkładki ze 
stretchu z Lycry® w kroku i w obszarze kolan · wzmocniona poduszka  
pod kolana i kieszenie tylne z Codury® · zamek błyskawiczny YKK ·  
guziki odporne na zarysowania · wzmocniony obszar pięt (Combat) ·  
ze zdejmowaną pętlą na klucze · potrójne szwy
Na zamówienie dostępne również w rozm. 44 i w rozm. 64

Wielkość Nr art.
niebieski

EUR KO

46 4000 377 230 49,60 YE01
48 4000 377 231 49,60 YE01
50 4000 377 232 49,60 YE01
52 4000 377 233 49,60 YE01
54 4000 377 234 49,60 YE01
56 4000 377 235 49,60 YE01

Spodnie robocze dżinsowe Smart Traffic
70% poliester / 27% bawełna/ 3% elastan, ok. 339 g/m² · potrójne 
szwy · tkanina stretchowa · wielofunkcyjna kieszeń boczna z kieszenią na 
telefon komórkowy · przegroda na dokumenty · 2 kieszenie Free Pocket 
z bezpiecznym zapięciem na zamek błyskawiczny · wkładki stretchowe w 
obszarze kolan · regulacja pasa na rzepy · z pętlą na klucze
Na zamówienie dostępne również w rozm. 44 i do rozm. 64

Wielkość Nr art.
czarny/
grafitowy

EUR KO

46 4000 377 750 60,00 YE01
48 4000 377 751 60,00 YE01
50 4000 377 752 60,00 YE01
52 4000 377 753 60,00 YE01
54 4000 377 754 60,00 YE01
56 4000 377 755 60,00 YE01

Spodnie Don´t Worry Free
60% bawełna / 40% poliester, ok. 300 g/m² · wielofunkcyjne kieszenie 
boczne z przegrodą na dokumenty · kieszenie w poduszkach pod kolana 
wzmocnione Cordurą · wkładki ze stretchu w obszarze kolan · regulacja 
pasa na rzepy · wkładki odblaskowe · potrójne szwy · guziki odporne na 
zarysowania 
Na zamówienie dostępne również w rozm. 44 i do rozm. 64
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Długość około [cm] Nr art.
czarny

EUR KO

130 4000 377 889 23,40 YE01

Pasek Belt
70% poliester / 30% bawełna · pas łączący z 
bezstopniowo regulowaną klamrą

Wielkość Nr art.
black carbon

EUR KO

M 4000 379 025 96,80 YE01
L 4000 379 026 96,80 YE01
XL 4000 379 027 96,80 YE01
XXL 4000 379 028 96,80 YE01

Kurtka robocza Softshell QUICK
96% poliester / 4% Spandex, ok. 310 null · membrana TPU · 
wstawki odblaskowe · kieszeń na piersi z wodoszczelnym zamkiem 
błyskawicznym · kieszeń wewnętrzna w technologii Free Sound · 2 
duże kieszenie wewnętrzne · wzmocnienie w tylnym obszarze z tkaniny 
Polyoxford · odpinany kaptur z osłoną twarzy · elastyczny otwór na kciuk · 
regulowane obrzeże przez ściągacz sznurkowy
Na zamówienie dostępna również w rozm. XS–S i do rozm. 4XL

Wielkość Nr art.
grey 
meteorite

EUR KO

M 4000 379 035 66,30 YE01
L 4000 379 036 66,30 YE01
XL 4000 379 037 66,30 YE01
XXL 4000 379 038 66,30 YE01

Kurtka robocza, bawełniana Tasty
67% poliester / 28% wiskoza / 5% elastan, ok. 330 g/m²  · z elastycznego 
jerseyu · 2-kierunkowy zamek błyskawiczny · WYGLĄD NEOPRENU · 
kaptur ze ściągaczem odblaskowym · wzmocniony elastyczny ściągacz · 
otwory wentylacyjne na ramionach · wyszywane LOGO LÖWENKOPF na 
lewym ramieniu w tym samym kolorze
Na zamówienie dostępna również w rozm. XS–S i do rozm. 4XL

Wielkość Nr art.
black carbon

EUR KO

46 8000 044 838 95,00 YE01
48 8000 044 839 95,00 YE01
50 8000 044 840 95,00 YE01
52 8000 044 841 95,00 YE01
54 8000 044 842 95,00 YE01
56 8000 044 843 95,00 YE01
58 8000 044 844 95,00 YE01

Spodnie U-Supremacy Pit
spodnie z tkaniny Softshell maksymalizują komfort · z podszewką · 
wykonanie wodoodporne · wkładki odblaskowe oraz wkładki z tkaniny 
odpornej na ścieranie w obszarach częstego kontaktu · kieszenie wsuwane 
z zamkiem błyskawicznym · kieszeń boczna na narzędzia · wysuwana 
przegroda na dokumenty · ergonomicznie wyprofilowany obszar kolan · 
wzmacniane zapięcia na rzep · 96% poliester/4% elastan 290 g/ m²
Na zamówienie dostępne również w rozm. 44-60

Wielkość Nr art.
rust jeans

EUR KO

46 8000 040 768 74,11 YE01
48 8000 040 769 74,11 YE01
50 8000 040 770 74,11 YE01
52 8000 040 771 74,11 YE01
54 8000 040 772 74,11 YE01
56 8000 040 773 74,11 YE01
58 8000 040 774 74,11 YE01

Dżinsy Exciting Platinum 
tkanina stretchowa z wkładkami z Cordura® · 2 duże wsuwane kieszenie · 
kieszeń na monety · kieszeń boczna na narzędzia · wielofunkcyjna kieszeń 
boczna z kieszenią na telefon komórkowy i ukrytą przegrodą na 
dokumenty · 2 kieszenie tylne · kieszenie na poduszkach pod kolana z 
materiału Cordura® · ergonomicznie uformowana kieszeń na narzędzia z 
materiału odpornego na ścieranie · pętla na młotek · odporne na przetarcie 
wkładki na obszarach o najwyższej częstotliwości kontaktu · wzmacniane 
szczeliny kieszeni · potrójne szwy · 70% bawełna / 27% poliester ·  
3% elastan 330 g/ m²
Na zamówienie dostępne również w rozm. 44-64
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

M 4000 378 950 69,35 YX18
L 4000 378 951 69,35 YX18
XL 4000 378 952 69,35 YX18
XXL 4000 378 953 69,35 YX18
XXXL 4000 378 954 69,35 YX18

Kurtka pikowana 4021 MEQ
100% poliester, ok. 330 g/ m² · wiatroszczelna · wykonanie 
wodoodporne · stójka z wyściółką z polaru · ukryta kieszeń na piersi 
z zamkiem błyskawicznym · dwie przednie kieszenie z zamkiem 
błyskawicznym · elastyczny pasek · elastyczne końcówki rękawów z 
pętelkami na kciuki · z kieszenią wewnętrzną

+ Na życzenie dostępna również w kolorze ciemnoniebieskim 
 
Na życzenie dostępna również od rozm. XS

Wielkość Nr art.
czarny/szary

EUR KO

C46 4000 375 530 66,25 YX18
C48 4000 375 531 66,25 YX18
C50 4000 375 532 66,25 YX18
C52 4000 375 533 66,25 YX18
C54 4000 375 534 66,25 YX18
C56 4000 375 535 66,25 YX18
C58 4000 375 536 66,25 YX18

Spodnie dla rzemieślników 288 PS25
materiał: 65% poliester/35% bawełna, wzmocnienia: 100% poliamid, ok. 
290 g/m² · materiał typu stretch · szorstkie wewnątrz · ergonomicznie 
wyprofilowane kolano · kieszenie na kolanach wzmacniane materiałem 
CORDURA® dla poduszki pod kolana o regulowanej wysokości · 2 
wzmacniane materiałem CORDURA® wkładane, luźno zwisające 
kieszenie zewnętrzne – jedna z dodatkową kieszenią, druga z 3 małymi 
kieszeniami i pętlami na narzędzia · 2 kieszenie tylne spodnie wzmacniane 
materiałem CORDURA® · ukośna kieszeń z dużym otworem · na prawy 
boczny szew nałożona kieszeń na miarkę z kieszenią na długopisy · kieszeń 
na nogawce z kieszenią na telefon komórkowy · pierścień D · 2 pętle na 
młotek · certyfikat OEKO-TEX®

+  Dostępne również w kolorach khaki/czarny i szary/czarny na 
zamówienie 
 
Na zamówienie dostępne również w rozm. C44 i C60-C66

Wielkość Nr art.
niebieski indygo

EUR KO

C48 4000 375 690 75,65 YX18
C50 4000 375 691 75,65 YX18
C52 4000 375 692 75,65 YX18
C54 4000 375 693 75,65 YX18
C56 4000 375 694 75,65 YX18
C58 4000 375 695 75,65 YX18
C60 4000 375 696 75,65 YX18

Jeansy rzemieślnicze 229 DY
 materiał: 100% bawełna, wzmocnienia: 100% poliamid, ok. 390 g/m² ·  
2 wzmacniane materiałem CORDURA®- i nitami, luźno zwisające kieszenie 
zewnętrzne – jedna z dodatkową kieszenią, druga z 3 małymi kieszeniami 
i pętlami na narzędzia · 2 przednie kieszenie · 2 szczególnie szerokie, 
wyściełane kieszenie tylne · 2 pętle na młotek · nałożona na boczny szew, 
wzmacniana materiałem CORDURA®, u dołu luźno wisząca kieszeń 
na miarkę – z guzikiem i pętlą na nóż roboczy i kieszeń na długopisy · 
kieszeń na telefon komórkowy z patką · u dołu luźno wisząca kieszeń na 
nogawce z zamkiem błyskawicznym · kieszenie na kolanach wzmacniane 
materiałem CORDURA® dla poduszki pod kolana o regulowanej wysokości · 
odblaskowe obszycie w zagięciu kolan · zakończenia nogawek wzmacniane 
materiałem CORDURA® · certyfikat OEKO-TEX®

+ Na zamówienie również w kolorze czarnym 
 
Na zamówienie dostępne również w rozmiarach C44, C46 C146-C156 i 
D92-D120
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
Tottenham – kolor 
czarny/szary

Nr art.
Charlton – kolor 
szary/czarny

EUR KO

48 4000 375 790 4000 377 000 42,95 YX16
50 4000 375 791 4000 377 001 42,95 YX16
52 4000 375 792 4000 377 002 42,95 YX16
54 4000 375 793 4000 377 003 42,95 YX16
56 4000 375 794 4000 377 004 42,95 YX16
58 4000 375 795 4000 377 005 42,95 YX16

Spodnie do pasa Canvas Tottenham / Charlton
65% poliester/35% bawełna, ok. 280 g/m² · wzmocnienie: 100% poliamid · 
2 kieszenie boczne i kieszenie tylne spodni · odporne na przetarcia i 
rozdarcia · odporne na zanieczyszczenia, olej i wodę dzięki wysokiej jakości 
powłoce · ukształtowane kolana · regulowane kieszenie na kolanach · 
podniesiona tylna część · częściowo elastyczny pasek w talii · widoczność 
dzięki odblaskowym naszywkom
Na zamówienie dostępne również w rozm. 24-30, 44-46, 60-64 i 90-110

Długość około  
[cm]

Szerokość około  
[cm]

Nr art.
czarny

EUR KO

120 3,8 4000 379 089 6,99 YX16

Pas materiałowy EMIL
100% bawełna · klamra: metal

Wielkość Nr art.
czarny/szary

EUR KO

M 4000 375 975 86,95 YX16
L 4000 375 976 86,95 YX16
XL 4000 375 977 86,95 YX16
XXL 4000 375 978 86,95 YX16

Kurtka wierzchnia Canvas 2 w 1 Basel
kurtka zewnętrzna: 65% poliester, 35% bawełna, ok. 280 g/m², kurtka 
wewnętrzna: 65% poliester, 35% bawełna, ok. 280 g/m² · wytrzymała 
tkanina Canvas · odporna na przetarcia i rozdarcia · odporna na 
zanieczyszczenia, olej i wodę dzięki wysokiej jakości powłoce · 
nowoczesny i ergonomiczny kształt · ukształtowane rękawy zwiększają 
komfort noszenia · zdejmowane rękawy · termiczna kamizelka 
wewnętrzna chroni przed ekstremalnymi warunkami i można ją nosić 
oddzielnie · wydłużona tylna część · poprawiona widoczność dzięki 
odblaskowym naszywkom
Dostępna również w rozm. S i do rozm. 4XL

Wielkość Nr art.
szary/czarny

EUR KO

M 4000 375 955 72,95 YX16
L 4000 375 956 72,95 YX16
XL 4000 375 957 72,95 YX16
XXL 4000 375 958 72,95 YX16

Kurtka zimowa  
Softshell Ajax
materiał Softshell jest wiatroszczelny i wodoodporny  (słup wody 
5000 mm), oraz oddychający (przepuszczalność: 1000 g/m²/24h) dzięki 
3-warstwowemu laminatowi · odblaskowe naszywki z przodu i z tyłu · 
wyjmowana, ocieplająca pikowana podpinka wewnętrzna ze ściągaczami 
na mankietach · kurtka zewnętrzna z miękką, wygodną wewnętrzną stroną 
z polaru · odpinany/regulowany kaptur · wytrzymały zamek błyskawiczny 
YKK® z przodu z patką · materiał wierzchni: 100% poliester, laminat 
3-warstwowy, podszewka: 100% poliester
Dostępna również w rozm. S i do rozm. 3XL

Wielkość Nr art.
szary/czarny

EUR KO

M 4000 375 835 40,95 YX16
L 4000 375 836 40,95 YX16
XL 4000 375 837 40,95 YX16
XXL 4000 375 838 40,95 YX16

Kurtka z polaru Tampere
100% poliester, mikropolar, antypiling, ok. 360 g/m² · kurtka z kapturem 
z ocieplającą i bardzo miękką podpinką pluszową · strona zewnętrzna z 
wysokiej jakości mikropolaru · elastyczne zakończenie rękawa · zakończenie 
ma regulowaną szerokość
Na zamówienie dostępna również w rozm. S i do rozm. 4XL
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
ciemnoszary/
czarny

EUR KO

M 4000 375 775 32,95 YX16
L 4000 375 776 32,95 YX16
XL 4000 375 777 32,95 YX16
XXL 4000 375 778 32,95 YX16

Kurtka dziana z polaru Innsbruck
silnie oddychająca, miękka i komfortowa · lekka kurtka z zewnętrzną 
stroną z dzianiny i wewnętrzną stroną z polaru · wzmocnienia Softshell · 
regulowany ściągacz sznurkowy w obrzeżu · elastyczne zakończenia 
rękawa · górny materiał: 100% poliester, dzianinowy polar, wkład: 96% 
poliester, 4% elastan, ok. 320 g/m²
Dostępne również w rozm. S i do rozm. 3XL

Wielkość Nr art.
czarny/szary

EUR KO

S 4000 378 540 53,55 YX16
M 4000 378 541 53,55 YX16
L 4000 378 542 53,55 YX16
XL 4000 378 543 53,55 YX16
XXL 4000 378 544 53,55 YX16
XXXL 4000 378 545 53,55 YX16
XXXXL 4000 378 546 53,55 YX16

Kurtka robocza Softshell Posen
100% poliester · wiatro- i wodoszczelny, oraz oddychający dzięki 
3-warstwowemu laminatowi · przepuszczający powietrze: 800 g/
m²/24h · słup wody: 8000 mm · ukryty zamek przedni YKK® · nowoczesny i 
ergonomiczny kształt · wydłużona tylna część · regulowany obwód w talii i 
mankiety · naszywki odblaskowe ·  odpinany/regulowany kaptur

Wielkość Nr art.
czarny/szary

EUR KO

M 4000 375 845 26,95 YX16
L 4000 375 846 26,95 YX16
XL 4000 375 847 26,95 YX16
XXL 4000 375 848 26,95 YX16

Kurtka robocza, bawełniana Florenz
80% bawełny, 20% poliestru, ok. 310 g/m² · nowoczesny i ergonomiczny 
kształt · kontrastowe wstawki z przodu i z tyłu · zakończenia rękawów i 
obrzeże z elastycznymi ściągaczami z dzianiny
Na zamówienie dostępna również w rozm. S i do rozm. 3XL

Wielkość Nr art.
czarny/szary

EUR KO

M 4000 375 855 10,35 YX16
L 4000 375 856 10,35 YX16
XL 4000 375 857 10,35 YX16
XXL 4000 375 858 10,35 YX16

Koszulka Madrid
100% bawełna, ok. 180 g/m² · nowoczesny i 
ergonomiczny kształt · kontrastowe wstawki  
z przodu i z tyłu
Na zamówienie dostępna również w rozm.  
S i do rozm. 3XL

Wielkość Nr art.
czarny/szary

EUR KO

M 4000 375 885 12,50 YX16
L 4000 375 886 12,50 YX16
XL 4000 375 887 12,50 YX16
XXL 4000 375 888 12,50 YX16

Koszulka polo Sevilla
100% bawełny (czesanej), ok. 220 g/m² ·  
nowoczesny i ergonomiczny kształt · 
kontrastowe wstawki z przodu i  
z tyłu · taśma guzików z 3 guzikami
Na zamówienie dostępna również w rozm.  
S i do rozm. 3XL

Wielkość Nr art.
szary/czarny

EUR KO

48 4000 377 085 25,85 YX16
50 4000 377 086 25,85 YX16
52 4000 377 087 25,85 YX16
54 4000 377 088 25,85 YX16

Krótkie spodenki Canvas Sao Paulo
65% poliester/35% bawełna, ok. 280 g/m² · 
wytrzymała tkanina Canvas · odporna na przetarcia i 
rozdarcia · odporne na zanieczyszczenia, olej i wodę 
dzięki wysokiej jakości powłoce · nowoczesny i 
ergonomiczny kształt · podniesiona tylna część · 
poprawiona widoczność dzięki odblaskowym naszywkom ·  
kieszeń na miarkę
Na zamówienie dostępne również w rozm. 44-46 i do rozm. 64
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
chabrowy

EUR KO

46 4705 040 000 22,50 YX19
48 4705 040 001 22,50 YX19
50 4705 040 002 22,50 YX19
52 4705 040 003 22,50 YX19
54 4705 040 004 22,50 YX19
56 4705 040 005 24,50 YX19
58 4705 040 006 24,50 YX19

Kurtka do pasa BW 290 
100% bawełna, ok. 290 g/m² · odporne na 
zbieganie wg DIN EN ISO 6330 · 2 boczne 
kieszenie · 2 kieszenie na piersi z patką ·  
1 kieszeń wewnętrzna · zakryta taśma guzików · 
mankiety rękawa · standard UV 801, standard 
Öko-Tex 100

+ Inne kolory dostępne na zamówienie

Wielkość Nr art.
chabrowy

EUR KO

46 4705 040 009 20,95 YX19
48 4705 040 010 20,95 YX19
50 4705 040 011 20,95 YX19
52 4705 040 012 20,95 YX19
54 4705 040 013 20,95 YX19
56 4705 040 014 22,95 YX19
58 4705 040 015 22,95 YX19

Spodnie do pasa BW 290 
100% bawełna, ok. 290 g/m² · odporne na 
zbieganie wg DIN EN ISO 6330 · 2 naszywane 
przednie kieszenie · 1 kieszeń tylna i na miarkę · 
pasek z metalową klamrą · standard UV 801, 
standard Öko-Tex 100

+ Inne kolory dostępne na zamówienie

Wielkość Nr art.
chabrowy

EUR KO

46 4705 040 140 20,95 YX19
48 4705 040 141 20,95 YX19
50 4705 040 142 20,95 YX19
52 4705 040 143 20,95 YX19
54 4705 040 144 20,95 YX19
56 4705 040 145 23,50 YX19
58 4705 040 146 23,50 YX19
60 4705 040 147 23,50 YX19

Spodnie do pasa Cargo BW290
100% bawełna, ok. 290 g/m² · okrągły pas z 7 
szlufkami · ściągacz gumowy w pasie · kieszeń 
na udzie po lewej stronie ze zintegrowaną 
kieszenią na telefon komórkowy · kieszenie na 
kolanach · rozporek z zamkiem błyskawicznym · 
2 naszywane, wzmocnione przednie kieszenie · 
1 tylne kieszenie z patką · 1 kieszeń na miarkę
Ten artykuł jest w komplecie z poduszką pod 
kolana Planam certyfikowany jako ochrona kolan 
zgodnie z EN 1444 typ 2 stopień 1 
 
Inne kolory dostępne na zamówienie
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
chabrowy

EUR KO

46 4705 040 019 24,95 YX19
48 4705 040 020 24,95 YX19
50 4705 040 021 24,95 YX19
52 4705 040 022 24,95 YX19
54 4705 040 023 24,95 YX19
56 4705 040 024 27,50 YX19
58 4705 040 025 27,50 YX19
60 4705 040 026 27,50 YX19

Ogrodniczki BW 290
100% bawełna, ok. 290 g/m² · odporne na 
zbieganie wg DIN EN ISO 6330 · dodatkowa 
naszywana kieszeń z przodu · 1 kieszeń tylna i na 
metr · regulowane rozcięcie z boku · wyciągnięta 
w górę tylna część z solidnie skonstruowaną 
elastyczną częścią pośrednią · klamra 
bezpieczeństwa na szelkach · standard UV 801, 
standard Öko-Tex 100

Wielkość Nr art.
chabrowy

EUR KO

46 4705 039 980 38,50 YX19
48 4705 039 981 38,50 YX19
50 4705 039 982 38,50 YX19
52 4705 039 983 38,50 YX19
54 4705 039 984 38,50 YX19
56 4705 039 985 41,95 YX19
58 4705 039 986 41,95 YX19
60 4705 039 987 41,95 YX19

Kombinezon BW 290
100% bawełna, ok. 290 g/m² · bawełna 
– optymalnie przystosowana · składany 
kołnierz · 2-kierunkowy zamek błyskawiczny  
ok. 70 cm · 2 kieszenie na piersi ·  
2 naszywane boczne kieszenie · 1 kieszeń na 
miarkę · 2 kieszenie tylne spodni · 2 boczne 
dostępy · regulowany ściągacz gumowy 
na plecach · regulowana szerokość stopy 
na nogach · regulowane mankiety rękawa · 
DIN 61535

Wielkość Nr art.
chabrowy

EUR KO

46 4705 039 990 23,95 YX19
48 4705 039 991 23,95 YX19
50 4705 039 992 23,95 YX19
52 4705 039 993 23,95 YX19
54 4705 039 994 23,95 YX19
56 4705 039 995 26,50 YX19
58 4705 039 996 26,50 YX19
60 4705 039 997 26,50 YX19

Fartuch roboczy BW 290
100% bawełna, ok. 290 g/m² · indywidualnie 
dla każdego zadania · kołnierzyk z klapą ·  
2 boczne kieszenie · 1 kieszeń na piersi ·  
1 kieszeń wewnętrzna · zakryta taśma guzików · 
wymienne guziki · pas · DIN 61535
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
szary/czarny

Nr art.
czarny/czarny

EUR KO

46 4000 375 350 4705 039 000 28,95 YX19
48 4000 375 351 4705 039 001 28,95 YX19
50 4000 375 352 4705 039 002 28,95 YX19
52 4000 375 353 4705 039 003 28,95 YX19
54 4000 375 354 4705 039 004 28,95 YX19
56 4000 375 355 4705 039 005 31,50 YX19
58 4000 375 356 4705 039 006 31,50 YX19
60 4000 375 357 4705 039 007 31,50 YX19

Spodnie do pasa Canvas 320
65% poliester/35% bawełna · wiązanie Canvas · ok. 320 g/m² · spodnia 
strona tkaniny oddychająca, wyjątkowo wytrzymała, niekurcząca się 
zgodnie z DIN EN ISO 6330 · kieszenie na kolanach z materiału Cordura® · 
2 wpuszczone kieszenie z materiału Cordura® · z prawej strony podwójne 
kieszenie na metr z materiału Cordura® · lampasy odblaskowe na 
szczelinach kieszeni i na patkach kieszeni · z lewej strony kieszeń na udzie 
z patką i guzikami, na to nałożona kieszeń na telefon komórkowy · ściągacz 
gumowy w pasie · z prawej strony 1 wzmocniona tylna kieszeń · okrągły 
pas z 7 szlufkami na pasek i jeansowym guzikiem 
 
Ten artykuł jest w komplecie z poduszką pod kolana Planam certyfikowany 
jako ochrona kolan zgodnie z EN 14404 typ 2 stopień 1

Wielkość Nr art.
szary/czarny

Nr art.
czarny/czarny

EUR KO

48 4000 375 341 4705 039 011 29,50 YX19
50 4000 375 342 4705 039 012 29,50 YX19
52 4000 375 343 4705 039 013 29,50 YX19
54 4000 375 344 4705 039 014 29,50 YX19
56 4000 375 345 4705 039 015 32,50 YX19
58 4000 375 346 4705 039 016 32,50 YX19

Kurtka do pasa Canvas 320
65% poliester/35% bawełna · wiązanie Canvas · ok. 320 g/m² · spodnia 
strona tkaniny oddychająca, wyjątkowo wytrzymała, niekurcząca się 
zgodnie z DIN EN ISO 6330 · 2 wpuszczone kieszenie z materiału Cordura® · 
lampasy odblaskowe na wkładce rękawa i na patkach kieszeni · 2 kieszenie 
na piersi, z lewej strony z patką i guzikami, z prawej strony z dodatkową 
nałożoną kieszenią na telefon komórkowy · kieszeń na rękawie z lewej 
strony z podwójnymi kieszeniami na długopisy · ściągacz gumowy w pasie · 
przykryta taśma zatrzasków jako przednie zapięcie · mankiety rękawa 
regulowane zatrzaskiem

Wielkość Nr art.
szary/czarny

Nr art.
czarny/czarny

EUR KO

S 4000 375 370 4705 039 020 21,95 YX19
M 4000 375 371 4705 039 021 21,95 YX19
L 4000 375 372 4705 039 022 21,95 YX19
XL 4000 375 373 4705 039 023 21,95 YX19
XXL 4000 375 374 4705 039 024 21,95 YX19

Krótkie spodenki Canvas 320
65% poliester/35% bawełna · wiązanie Canvas · ok. 320 g/m² · spodnia 
strona tkaniny oddychająca, wyjątkowo wytrzymała, niekurcząca się 
zgodnie z DIN EN ISO 6330 · 2 wpuszczone kieszenie z materiału Cordura® · 
z prawej strony podwójna kieszeń na miarkę z materiału Cordura® · lampasy 
odblaskowe na wejściach kieszeni i na patkach kieszeni · z lewej strony 
kieszeń na udzie z patką i guzikami, na to nałożona kieszeń na telefon 
komórkowy · ściągacz gumowy w pasie · z prawej strony 1 wzmocniona 
tylna kieszeń · okrągły pas z 7 szlufkami na pasek i jeansowym guzikiem · 
zamek błyskawiczny w rozporku
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
szary/czarny

EUR KO

46 4000 375 360 36,50 YX19
48 4000 375 361 36,50 YX19
50 4000 375 362 36,50 YX19
52 4000 375 363 36,50 YX19
54 4000 375 364 36,50 YX19
56 4000 375 365 39,95 YX19
58 4000 375 366 39,95 YX19
60 4000 375 367 39,95 YX19

Ogrodniczki Canvas 320
65% poliester/35% bawełna · wiązanie Canvas · ok. 320 g/m² · spodnia 
strona tkaniny oddychająca, wyjątkowo wytrzymała, niekurcząca się 
zgodnie z DIN EN ISO 6330 · kieszenie na kolanach z materiału Cordura® · 
2 wpuszczone kieszenie z materiału Cordura® · z prawej strony podwójna 
kieszeń na miarkę z materiału Cordura® · lampasy odblaskowe na wejściach 
kieszeni i na patkach kieszeni · z lewej strony kieszeń na udzie z patką i 
guzikami, na to nałożona kieszeń na telefon komórkowy · podwójna kieszeń 
z przodu, 1 z patką i guzikami i 1 z zamkiem błyskawicznym · ściągacz 
gumowy w pasie · z prawej strony 1 wzmocniona tylna kieszeń · regulacja 
szerokości paska za pomocą seansowego guzika · wyciągnięta w górę tylna 
część ze skrzyżowanymi szelkami · wkładane klamry bezpieczeństwa na 
szelkach 
 
Ten artykuł jest w komplecie z poduszką pod kolana Planam certyfikowany 
jako ochrona kolan zgodnie z EN 14404 typ 2 stopień 1

Wielkość Nr art.
łupkowy/czarny/czerwony

EUR KO

46 4000 375 440 25,95 YX19
48 4000 375 441 25,95 YX19
50 4000 375 442 25,95 YX19
52 4000 375 443 25,95 YX19
54 4000 375 444 25,95 YX19
56 4000 375 445 29,50 YX19
58 4000 375 446 29,50 YX19
60 4000 375 447 29,50 YX19

Kurtka do pasa Highline
65% poliester/35% bawełna, ok. 285 g/m² · 2 naszywane boczne 
kieszenie · 2 kieszenie na piersi z patką i zapięciem na rzep · kolorowe 
aplikacje na prawej kieszeni na piersi · kieszeń na telefon komórkowy na 
lewym ramieniu · mankiety rękawa regulowane zapięciem na rzep · zakryty 
przedni zamek błyskawiczny · ściągacz gumowy w pasie · lamówka z tyłu i 
na rękawach · 2 kontrafałdy na plecach

+ Inne kolory dostępne na zamówienie
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
łupkowy/czarny/czerwony

EUR KO

46 4000 375 470 31,95 YX19
48 4000 375 471 31,95 YX19
50 4000 375 472 31,95 YX19
52 4000 375 473 31,95 YX19
54 4000 375 474 31,95 YX19
56 4000 375 475 34,95 YX19
58 4000 375 476 34,95 YX19
60 4000 375 477 34,95 YX19

Ogrodniczki Highline
65% poliester/35% bawełna, ok. 285 g/m² · 2 wpuszczone kieszenie 
workowe · 2 naszywane kieszenie na kolanach z kolorowymi aplikacjami · 
podwójna kieszeń na miarkę z prawej strony · z lewej strony kieszeń na 
udzie z patką i zapięciem na rzep · kieszeń na telefon komórkowy · kieszeń 
z przodu z patką i zapięciem na rzep, kolorowe aplikacje na kieszeni z 
przodu · ściągacz gumowy w pasie · 2 tylne kieszenie z patkami · regulacja 
szerokości paska z przykrytym zatrzaskiem · wyciągnięta w górę tylna 
część ze skrzyżowanymi szelkami · wkładana klamra bezpieczeństwa na 
szelkach · szczeliny kieszeni i patki kieszeni z kolorowymi lamówkami 
 
Ten artykuł jest w komplecie z poduszką pod kolana Planam certyfikowany 
jako ochrona kolan zgodnie z EN 14404 typ 2 stopień 1

+ Inne kolory dostępne na zamówienie

Wielkość Nr art.
łupkowy/czarny/czerwony

EUR KO

46 4000 375 450 23,95 YX19
48 4000 375 451 23,95 YX19
50 4000 375 452 23,95 YX19
52 4000 375 453 23,95 YX19
54 4000 375 454 23,95 YX19
56 4000 375 455 26,50 YX19
58 4000 375 456 26,50 YX19
60 4000 375 457 26,50 YX19

Spodnie do pasa Highline
65% poliester/35% bawełna, ok. 285 g/m² · 2 wpuszczone kieszenie 
workowe · 2 naszywane kieszenie na kolanach z kolorowymi aplikacjami · 
podwójna kieszeń na miarkę · z lewej strony kieszeń na udzie z patką i 
zapięciem na rzep · kieszeń na telefon komórkowy · ściągacz gumowy w 
pasie · 2 tylne kieszenie z patkami · szczeliny kieszeni i patki kieszeni z 
kolorowymi lamówkami 
 
Ten artykuł jest w komplecie z poduszką pod kolana Planam certyfikowany 
jako ochrona kolan zgodnie z EN 14404 typ 2 stopień 1

+ Inne kolory dostępne na zamówienie

Wielkość Nr art.
czarny/czarny

EUR KO

48 8000 460 956 34,95 YX19
50 8000 460 957 34,95 YX19
52 8000 460 958 34,95 YX19
54 8000 460 959 34,95 YX19
56 8000 460 960 37,95 YX19
58 8000 460 961 37,95 YX19
60 8000 460 962 37,95 YX19

Spodnie do pasa Norit
materiał wierzchni: 65% poliester, 35% bawełna, ok. 245 g/m² · wzmocnienie: 100% nylon, ok. 195 g/m² · wkład 
elastyczny: 95% poliester, 5% elastan, ok. 165 g m² · elastyczne wkłady w kroku i siedzeniu zapewniają doskonałe 
siedzenie i potrzebną swobodę ruchu · lekka tkanina mieszana jest bardzo łatwa w czyszczeniu · szczególnie mocno 
obciążone miejsca są wzmocnione nylonem i zapewniają dodatkowo dwubarwność · 2 wpuszczone kieszenie workowe · 
2 naszywane kieszenie na kolanach obsługiwane od góry · podwójna kieszeń z prawej strony na miarkę z kieszonką 
na długopis i możliwością zamocowania · kieszeń na udzie lewym z patką i kieszonką na długopis · kieszeń na telefon 
komórkowy po lewej stronie z zamkiem błyskawicznym · pasek z elastycznym wkładem przy siedzeniu · elastyczny 
wkład w kroku · 2 kieszenie tylne spodni · zamek błyskawiczny w rozporku · pas z 7 szlufkami na pasek i guzikiem 
jeansowym · aplikacje odblaskowe·
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
ciemnoszary/czarny

EUR KO

48 4000 378 135 37,95 YX21
50 4000 378 136 37,95 YX21
52 4000 378 137 37,95 YX21
54 4000 378 138 37,95 YX21
56 4000 378 139 37,95 YX21

Spodnie robocze ze ściągaczem
65% poliester / 35% bawełna, ok. 270 g/m² ·  
z czerwonymi detalami kontrastowymi · potrójne szwy 
w punktach obciążenia · kieszeń na miarkę · pętla na młotek · funkcjonalna 
kieszeń na nodze i boczna · 2 kieszenie tylne spodni · odblaskowe obszycia 
wzdłuż nogi
Inne wymiary i rozmiary pośrednie są dostępne na zamówienie Wielkość Nr art.

czarny/limonka
EUR KO

48 4000 379 300 30,95 YX21
50 4000 379 301 30,95 YX21
52 4000 379 302 30,95 YX21
54 4000 379 303 30,95 YX21
56 4000 379 304 30,95 YX21
58 4000 379 305 30,95 YX21

Spodnie do pasa Terrax Workwear
65% poliester / 35% bawełna · dwukolorowe spodnie robocze wykonane  
z wytrzymałej tkaniny mieszanej · wiele praktycznych kieszeni
Na zamówienie dostępne również w rozm. 44-46 i do rozm. 64

Wielkość Nr art.
czarny/limonka

EUR KO

M 4000 379 290 41,95 YX21
L 4000 379 291 41,95 YX21
XL 4000 379 292 41,95 YX21
XXL 4000 379 293 41,95 YX21

Kurtka robocza Softshell Terrax Workwear
100% poliester · profesjonalna kurtka w dwóch kolorach z kontrastowymi 
elementami · wiatro- i wodoszczelna · 8000 mm w/p, oddychająca 
warunkowo
Na zamówienie również w rozm. od S i do rozm. 4XL

Wielkość Nr art.
czarny/limonka

EUR KO

M 4000 379 310 56,95 YX21
L 4000 379 311 56,95 YX21
XL 4000 379 312 56,95 YX21
XXL 4000 379 313 56,95 YX21

Kurtka robocza z materiału 
Softshell Terrax Workwear
100% poliester · lekko watowana 
kurtka robocza Softshell · elementy 
odblaskowe · wiatro- i wodoszczelna
Na zamówienie dostępne również w 
rozm. S i do rozm. 4XL

Wielkość Nr art.
czarny/limonka

EUR KO

M 4000 379 320 54,50 YX21
L 4000 379 321 54,50 YX21
XL 4000 379 322 54,50 YX21
XXL 4000 379 323 54,50 YX21

Kurtka lotnicza Terrax Workwear
100% poliester · kurtka lotnicza w wersji 75D Ware · z membraną 
TPU · praktyczne kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny · elementy 
odblaskowe · ściągacze dzianinowe na ramionach i w pasie
Na zamówienie dostępne również w rozm. S i do rozm. 4XL
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
czarny/limonka

EUR KO

M 4000 379 385 33,95 YX21
L 4000 379 386 33,95 YX21
XL 4000 379 387 33,95 YX21
XXL 4000 379 388 33,95 YX21

Męska kamizelka robocza Terrax Workwear
100% poliester · lekko watowana kurtka robocza Softshell · elementy 
odblaskowe · wiatro- i wodoszczelna
Na zamówienie również w rozm. od S i do rozm. 4XL

Wielkość Nr art.
czarny/limonka

EUR KO

M 4000 379 410 26,95 YX21
L 4000 379 411 26,95 YX21
XL 4000 379 412 26,95 YX21
XXL 4000 379 413 26,95 YX21

Męska kurtka pikowana Terrax Workwear
100% poliester · nacinany kaptur · zamki błyskawiczne i podszewka w 
kontrastujących kolorach
Na zamówienie również w rozm. od S i do rozm. 3XL

Wielkość Nr art.
czarny/limonka

EUR KO

M 4000 379 415 15,95 YX21
L 4000 379 416 15,95 YX21
XL 4000 379 417 15,95 YX21
XXL 4000 379 418 15,95 YX21

Męska kurtka polarowa
100% poliester · kurtka z polaru lekka ze stojącym kołnierzem · dwie 
kieszenie boczne · detale w barwie kontrastowej
Na zamówienie również w rozm. od S i do rozm. 4XL

Wielkość Nr art.
czarny/limonka

EUR KO

M 4000 379 380 9,75 YX21
L 4000 379 381 9,75 YX21
XL 4000 379 382 9,75 YX21
XXL 4000 379 383 9,75 YX21

Koszulka męska Terrax Workwear
100% bawełna · z dużym nadrukiem z przodu · kontrastowe szwy na 
ramionach i w pasie
Na zamówienie również w rozm. od S i do rozm. 4XL

Wielkość Nr art.
czarny/limonka

EUR KO

48 4000 379 390 24,95 YX21
50 4000 379 391 24,95 YX21
52 4000 379 392 24,95 YX21
54 4000 379 393 24,95 YX21
56 4000 379 394 24,95 YX21
58 4000 379 395 24,95 YX21

Męskie krótkie spodenki
65% poliester/35% bawełna · dwukolorowe spodnie robocze wykonane z 
wytrzymałej tkaniny mieszanej · wiele praktycznych kieszeni
Na zamówienie dostępne również w rozm. 44-46 i do rozm. 64
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
czarny/limonka

EUR KO

48 4000 379 470 36,95 YX21
50 4000 379 471 36,95 YX21
52 4000 379 472 36,95 YX21
54 4000 379 473 36,95 YX21
56 4000 379 474 36,95 YX21
58 4000 379 475 36,95 YX21
60 4000 379 476 36,95 YX21

Wąż Softshell Terrax Workwear
100% poliester · optymalna swoboda ruchów, z praktycznymi kieszeniami i 
elementami odblaskowymi

Wielkość Nr art.
czarny melanż /  
limonka / pomarańczowy

EUR KO

M 4000 379 480 21,95 YX21
L 4000 379 481 21,95 YX21
XL 4000 379 482 21,95 YX21
XXL 4000 379 483 21,95 YX21
XXXL 4000 379 484 21,95 YX21

Bluza z kapturem dzianinowy polar Terrax Workwear
100% poliester · z miękkiej dzianiny z polaru · wewnątrz chropowaty · 
kontrastowe szczegóły · kieszeń typu kangur · z dużym nadrukiem z przodu
Na zamówienie dostępny również w rozm. S

Wielkość Nr art.
czarny/limonka

EUR KO

M 4000 379 490 25,95 YX21
L 4000 379 491 25,95 YX21
XL 4000 379 492 25,95 YX21
XXL 4000 379 493 25,95 YX21
XXXL 4000 379 494 25,95 YX21

Koszula robocza termiczna Terrax Workwear
100% poliester · z zamkiem błyskawicznym z przodu, dwie kieszenie 
wsuwane i dwie nakładane kieszenie na piersiach
Na zamówienie dostępny również w rozm. S

Długość około  
[cm]

Nr art.
czarny

EUR KO

105 4000 379 540 7,95 YX21
120 4000 379 541 7,95 YX21

Pasek
z wysokiej jakości sprzączką z metalu · długość regulowana · indywidualna 
możliwość skrócenia · Terrax Workwear Label

Wielkość Nr art.
czarny/limonka

EUR KO

uniwersalna 4000 379 485 3,95 YX21

Czapeczka Terrax Workwear
100% bawełna · z kontrastowym obszyciem na daszku
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
ciemnoszary/czarny/
pomarańczowy

EUR KO

M 4000 378 040 34,95 YX21
L 4000 378 041 34,95 YX21
XL 4000 378 042 34,95 YX21
XXL 4000 378 043 34,95 YX21

Kamizelka
wytrzymała tkanina mieszana: 80% poliester /  
20% bawełna · z podszewką · wiele 
funkcjonalnych kieszeni
Na zamówienie dostępne również w rozm.  
44 i do rozm. 64

Wielkość Nr art.
ciemnoszary/czarny/
pomarańczowy

EUR KO

48 4000 381 132 28,95 YX21
50 4000 381 133 28,95 YX21
52 4000 381 134 28,95 YX21
54 4000 381 135 28,95 YX21
56 4000 381 136 28,95 YX21
58 4000 381 137 28,95 YX21
60 4000 381 138 28,95 YX21

Kamizelka
65% poliester/35% bawełna · ok. 270 g/m² · 
bardzo mocny i trwały materiał wierzchni ·  
bez podszewki · w modnych, kontrastowych 
kolorach · dekolt w szpic z zamkiem 
błyskawicznym · 10 obszernych kieszeni oferuje 
dużo miejsca na przechowywanie, z kieszenią 
na telefon komórkowy i na długopisy · wszystkie 
kieszenie zamykane zapięciem na rzep lub 
zamkiem błyskawicznym
Na zamówienie dostępne również w rozm.  
44 i do rozm. 64

Wielkość Nr art.
ciemnoszary/czarny/
pomarańczowy

EUR KO

48 4000 381 140 37,95 YX21
50 4000 381 141 37,95 YX21
52 4000 381 142 37,95 YX21
54 4000 381 143 37,95 YX21
56 4000 381 144 37,95 YX21
58 4000 381 145 37,95 YX21
60 4000 381 146 37,95 YX21

Kurtka męska
65% poliester/35% bawełna · ok. 270 g/m² · w modnych, kontrastowych 
kolorach · bardzo mocny i trwały materiał wierzchni · odporne na przetarcie 
i bardzo wytrzymałe wstawki na łokciach i kolanach gwarantują trwałość 
materiału w miejscach szczególnie narażonych na obciążenia · zakończenie 
paska oraz elastyczne ściągacze zapewniają przyjemne noszenie · taśma 
przeciwwiatrowa nad zamkiem błyskawicznym idealnie chroni podczas 
wiatru i niekorzystnej pogody · 5 obszernych kieszeni, zamykanych 
zapięciem na rzep i zamkiem błyskawicznym
Na zamówienie dostępne również w rozm. 44-46 i do rozm. 64

Wielkość Nr art.
ciemnoszary/czarny/
pomarańczowy

EUR KO

46 4000 381 183 31,95 YX21
48 4000 381 184 31,95 YX21
50 4000 381 185 31,95 YX21
52 4000 381 186 31,95 YX21
54 4000 381 187 31,95 YX21
56 4000 381 188 31,95 YX21
58 4000 381 189 31,95 YX21
60 4000 381 190 31,95 YX21

Spodnie męskie
65% poliester/35% bawełna · w modnych, 
kontrastowych kolorach · bardzo mocny i trwały 
materiał wierzchni · odporne na ścieranie i bardzo 
wytrzymałe wstawki na kolanach gwarantują trwałość 
materiału w miejscach szczególnie narażonych na 
obciążenia · wkładki z materiału stretch · szlufki na 
pasek 
 
z kieszenią na miarkę
Na zamówienie dostępne również od rozm. 44

Wielkość Nr art.
ciemnoszary/czarny/
pomarańczowy

EUR KO

48 4000 381 124 42,95 YX21
50 4000 381 125 42,95 YX21
52 4000 381 126 42,95 YX21
54 4000 381 127 42,95 YX21
56 4000 381 128 42,95 YX21
58 4000 381 129 42,95 YX21
60 4000 381 130 42,95 YX21

Spodnie męskie na szelkach
65% poliester/35% bawełna · w modnych, 
kontrastowych kolorach · bardzo mocny i trwały 
materiał wierzchni · odporne na przetarcie i bardzo 
wytrzymałe wstawki na kolanach · w sumie 
10 kieszeni z kieszenią na długopisy z przodu · 
regulowane szelki z praktycznymi klipsami · wkładki z 
materiału stretch · regulowana szerokość na nodze · 
z kieszenią na miarkę
Na zamówienie dostępne również w rozm. 44-46 i 
do rozm. 64

Wielkość Nr art.
ciemnoszary/czarny/
pomarańczowy

EUR KO

M 4000 378 090 49,95 YX21
L 4000 378 091 49,95 YX21
XL 4000 378 092 49,95 YX21
XXL 4000 378 093 49,95 YX21

Kurtka lotnicza
wytrzymała tkanina mieszana: 65 % poliester / 35 % bawełna · 
wyściełana · watowana · wiele funkcjonalnych kieszeni
Na zamówienie dostępna również do rozmiaru 5XL

Wielkość Nr art.
szary/pomarańczowy

EUR KO

59/60 4000 381 122 9,95 YX21

Czapka z daszkiem męska
65% poliester/35% bawełna · z modnym, 
kontrastowym szwem · regulowana z tyłu głowy

Wielkość Nr art.
antracytowy

EUR KO

uniwersalna 4000 374 380 5,95 YX21

Czapka dzianinowa
Materiał: 100% poliakryl · z podszewką Thinsulate
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
ciemnoszary/czarny/
pomarańczowy

EUR KO

M 4000 378 075 44,95 YX21
L 4000 378 076 44,95 YX21
XL 4000 378 077 44,95 YX21
XXL 4000 378 078 44,95 YX21
XXXL 4000 378 079 44,95 YX21

Kurtka z polaru
100% poliester · w modnych, kontrastowych kolorach · wodoodporna · 
wiatroszczelne · oddychająca · przyszyta kieszeń na telefon komórkowy ·  
2 boczne kieszenie z zamkiem błyskawicznym
Na zamówienie dostępna również w rozm. S i do rozm. 4XL

Wielkość Nr art.
ciemnoszary/czarny/
pomarańczowy

EUR KO

M 4000 381 164 22,95 YX21
L 4000 381 165 22,95 YX21
XL 4000 381 166 22,95 YX21
XXL 4000 381 167 22,95 YX21
XXXL 4000 381 168 22,95 YX21

Sweter
100% poliester · ok. 320 g/m² · w modnych, kontrastowych kolorach · 
naszywana kieszeń na piersi z zamkiem błyskawicznym · obszar ramion i 
łokci wzmocniony poliestrem Oxford
Na zamówienie dostępny również w rozm. S i do rozm. 4XL

Wielkość Nr art.
ciemnoszary/czarny/
pomarańczowy

EUR KO

M 4000 381 157 28,95 YX21
L 4000 381 158 28,95 YX21
XL 4000 381 159 28,95 YX21
XXL 4000 381 160 28,95 YX21
XXXL 4000 381 161 28,95 YX21

Bluza męska
100% poliester · w modnych, 
kontrastowych kolorach · z kapturem · 
z zamkiem błyskawicznym · naszywana kieszeń na piersi z zamkiem 
błyskawicznym · 2 boczne kieszenie z zamkiem błyskawicznym · odporne 
na przetarcie i bardzo wytrzymałe wstawki na łokciach i kolanach
Na zamówienie dostępna również w rozm. S i do rozm. 4XL

Wielkość Nr art.
ciemnoszary/czarny/
pomarańczowy

EUR KO

M 4000 381 178 18,50 YX21
L 4000 381 179 18,50 YX21
XL 4000 381 180 18,50 YX21
XXL 4000 381 181 18,50 YX21
XXXL 4000 381 182 18,50 YX21

Koszulka polo męska
100% poliester · w modnych, kontrastowych kolorach · naszywana kieszeń 
na piersi wyposażona w zapięcie na rzep
Na zamówienie dostępna również do rozm. 4XL

Wielkość Nr art.
ciemnoszary/czarny/
pomarańczowy

EUR KO

M 4000 381 171 18,95 YX21
L 4000 381 172 18,95 YX21
XL 4000 381 173 18,95 YX21
XXL 4000 381 174 18,95 YX21
XXXL 4000 381 175 18,95 YX21

Koszulka
100% poliester · w modnych, kontrastowych kolorach · naszywana kieszeń 
na piersi wyposażona w zapięcie na rzep
Na zamówienie dostępna również do rozm. 4XL

Wielkość Nr art.
ciemnoszary/czarny/
pomarańczowy

EUR KO

48 4000 381 148 27,95 YX21
50 4000 381 149 27,95 YX21
52 4000 381 150 27,95 YX21
54 4000 381 151 27,95 YX21
56 4000 381 152 27,95 YX21
58 4000 381 153 27,95 YX21
60 4000 381 154 27,95 YX21

Szorty męskie
65% poliester/35% bawełna · ok. 270 g/m² · bardzo mocny i trwały materiał 
wierzchni · w modnych, kontrastowych kolorach · w sumie 8 kieszeni z 
kieszenią na telefon komórkowy na przedniej kieszeni · szlufki na pasek
Na zamówienie dostępne również w rozm. 44-46 i do rozm. 64
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Wielkość Nr art.
niebieski

EUR KO

48 4000 375 700 45,95 YX20
50 4000 375 701 45,95 YX20
52 4000 375 702 45,95 YX20
54 4000 375 703 45,95 YX20
56 4000 375 704 45,95 YX20
58 4000 375 705 45,95 YX20

Worker Jeans Cody
tkanina zewnętrzna: 100% bawełna · kołnierz i koniec 
nogi: 100% poliester · dżinsy robocze stonewashed 
z wytrzymałym obszyciem kolan i końcówką nogawki 
z materiału Cordura® · potrójne szwy w punktach 
obciążenia · regulowany pasek · funkcjonalne kieszenie 
na udzie · kieszeń na miarkę · kieszeń na telefon 
komórkowy · 2 kieszenie tylne spodni · szeroka szlufka 
paska
Inne wymiary i rozmiary pośrednie dostępne na 
zapytanie

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

S 4000 378 840 47,95 YX20
M 4000 378 841 47,95 YX20
L 4000 378 842 47,95 YX20
XL 4000 378 843 47,95 YX20

Kurtka damska z materiału  
Softshell Professional 
materiał 94% poliester / 6% elastan ·  
nowoczesna damska kurtka softshell z 
polarem w środku · maksymalny komfort dzięki 
elastanowi · optymalny wyprofilowany kształt ·  
wodoodporny, oddychający (800 mvp), odporny na wiatr · aplikacje 
odblaskowe · opaska i mankiety rękawa regulowane · wydłużone plecy · 
osłona podbródka, zakładka chroniąca przed wiatrem · wewnętrzna kieszeń 
z prowadnicą kabla słuchawek · 2 boczne kieszenie, kieszeń na piersi, 
kieszeń na telefon komórkowy
Inne wielkości dostępne na zapytanie

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

36 4000 378 850 47,95 YX20
38 4000 378 851 47,95 YX20
40 4000 378 852 47,95 YX20
42 4000 378 853 47,95 YX20
44 4000 378 854 47,95 YX20

Spodnie damskie do pasa Professional 
materiał: 64% poliester, 34% bawełna, 2% elastan, ok. 270 g/m² · solidna 
jakość płótna · obszycia z materiału Cordura® · odbłyśniki wykonane z 
materiału odblaskowego 3M™ Scotchlite™ · przemyślana funkcjonalność 
i maksymalny komfort dzięki elastanowi · optymalny kształt · szerokie 
szlufki na pasek do zawieszania narzędzi · regulowana pętla na młotek · 
kieszenie na udach i tylne · podwójna kieszeń na miarkę, kieszeń na telefon 
komórkowy · karabińczyk w kształcie serca
Na zamówienie dostępna również do rozm. 46

Wielkość Nr art.
kiwi/
antracytowy

EUR KO

S 4000 378 860 17,75 YX20
M 4000 378 861 17,75 YX20
L 4000 378 862 17,75 YX20

Koszulka damska z dekoltem  
w kształcie V
materiał: 50 % bawełna, 50 % poliester, ok. 
160 g/m2 · funkcjonalna, wytrzymała i łatwa 
w pielęgnacji damska koszulka · kontrastujące 
wszywki na bokach, barkach i rękawach · 
kontrastowe żebrowane mankiety 1x1 na 
szyi i rękawach · tasiemka na szyi i podwójny 
szew na ramionach, barkach i w talii · dwie praktyczne paski do wieszania · 
odporna na kurczenie się
Na zamówienie dostępna również od rozm. XS

Wielkość Nr art.
antracytowy/
czarny

Nr art.
czarny/kobaltowy 
niebieski

EUR KO

36 4000 378 800 4000 378 810 59,75 YB14
38 4000 378 801 4000 378 811 59,75 YB14
40 4000 378 802 4000 378 812 59,75 YB14
42 4000 378 803 4000 378 813 59,75 YB14
44 4000 378 804 4000 378 814 59,75 YB14

Spodnie damskie PULSSCHLAG 2124
ergonomiczne prowadzenie linii zapewnia większą swobodę ruchów ·  
2 boczne kieszenie z funkcją overgrip · 2 tylne kieszenie ze wzmocnieniem 
CORDURA®, z prawej strony z klapą i rzepem · po prawej stronie: luźna, 
podwójna kieszeń na pasku z wzmocnieniem CORDURA® i dodatkową 
kieszenią zamykaną na suwak, idealną do smartfonów · z przodu i z tyłu 
odblaskowe naszywki · elastyczna wkładka w pasie · nacięcie z suwakiem · 
uformowane kolano ze strefą ruchu · kieszenie na kolanach z patką i 
łopianem, które można napełniać z góry · punkty obciążenia zabezpieczone 
ryglami · certyfikowane zgodnie z EN 14404:2004 + A1:2010 typ 2, 
stopień wydajności 1 w połączeniu z wykładziną ochronną kolana 8108 
9119-45
Na zamówienie również od rozm. 34 i do rozm. 54

D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
szary/czarny

EUR KO

110/116 4000 379 005 34,95 YX20
122/128 4000 379 006 34,95 YX20
134/140 4000 379 007 34,95 YX20
146/152 4000 379 008 34,95 YX20

Kurtka dziecięca  
dzianinowa
materiał dziewiarski:  
100% poliester · materiał  
soft-shell: 96% poliester,  
4% elastan · miły i elastyczny  
dziecięcy sweter · z miękkimi  
wkładkami i puszystym 
ociepleniem wewnątrz ·  
wodoodporny, oddychający 
(800 mvp), odporny na wiatr · optymalne dopasowanie dla dzieci, markowy 
przedni zamek · osłona podbródka, klapka sztormowa, stały kaptur · 
wydłużone plecy · zakończenie rękawków wiązaniem · 2 boczne kieszenie 
z zamkiem błyskawicznym · kieszeń wewnętrzna, kieszeń na telefon 
komórkowy, kieszeń na piersi
Na zamówienie dostępne również w rozm. 158/164

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

110/116 4000 379 015 29,95 YX20
122/128 4000 379 016 29,95 YX20
134/140 4000 379 017 29,95 YX20
146/152 4000 379 018 29,95 YX20

Spodnie dziecięce do pasa
materiał: 65% poliester/35% 
bawełna · nakrycie kolana: wytrzymałe 
100% poliester · spodnie dziecięce do pasa 
o wyjątkowej wytrzymałości · z potrójnymi 
szwami w punktach obciążenia · solidne 
obszycia na kolanach · odbłyśniki z przodu i z 
tyłu zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo · 
wygodne i optymalne formy dla dzieci z 
markowym zamkiem błyskawicznym z przodu · 
regulowana kieszeń na młotek, kieszenie na 
biodrach i na plecach · podwójna kieszeń na 
linijkę · karabińczyk
Na zamówienie dostępne również w rozm. 158/164

Kolor kapsuły Ciężar [g] Nr art. EUR KO
różowy neonowy 175 4000 370 420 20,15 YC05
zielony neonowy 175 4000 370 421 20,15 YC05

Ochrona słuchu KID™
model Kid to aparat słuchowy zaprojektowany specjalnie dla dzieci · 
wygodne nauszniki mają szczególnie wąski profil i zapewniają dziecku 
wygodę noszenia · wyjątkowa konstrukcja z niskim pałąkiem zapewnia 
stale niskie dociski · wygodne są również wypełnione płynem, miękkie i 
szerokie pierścienie uszczelniające, które doskonale uszczelniają się bez 
silnego nacisku · duża przestrzeń pod kapsułami minimalizuje gromadzenie 
się ciepła i tworzenie potu · dla maksymalnego bezpieczeństwa, ochronniki 
słuchu Kid nie mają wystających części 
 
Zastosowania: codzienne hałaśliwe sytuacje, takie jak podróżowanie i 
uczenie się w hałaśliwym otoczeniu, ale także w zajęciach rekreacyjnych, 
takich jak pokazy lotnicze, sporty motorowe, głośne imprezy sportowe i 
koncerty rockowe i popowe 
 
EN 352-1 / (SNR) = 27 dB / wartość H = 32 dB / wartość M = 25 dB / 
wartość L = 15 dB

Wielkość Nr art.
żółty/pomarańczowy

EUR KO

116 4000 379 150 39,95 YX21
128 4000 379 151 39,95 YX21
140 4000 379 152 39,95 YX21
152 4000 379 153 39,95 YX21

Kurtka dziecięca ostrzegawcza 
Softshell
EN 1150 · 100% poliester · dwukolorowa 
kurtka softshell · widoczność dzięki 
odblaskowym detalom · wiatroszczelna, 
wodoodporna i oddychająca
Na zamówienie również dostępne w rozm. od 
104 do 176

Wielkość Nr art.
pomarańczowy

Nr art.
żółty

EUR KO

uniwersalna 4000 380 275 4000 380 276 2,45 YX12

Dziecięca kamizelka ostrzegawcza
EN 1150 · materiał: 100% poliester · zamek 
z podwójnym pierścieniem · obwód w talii: 
100 cm (optymalny dla dzieci) · dodatkowo z 
paskami odruchowymi na ramionach · dwa 
obwodowe odblaskowe paski po 5 cm każdy

Wielkość Nr art.
antracytowy/żółty

EUR KO

110/116 4705 039 040 19,50 YX19
122/128 4705 039 041 19,50 YX19
134/140 4705 039 042 19,50 YX19
146/152 4705 039 043 19,50 YX19

Spodnie dziecięce do pasa Junior
65% poliester / 35% bawełna · 2 naszywane boczne 
kieszenie · kieszeń na udach z klapką, a zatrzask 
po lewej stronie · podwójna kieszeń na miarkę z 
prawej strony · regulowany elastyczny pas · zamek 
błyskawiczny w rozporku · pas z 7 szlufkami na pasek i 
zatrzask · odblaskowe lamówki · 2 zapinane kieszenie 
z rzepem
Inne kolory i rozmiary dostępne na zamówienie

Wielkość Nr art.
antracytowy/żółty

EUR KO

110/116 4705 039 045 38,95 YX19
122/128 4705 039 046 38,95 YX19
134/140 4705 039 047 38,95 YX19
146/152 4705 039 048 38,95 YX19

Dziecięca kurtka z materiału  
Softshell Junior
100% poliester · miękki polar wewnątrz ·  
przepuszczające powietrze · wodoodporna · 
wiatroszczelne · 2 boczne wsuwane kieszenie · 
przedni zamek błyskawiczny złożony ·  
odblaskowe lamówki w przedniej i tylnej części · 
elastyczne mankiety rękawa
Inne kolory i rozmiary dostępne na zamówienie
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
stalowo szary

Nr art.
granatowy

Nr art.
czarny

EUR KO

M 4000 379 080 4000 379 085 4000 379 090 27,50 YB16
L 4000 379 081 4000 379 086 4000 379 091 27,50 YB16
XL 4000 379 082 4000 379 087 4000 379 092 27,50 YB16
XXL 4000 379 083 4000 379 088 4000 379 093 27,50 YB16

Kurtka męska
100% bawełna, czesana, ok. 320 g/ m2 · wąska i dopasowana · tkanina 
potrójnie tkana · miękka strona wewnętrzna · wzmacniane szwy barkowe · 
ściągacze z elastanu · możliwość prania w temp. do 60°C · wytrzymałe · 
zachowuje kształt · miękka w dotyku
Na zamówienie dostępna również od rozm. S i do rozm. 5XL, a także jako 
wyroby damskie

Wiel- 
kość

Nr art.
czarny

Nr art.
kobaltowy

Nr art.
granatowy

Nr art.
stalowo 
szary

EUR KO

M 4000 377 370 4000 377 380 4000 377 385 4000 377 410 16,65 YB16
L 4000 377 371 4000 377 381 4000 377 386 4000 377 411 16,65 YB16
XL 4000 377 372 4000 377 382 4000 377 387 4000 377 412 16,65 YB16
XXL 4000 377 373 4000 377 383 4000 377 388 4000 377 413 16,65 YB16

Bluza męska 80/20
80% bawełny, 20% poliestru, ok. 280 g m² · flauszowa chropowata strona 
wewnętrzna · elastanowe ściągacze na szyi, ramieniu i na brzegu
Dostępna również w rozm. od S do 3XL

Wielkość Nr art.
granatowy

Nr art.
czarny

EUR KO

M 4000 379 560 4000 379 565 30,95 YB16
L 4000 379 561 4000 379 566 30,95 YB16
XL 4000 379 562 4000 379 567 30,95 YB16
XXL 4000 379 563 4000 379 568 30,95 YB16

Męska kurtka z kapturem
100% bawełna, 320 g/m² · ukryty zamek błyskawiczny na całej długości · 
podwójny kaptur · kieszeń typu kangur · elastanowe ściągacze na ramieniu i 
na brzegu · Molton-Brushed

Wielkość Nr art.
granatowy

Nr art.
czarny

Nr art.
stalowo 
szary

EUR KO

M 4000 379 570 4000 379 575 4000 379 580 8,45 YB16
L 4000 379 571 4000 379 576 4000 379 581 8,45 YB16
XL 4000 379 572 4000 379 577 4000 379 582 8,45 YB16
XXL 4000 379 573 4000 379 578 4000 379 583 8,45 YB16

Koszulka z długim rękawem Men’s Premium
100% bawełna, ok. 180 g/m² · długowłóknista, czesana, przędzona 
pierścieniowo · nowoczesny krój z taśmą na karku bez szwów bocznych · 
wzmocnione szwy na ramionach i szwy podwójne · miękka w dotyku dzięki 
szczególnie delikatnej powierzchni
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Koszulka polo męska Superior
100% bawełna, czesana, ok. 220 g/m² · delikatne Pique i szczeliny boczne · wytrzymałe · zachowuje kształt · miękka w 
dotyku · tasiemka na karku i wzmacniane szwy na ramionach · podwójne szwy · pranie w temp. 60°C
Na zamówienie dostępna również w rozm. XS i do rozm. 5XL, a także jako wyrób damski

Wielkość Nr art.
biały

EUR KO Nr art.
czarny

Nr art.
granatowy

Nr art.
kobaltowy

Nr art.
stalowo szary

EUR KO

M 4000 377 705 12,50 YB16 4000 377 710 4000 377 715 4000 377 345 4000 377 735 13,50 YB16
L 4000 377 706 12,50 YB16 4000 377 711 4000 377 716 4000 377 346 4000 377 736 13,50 YB16
XL 4000 377 707 12,50 YB16 4000 377 712 4000 377 717 4000 377 347 4000 377 737 13,50 YB16
XXL 4000 377 708 12,50 YB16 4000 377 713 4000 377 718 4000 377 348 4000 377 738 13,50 YB16

Wysokiej jakości koszulka męska
100% bawełna, ok. 180 g/m² · długowłóknista, czesana, przędzona pierścieniowo · ściągacz żeberkowy z elastanem · 
materiał w formie rękawa z taśmą na karku i wzmocnionymi szwami na ramionach, do prania w 60°C
Na zamówienie dostępna również od rozm. XS i do rozm. 5XL, a także jako wyroby damskie

Wielkość Nr art.
biały

EUR KO Nr art.
czarny

Nr art.
kobaltowy

Nr art.
granatowy

Nr art.
stalowo szary

EUR KO

M 4000 377 295 4,95 YB16 4000 377 300 4000 377 310 4000 377 315 4000 377 290 5,85 YB16
L 4000 377 296 4,95 YB16 4000 377 301 4000 377 311 4000 377 316 4000 377 291 5,85 YB16
XL 4000 377 297 4,95 YB16 4000 377 302 4000 377 312 4000 377 317 4000 377 292 5,85 YB16
XXL 4000 377 298 4,95 YB16 4000 377 303 4000 377 313 4000 377 318 4000 377 293 5,85 YB16

Wielkość Nr art.
niebieski/czarny 
w kratkę

EUR KO

M 4000 377 460 33,45 YX16
L 4000 377 461 33,45 YX16
XL 4000 377 462 33,45 YX16
XXL 4000 377 463 33,45 YX16

Koszula robocza termiczna Alberta
wysokiej jakości flanela czesana · pluszowa podpinka · nacinany kaptur · 
zaokrąglone obrzeże o regulowanej szerokości · mankiety zapinane na 
guziki · materiał wierzchni: 50% bawełna / 50% poliester, futerko: 100% 
poliakryl
Dostępna również w rozm. S i do rozm. 3XL Wielkość Nr art.

niebieski/beżowy 
w kratkę

EUR KO

M 4000 379 400 24,95 YX20
L 4000 379 401 24,95 YX20
XL 4000 379 402 24,95 YX20
XXL 4000 379 403 24,95 YX20
XXXL 4000 379 404 24,95 YX20

Kurtka termoaktywna Vancouver
materiał wierzchni: polar 100% poliester, ok. 150 g/m² · podszewka: 100% 
poliester · utrzymujący ciepło polar poliestrowy na zewnątrz · szczególnie 
miękka podszewka flauszowa · gładka podszewka rękawów umożliwiająca 
szybkie zakładanie i zdejmowanie · kaptur ze ściągaczem sznurkowym · 2 
boczne kieszenie 
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
antracytowy

Nr art.
granatowy

EUR KO

M 4000 377 440 4000 377 445 19,05 YX20
L 4000 377 441 4000 377 446 19,05 YX20
XL 4000 377 442 4000 377 447 19,05 YX20
XXL 4000 377 443 4000 377 448 19,05 YX20

Sweter
materiał wierzchni: 100% poliakryl · z kołnierzem z zamkiem błyskawicznym 
w atrakcyjnym kontrastowym kolorze, wysoko zapinany · wysokiej jakości 
sweter Troyer w szczególnie ciężkim, ciepłym wykonaniu (typu podwójny 
Jersey)
Na zamówienie dostępny również w rozm. S i do rozm. 3XL Wielkość Nr art.

czarny/biały 
nakrapiany

Nr art.
czarny/niebieski 
nakrapiany

EUR KO

M 4000 377 545 4000 377 550 18,50 YX20
L 4000 377 546 4000 377 551 18,50 YX20
XL 4000 377 547 4000 377 552 18,50 YX20
XXL 4000 377 548 4000 377 553 18,50 YX20

Sweter
100% poliakryl · wysokiej jakości sweter Troyer w szczególnie ciężkim, 
ciepłym wykonaniu · z kołnierzem wykładanym · sportowy kołnierz w 
atrakcyjnym, kontrastowym kolorze 
Na zamówienie dostępny również w rozm. S i do rozm. 3XL

Wielkość Nr art.
Suka czarny

Nr art.
Bekasine 
czarny/szary

Nr art.
Tordalk granatowy/
chabrowy

EUR KO

M 4000 379 640 4000 379 645 4000 379 650 23,65 YX16
L 4000 379 641 4000 379 646 4000 379 651 23,65 YX16
XL 4000 379 642 4000 379 647 4000 379 652 23,65 YX16
XXL 4000 379 643 4000 379 648 4000 379 653 23,65 YX16

Kurtka z polaru Suka / Bekasine / Tordalk
górny materiał: 100% poliester, mikropolar, wykończenie antypilingowe, 
ok. 300 g/m² · materiał jest oddychający · przedni zamek błyskawiczny 
1-drożny · elastyczne mankiety rękawa · elastyczny ściągacz sznurkowy 
w obrzeżu ze stoperami · 2 boczne kieszenie na biodrach z zamkiem 
błyskawicznym · 1 kieszeń na piersi z zamkiem błyskawicznym

Wiel- 
kość

Nr art.
Kian czarny/
szary

Nr art.
Klemens 
granatowy/
chabrowy

Nr art.
Laurin biały/
szary

Nr art.
Kenan 
zielony/
czarny

EUR KO

M 4000 379 655 4000 379 660 4000 379 665 4000 379 670 30,95 YX16
L 4000 379 656 4000 379 661 4000 379 666 4000 379 671 30,95 YX16
XL 4000 379 657 4000 379 662 4000 379 667 4000 379 672 30,95 YX16
XXL 4000 379 658 4000 379 663 4000 379 668 4000 379 673 30,95 YX16

Kurtka robocza Softshell  
Kian / Klemens / Laurin / Kenan
materiał wierzchni: 96% poliester, 4% elastan, 3-warstwowy laminat 
(Softshell) · przepuszczalność powietrza: 1000 g/m²/24 h · słup wody: 
3000 mm · materiał Softshell, wiatro- i wodoszczelny oraz oddychający 
dzięki 3-warstwowemu laminatowi · bardzo wytrzymały na ścieranie, 
elastyczny i wytrzymały materiał Softshell · wygodne noszenie dzięki 
materiałowi polarowemu wewnątrz · przedni zamek błyskawiczny z 
podkładką · końcówka zamka błyskawicznego z osłoną podbródka · 
regulowany mankiet z zapięciem na rzep · elastyczny ściągacz sznurkowy 
w obrzeżu ze stoperami · 2 boczne kieszenie na biodrach z zamkiem 
błyskawicznym 
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

S 4000 379 340 30,45 PX02
M 4000 379 341 30,45 PX02
L 4000 379 342 30,45 PX02
XL 4000 379 343 30,45 PX02
XXL 4000 379 344 30,45 PX02
XXXL 4000 379 345 30,45 PX02

Kurtka robocza Softshell PROMAT
materiał: 96% poliester, 4% Spandex, ok.  
300 g/m² · membrana TPU · wiatroszczelna · 
słup wody: 8000 mm · przepuszczalność 
powietrza: 1000 g/m²/24 h · zdejmowany 
kaptur · 2 niebieskie kieszenie boczne i 1 
niebieska kieszeń na piersi, każda z zamkiem 
błyskawicznym · podszewka z polaru w kołnierzu · zamknięcie rękawa 
regulowane zapięciem na rzep

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

M 4000 378 620 41,95 YX19
L 4000 378 621 41,95 YX19
XL 4000 378 622 41,95 YX19
XXL 4000 378 623 41,95 YX19
XXXL 4000 378 624 45,95 YX19

Kurtka Iron 
2 boczne wsuwane kieszenie z odblaskowymi 
zamkami błyskawicznymi · 1 kieszeń na piersi 
po lewej stronie z zamkiem błyskawicznym · 
przedni zamek błyskawiczny oparty na podbródku · 
naszywki odblaskowe z przodu i z tyłu · kołnierz 
wewnętrzny z polaru · materiał wierzchni:  
100% poliester · tkanina kontrastowa górna: 
100% poliester, tkanina kontrastowa dolna:  
100% poliester · podszewka: 100% poliester

+ Na życzenie dostępna również w kolorze marynarskim 
 
Dostępna również od rozm. S

Wielkość Nr art.
łupkowy/czarny/
czerwony

EUR KO

M 4000 378 690 37,95 YX19
L 4000 378 691 37,95 YX19
XL 4000 378 692 37,95 YX19
XXL 4000 378 693 37,95 YX19
XXXL 4000 378 694 41,95 YX19

Kurtka robocza Softshell Highline
wodoodporna, wiatroszczelna · 2 boczne 
wsuwane kieszenie z zamkiem błyskawicznym · 
1 kieszeń na piersi po lewej stronie z zamkiem 
błyskawicznym · elementy odblaskowe na 
klatce piersiowej i plecach · podszyty przedni 
zamek błyskawiczny · regulacja obwodu w 
talii z sznurkiem · regulowane mankiety z 
rzepem · warstwa wierzchnia: 100% poliester, 
membrana TPU, Ripstop · warstwa dolna: 
100% poliester polar · podszewka:  
100% poliester · wyposażenie zabezpieczające: 
z odblaskową lamówką

+  Na życzenie dostępne również w kolorach chabrowy/marynarski/
cynkowy, cynkowy/ciemnoszary/czerwony, zielony/czarny/czerwony

 
Dostępna również w rozm. od XS do rozm. 5XL

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

M 4000 379 550 36,85 YX20
L 4000 379 551 36,85 YX20
XL 4000 379 552 36,85 YX20
XXL 4000 379 553 36,85 YX20
XXXL 4000 379 554 36,85 YX20

Kurtka pikowana  
Softshell Active
materiał pikowany: 100% nylon · 
materiał soft-shell: 96% poliester/ 
4% elastan · podszewka i watowanie: 
100% poliester · lekka kurtka 
kombinowana z materiału Softshell 
i podszewką pikowaną · z miękką 
stroną wewnętrzną z polaru · zamki 
błyskawiczne w kontrastującym kolorze niebieskim · pas i mankiety z 
elastyczną obwódką · dwie boczne kieszenie z zamkiem błyskawicznym · 
taśma karkowa w kontrastującym kolorze niebieskim
Na zamówienie dostępny również w rozm. S

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

M 4000 377 920 21,95 YX12
L 4000 377 921 21,95 YX12
XL 4000 377 922 21,95 YX12
XXL 4000 377 923 21,95 YX12

Kurtka robocza Softshell
96% poliester, 4% Spandex, ok. 270 g/m² ·  
wyróżniona czerwonym zamkiem 
błyskawicznym · 2 kieszenie z boku i 1 kieszeń 
na piersi · podszewka z polaru w kołnierzu · 
zamkniecie rękawa regulowane zapięciem 
na rzep · sznurek na pasku · wiatroszczelna, 
wodoodporna i oddychająca
Dostępna również w rozm. od S i do rozm. 4XL

Wielkość Nr art.
czarny/
niebieski

EUR KO

S 4000 378 399 54,85 YX16
M 4000 378 400 54,85 YX16
L 4000 378 401 54,85 YX16
XL 4000 378 402 54,85 YX16
XXL 4000 378 403 54,85 YX16
XXXL 4000 378 404 54,85 YX16

Kurtka zimowa  
Softshell Uranos
materiał: 96% poliester/4% elastan,  
3-warstwowy laminat (Softshell) ·  
podszewka: 100% poliester 
(Thinsulate™) · materiał Softshell, 
wiatroszczelny i wodoodporny oraz 
oddychający dzięki 3-warstwowemu 
laminatowi · dobra ochrona przed chłodem dzięki watowaniu izolacją 3M™ 
Thinsulate™ · wszystkie zamki błyskawiczne wodoszczelne · elastyczna i 
bardzo wytrzymała na ścieranie · wygodne noszenie dzięki wewnętrznej 
stronie z polaru · odpinany kaptur sztormowy · końcówka zamka 
błyskawicznego z osłoną podbródka · niebieska obszywka odblaskowa z 
tyłu i na przednim zamku błyskawicznym · miękka wkładka w kontrastowym 
kolorze na mankietach umożliwia wygodną regulację szerokości · dokładne 
wykończenie wewnętrzne · 2 boczne kieszenie na biodrach z zamkiem 
błyskawicznym · kieszenie wewnętrzne w podpince
Dostępna również w rozm. do 4XL
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

M 4000 379 680 105,95 YX38
L 4000 379 681 105,95 YX38
XL 4000 379 682 105,95 YX38
XXL 4000 379 683 105,95 YX38

Kurtka przeciwdeszczowa  
Manchester
EN 343 kl. 3/3 · materiał: 100% poliester · Helly 
Tech® Protection · wodoodporna, wiatroszczelna i 
oddychająca · słup wody: 8000 mm · konstrukcja 
całkowicie zgrzewana · odpinany kaptur · 
szczotkowany poliester po stronie wewnętrznej 
kołnierza · bez szwów barkowych · kieszenie 
wsuwane · modny zamek błyskawiczny · 
regulowane obrzeża · regulowane obrzeże ze 
ściągaczem sznurkowym  

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

M 4000 379 685 60,35 YX38
L 4000 379 686 60,35 YX38
XL 4000 379 687 60,35 YX38
XXL 4000 379 688 60,35 YX38

Kurtka z polaru Manchester
materiał: 100% poliester, ok. 150 g/m² · 
tę kurtkę z polaru można podpiąć do kurtki 
Manchester Shell · szczotkowany poliester 
po stronie wewnętrznej kołnierza · wsuwane 
kieszenie z zamkami błyskawicznymi YKK®

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

M 4000 379 690 130,85 YX38
L 4000 379 691 130,85 YX38
XL 4000 379 692 130,85 YX38
XXL 4000 379 693 130,85 YX38

Kurtka zimowa Oxford
materiał: 100% poliester · materiał Helly Tech® 
Performance · starannie zgrzewany · izolacja 
Primaloft® · bez szwów barkowych · odpinany 
kaptur · regulowany kaptur ze ściągaczem 
sznurkowym i zapięciem · szczotkowany 
poliester po stronie wewnętrznej 
kołnierza · przedni zamek błyskawiczny YKK® 
z osłoną podbródka · ciągła listwa z guzikami 
wewnątrz · kieszenie na piersi wewnątrz · 
uformowane rękawy zapewniają optymalną 
swobodę ruchu · regulowane obrzeża · 
regulowane obrzeże ze ściągaczem sznurkowym · przedłużone plecy dla 
zwiększenia komfortu

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

M 4000 379 700 30,25 YX38
L 4000 379 701 30,25 YX38
XL 4000 379 702 30,25 YX38
XXL 4000 379 703 30,25 YX38

Podkoszulka z izolacją cieplną Lifa 
materiał: 100% polipropylen · technologia 
Lifa® Stay Warm · HH®Lifa · bez szwów 
barkowych · bez szwów bocznych · szwy 
flatlock dla zwiększenia komfortu

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

M 4000 379 705 25,15 YX38
L 4000 379 706 25,15 YX38
XL 4000 379 707 25,15 YX38
XXL 4000 379 708 25,15 YX38

Podkoszulka
materiał: 100% polipropylen · technologia 
Lifa® Stay Warm · HH®Lifa · bez szwów 
barkowych · bez szwów bocznych · szwy 
flatlock dla zwiększenia komfortu

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

M 4000 379 710 25,15 YX38
L 4000 379 711 25,15 YX38
XL 4000 379 712 25,15 YX38
XXL 4000 379 713 25,15 YX38

Koszula robocza termiczna Lifa 
materiał: 100% polipropylen, ok. 125 g/m² · 
technologia Lifa® Stay Warm · elastyczna talia zapewnia 
zoptymalizowane dopasowanie i swobodę ruchów · klin 
w kroku · szwy flatlock dla zwiększenia komfortu
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Wielkość Nr art.
żółty

Nr art.
czarny

EUR KO

M 4000 379 715 4000 379 720 40,25 YX38
L 4000 379 716 4000 379 721 40,25 YX38
XL 4000 379 717 4000 379 722 40,25 YX38
XXL 4000 379 718 4000 379 723 40,25 YX38

Kurtka  
przeciwdeszczowa 
Voss
EN 343 kl. 3/1 · materiał: 
100% poliester · całkowicie 
wiatroszczelne i wodoodporne 
materiał PU z technologią Helox+ · słup wody: 5000 mm · lekki, elastyczny 
materiał PU Helox +zapewnia dodatkowy komfort, gdy się nosi kurtkę przez 
wiele godzin · kaptur ukryty w kołnierzu · regulowany kaptur ze ściągaczem 
sznurkowym · zasłona przeciwwietrzna · kieszenie wsuwane · regulowany 
ściągacz i obrzeże · elementy odblaskowe

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
żółty

Nr art.
czarny

EUR KO

M 4000 379 725 4000 379 730 30,25 YX38
L 4000 379 726 4000 379 731 30,25 YX38
XL 4000 379 727 4000 379 732 30,25 YX38
XXL 4000 379 728 4000 379 733 30,25 YX38

Spodnie przeciwdeszczowe Voss
EN 343 kKl.3/1 · materiał: 100% poliester · 
całkowicie wiatroszczelne i wodoodporne materiał 
PU z technologią Helox+ · słup wody: 5000 mm · 
elementy odblaskowe · elastyczna talia · regulowane 
zakończenia nogawek z zapięciem na napy

Wielkość Nr art.
niebieski

Nr art.
czarny

EUR KO

M 50/52 4000 377 630 4000 377 645 23,35 YX16
L 54/56 4000 377 631 4000 377 646 23,35 YX16
XL 58/60 4000 377 632 4000 377 647 23,35 YX16
XXL 62/64 4000 377 633 4000 377 648 23,35 YX16

Kamizelka robocza
z podszewką · warstwa wierzchnia 
mieszana: 65 % poliester/35 % bawełna · 
podpinka wewnętrzna z bawełny w kratę 
z wypełnieniem poliestrowym · modny kształt · 1 kieszeń na telefon 
komórkowy · 2 duże przednie kieszenie z kieszeniami wierzchnimi · 
3 przednie kieszenie · 1 kieszeń wewnętrzna · zamek błyskawiczny z 
dodatkowo zakrytą taśmą guzików · wydłużona tylna część
Dostępna również w rozm. od S do 3XL

Wielkość Nr art.
granatowy

EUR KO

M 4000 377 616 17,95 YX16
L 4000 377 617 17,95 YX16
XL 4000 377 618 17,95 YX16
XXL 4000 377 619 17,95 YX16
XXXL 4000 377 620 17,95 YX16

Kamizelka
bez podszewki na lato · 65% poliester/ 
35% bawełna · lekka kamizelka, bez 
zimowej podpinki · tylko z lekkim 
wyłożeniem siatkowym · dekolt w szpic · 
zamek błyskawiczny · 1 kieszeń na telefon 
komórkowy · 2 duże przednie kieszenie z 
zamkiem błyskawicznym · różne kieszenie z 
zapięciem na rzep

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

uniwersalna 4000 370 598 5,35 1) YX21
1) cena za szt.

Funkcyjna ochrona twarzy
z poliestru 
 
Funkcja 3 w 1: do noszenia jako kominiarka, szal oraz czapka

Nr art.
czarny

EUR KO

4000 378 699 6,50 YX19

Ocieplacz szyi
szal tuba z grubej dzianiny · szerokość ok. 40 cm · 
obwód ok. 60 cm · materiał: 100% poliakryl

Wielkość Nr art.
ciemny niebieski

Nr art.
czarny

EUR KO

uniwersalna 4000 370 595 4,15 1) YX21
uniwersalny 4000 370 596 5,15 1) YX20

1) cena za szt.

Czapka robocza Thinsulate
materiał: zewnętrzny: 100% poliakryl, wewnętrzny: 100% poliester · czapka 
dzianinowa · z podszewką · optymalne zatrzymywanie ciepła dzięki izolacji 
3M™ Thinsulate™
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
czarny/szary

EUR KO

uniwersalna 4000 376 097 3,45 YX16

Czapka dzianinowa Ole
z wkładką Thinsulate™ zapewniającą dobrą 
ochronę przed chłodem · materiał: 100 % poliakryl, 
wyściółka: 100 % poliester (Thinsulate™)

Wielkość Nr art.
szary

EUR KO

uniwersalna 4000 370 592 5,05 1) YX20
1) cena za szt.

Czapka z polaru
100% poliester · pluszowa czapka z rondem · 
optymalne zatrzymywanie ciepła dzięki izolacji 3M™ Thinsulate™ · rozmiar 
uniwersalny

Wielkość Nr art.
czarny/szary

EUR KO

M 4000 371 904 7,85 1) YX20
L 4000 371 905 7,85 1) YX20
XL 4000 371 906 7,85 1) YX20
XXL 4000 371 907 7,85 1) YX20

1) cena za parę

Rękawica chroniąca przed niskimi 
temperaturami
materiał: 100% poliester · izolacja 3M™ Thinsulate™ · ściągacz gumowy na 
przegubie ręki · grzejące

Wielkość Nr art.
szary 

EUR KO

uniwersalna 4000 379 245 4,35 YX16

Czapka dzianinowa Stachus
materiał wierzchni: 100% poliakryl · wyściółka: 100% poliester, watowany · 
modna i bardzo wygodna czapka dziana · z odblaskową nitką · ciepła i 
przyjemna strona wewnętrzna z polaru

Wielkość Nr art.
granatowy

EUR KO

uniwersalna 4000 379 255 3,45 YX16

Kask Marlon
materiał wierzchni: 100% poliakryl · watowanie: 100% poliester 
(Thinsulate™) z wkładką 3M™ Thinsulate™ zapewniającą dobrą ochronę 
przed chłodem · nieelastyczna, powierzchnia z możliwością nadruku z 
przodu · wielkość: 5 x 10 cm 

Wielkość Nr art.
antracytowy

EUR KO

S 4000 379 330 11,95 YX19
M 4000 379 331 11,95 YX19
L 4000 379 332 11,95 YX19
XL 4000 379 333 11,95 YX17
XXL 4000 379 334 11,95 YX17

T-Shirt z izolacją cieplną THERMOGETIC LA
materiał: 75% bawełna / 25% poliester, ok. 210 g/m² · dżersej bardzo 
elastyczny, stabilny wymiarowo, miękki · krój przylegający do ciała · 
doskonała izolacja termiczna dzięki pogrubionej warstwie wewnętrznej · 
szybkoschnąca, przepuszczająca powietrze · 
zapewnia odprowadzenie wilgoci i zapewnia suchą skórę

Wielkość Nr art.
antracytowy

EUR KO

S 4000 379 335 10,95 YX17
M 4000 379 336 10,95 YX17
L 4000 379 337 10,95 YX17
XL 4000 379 338 10,95 YX17
XXL 4000 379 339 10,95 YX17

Termiczne spodnie funkcyjne  
THERMOGETIC TRS
materiał: 75% bawełna / 25% poliester, ok. 210 g/m² ·  
dżersej bardzo elastyczny, stabilny wymiarowo, 
miękki · krój przylegający do ciała · z otworem z przodu · 
doskonała izolacja termiczna dzięki pogrubionej warstwie 
wewnętrznej · szybkoschnąca, przepuszczająca 
powietrze · zapewnia odprowadzenie wilgoci i zapewnia 
suchą skórę

Wielkość Nr art.
deep blue

EUR KO

S 4000 378 890 28,30 YE01
M 4000 378 891 28,30 YE01
L 4000 378 892 28,30 YE01
XL 4000 378 893 28,30 YE01
XXL 4000 378 894 28,30 YE01
XXXL 4000 378 895 28,30 YE01

Podkoszulka z izolacją cieplną Makalu
100% polipropylen, ok. 130 g/m² · stójka z zamkiem błyskawicznym · 
płaskie szwy pozwalają uniknąć podrażnień skóry · optymalnie aktywne 
oddychanie zapewniają skórze ciepły i suchy klimat
Na zamówienie dostępne również w rozm. 4XL
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
deep blue

EUR KO

S 4000 378 900 25,20 YE01
M 4000 378 901 25,20 YE01
L 4000 378 902 25,20 YE01
XL 4000 378 903 25,20 YE01
XXL 4000 378 904 25,20 YE01
XXXL 4000 378 905 25,20 YE01

Kalesony termiczne Zebru
100% polipropylen, ok. 130 g/m² · z wlotem z 
boku · płaskie szwy pozwalają uniknąć podrażnień skóry · 
optymalnie aktywne oddychanie zapewniają skórze ciepły i 
suchy klimat
Na zamówienie dostępne również w rozm. 4XL

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

S/4 4000 377 029 26,95 YX16
M/5 4000 377 030 26,95 YX16
L/6 4000 377 031 26,95 YX16
XL/7 4000 377 032 26,95 YX16
XXL/8 4000 377 033 26,95 YX16

Zestaw bielizny z izolacją cieplną
55% bawełna / 45% nylon · termoizolacyjna, 
przepuszczalna dla wilgoci i powietrza · delikatna 
strona wewnętrzna · przyjemna w dotyku i 
komfortowa

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

S/M 4000 379 461 27,95 YX19
L/XL 4000 379 462 27,95 YX19
XXL/XXXL 4000 379 463 27,95 YX19

Zestaw bielizny termicznej Set Fit
materiał: 69% nylon, 24% poliester / 7% elastan · 
szybkoschnący · dobra izolacyjność cieplna · bardzo 
elastyczny materiał zapewnia zoptymalizowane 
dopasowanie i swobodę ruchów · ciasno przylegająca, 
dzięki czemu jest przyjemna w noszeniu pod odzież 
roboczą i zimową

Wielkość Nr art.
kobaltowy/
jasnoniebieski

Nr art.
czarny/szary

EUR KO

M 4000 377 825 4000 377 841 31,50 PX02
L 4000 377 826 4000 377 842 31,50 PX02
XL 4000 377 827 4000 377 843 31,50 PX02
XXL 4000 377 828 4000 377 844 31,50 PX02
XXXL 4000 377 829 4000 377 845 31,50 PX02

Kurtka lotnicza uniwersalna 4 in 1
60 % poliester, 40 % bawełna · dwukolorowa · z oddzielaną podpinką 
pluszową · odpinane rękawy · z kieszenią na telefon komórkowy z prawej 
strony

Wielkość Nr art.
granatowy

EUR KO

M 4000 377 820 30,85 PX02
L 4000 377 821 30,85 PX02
XL 4000 377 822 30,85 PX02
XXL 4000 377 823 30,85 PX02
XXXL 4000 377 824 30,85 PX02

Kurtka lotnicza uniwersalna
100% poliester · od wewnętrznej strony powlekana PU · dodatkowo 
wszystkie szwy zgrzewane · dzięki temu wodo- i wiatroszczelna · 
podpinkę i rękawy można zdjąć · kaptur w kołnierzu · z kieszenią na telefon 
komórkowy

Wielkość Nr art.
czarny

Nr art.
niebieski

EUR KO

M 50/52 4000 377 800 4000 377 795 29,95 PX02
L 54/56 4000 377 801 4000 377 796 29,95 PX02
XL 58/60 4000 377 802 4000 377 797 29,95 PX02
XXL 62/64 4000 377 803 4000 377 798 29,95 PX02
XXXL 66/68 4000 377 804 4000 377 799 29,95 PX02

Kurtka lotnicza uniwersalna 4 in 1
materiał wierzchni: 60 % poliester, 40 % bawełna · podpinka: polar z 
podwójną pętlą · jednokolorowy · z oddzielaną podpinką pluszową · 
odpinane rękawy · podpinka z polaru w kołnierzu odpinana · 2 kieszenie 
na piersi · z kieszenią na telefon komórkowy z prawej strony · 2 boczne 
wsuwane kieszenie · 2 kieszenie wewnętrzne · 1 kieszeń na rękawie
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
czarny/szary

EUR KO

M 4000 377 835 30,95 YX16
L 4000 377 836 30,95 YX16
XL 4000 377 837 30,95 YX16
XXL 4000 377 838 30,95 YX16

Kurtka lotnicza uniwersalna 
4 in 1 Kirkenes
paski odblaskowe wokół ciała, ramion 
i rękawów · wewnątrz przyjemna 
w noszeniu podpinka poliestrowa, na zewnątrz odporna na ścieranie 
bawełniano-poliestrowa tkanina mieszana · hydrofobowa dzięki wysokiej 
jakości powłoce Tex-Protector® · powłoka Tex-Protector® umożliwia 
czyszczenie i pranie w pralce w wyższej temperaturze · materiał wierzchni: 
60% bawełny, 40% poliester, ok. 250 g/m², powłoka Tex-Protector®, 
podpinka: 100% poliester, futerko: 100% poliester
Dostępna również w rozm. S i do rozm. 4XL

Wielkość Nr art.
granatowy/czarny

EUR KO

S 4000 379 200 38,95 YX13
M 4000 379 201 38,95 YX13
L 4000 379 202 38,95 YX13
XL 4000 379 203 38,95 YX13
XXL 4000 379 204 38,95 YX13
XXXL 4000 379 205 38,95 YX13

Kurtka zimowa typu parka  
AALBORG
EN 343 kl. 3/3 · 100% poliester · wiatro- i 
wodoszczelna z ocieplaną podszewką pikowaną · lamówki odblaskowe z 
przodu i na plecach, dodatkowy pasek odblaskowy na ramionach · kaptur 
burzowy w kołnierzu · liczne kieszenie, elastyczne mankiety z rzepami · słup 
wody: ok. 2000 mm

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

S 4000 379 210 73,95 YX13
M 4000 379 211 73,95 YX13
L 4000 379 212 73,95 YX13
XL 4000 379 213 73,95 YX13
XXL 4000 379 214 73,95 YX13
XXXL 4000 379 215 73,95 YX13

Kurtka zimowa BOSTON
EN 343 kl. 3/3 · 100% poliester · oddychający, 
wiatroszczelny i wodoodporny materiał 
Ripp-Stopp · odporne na ścieranie nylonowe 
wykończenia Oxford na ramionach, mankietach 
i kieszeniach na piersi · łokcie wzmocnione 
wytrzymałymi wykończeniami CORDURA® · 
kombinacja pikowanej podszewki z powłoką z perforowanego aluminium, 
odblaskowy nadruk z przodu i z tyłu · zdejmowany, wyściełany 
kaptur · rękawy z rzepami · serwisowy zamek błyskawiczny w podszewce 
ułatwiający drukowanie i naszywanie aplikacji · słup wody: ok. 10000 mm · 
przepuszczająca powietrze: 5000 g/m²/24h

Wielkość Nr art.
granatowy/czerwony 

EUR KO

M 4000 379 610 30,55 YX16
L 4000 379 611 30,55 YX16
XL 4000 379 612 30,55 YX16
XXL 4000 379 613 30,55 YX16
XXXL 4000 379 614 30,55 YX16

Kurtka typu parka Amrum
materiał wierzchni: 100% poliester, 
powlekany PU · watowanie: 100% 
poliester · podszewka: 100% poliester · 
wiatro- i wodoszczelna · szwy zgrzewane · 
watowana podszewka · ukryty zamek przedni 
2-stronny · kaptur zintegrowany w 
kołnierzu · rękawy z wiatrołapem · obrzeże 
ma regulowaną szerokość · łatwe przypinanie 
emblematu dzięki zamkowi błyskawicznemu 
w wyściółce

Wielkość Nr art.
granatowy/
czarny

Nr art.
czarny

EUR KO

M 4000 378 420 4000 378 425 67,95 YX16
L 4000 378 421 4000 378 426 67,95 YX16
XL 4000 378 422 4000 378 427 67,95 YX16
XXL 4000 378 423 4000 378 428 67,95 YX16

Parka Newcastle 
marine/schwarz / 
Blackpool schwarz  
materiał wierzchni: 
100% poliamid z 
oddychającą powłoką 
PU · wyściółka: 100% 
poliester polar · watowanie 
100% poliester · silnie 
oddychająca · wiatroszczelna 
i wodoodporna · szwy 
zgrzewane · obszywka odblaskowa z przodu, z tyłu i na przednich i tylnych 
stronach ramion · wytrzymała i odporna na ścieranie tkanina Nylon-
Taslan · uchwyt na karty identyfikacyjne na odpinanej taśmie na klucze z 
metalowym karabińczykiem · odpinany kaptur sztormowy · wysoki kołnierz 
z wyłożeniem z polaru do ochrony przed warunkami pogodowymi · ciepła 
wyściółka wewnętrzna z polaru w obszarze górnej części ciała · watowana 
pikowana taftowana wyściółka w obszarze korpusu i ramion · łatwe 
przypinanie emblematu dzięki zamkowi błyskawicznemu w podpince ·  
2 kieszenie na piersi · 2 kieszenie na biodrach · 1 wewnętrzna kieszeń na 
piersi · materiał oddychający: 5000 g/m²/24 h · słup wody: 8000 mm
Dostępna również w rozm. S i do rozm. 4XL

Wielkość Nr art.
szary/zielony

EUR KO

M 4000 378 155 69,95 YX19
L 4000 378 156 69,95 YX19
XL 4000 378 157 69,95 YX19
XXL 4000 378 158 69,95 YX19

Kurtka Neon
przepuszczająca powietrze, wodoszczelna, 
wiatroszczelna · szwy podklejane · 2 boczne 
wsuwane kieszenie z zamkiem błyskawicznym · 
regulowany ściągacz sznurkowy w pasku · kieszeń na 
telefon komórkowy na lewym ramieniu · regulowane 
mankiety rękawa · odpinany kaptur z możliwością 
regulacji · materiał wierzchni: 100% poliester 
laminowany TPU · podszewka: 100% poliester · 
watowanie: 100% poliester

+  Dostępna również w rozm. S, do rozm. 3XL oraz w 
kolorze granatowym/pomarańczowym
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Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
szary/zielony

EUR KO

M 4000 378 165 49,95 YX19
L 4000 378 166 49,95 YX19
XL 4000 378 167 49,95 YX19
XXL 4000 378 168 49,95 YX19

Kurtka robocza Softshell Neon
przepuszczająca powietrze, wodoodporna, wiatroszczelna · 2 boczne 
wsuwane kieszenie z zamkiem błyskawicznym · regulowane mankiety 
rękawa · regulowany ściągacz sznurkowy w pasku ·  materiał wierzchni: 
100% poliester · TPU laminowany Softshell

+  Dostępna również w rozm. S, do rozm. 3XL oraz w kolorze 
granatowym/pomarańczowym

Wielkość Nr art.
niebieski/czarny

EUR KO

M 4000 378 035 36,95 PX02
L 4000 378 036 36,95 PX02
XL 4000 378 037 36,95 PX02
XXL 4000 378 038 36,95 PX02
XXXL 4000 378 039 36,95 PX02

Kurtka
100% poliester · podpinka: 100% 
poliester · z niebieskimi ramionami i 
niebieskim kołnierzem · na części tylnej 
oraz na kieszeniach na piersi odblaskowy 
obrębek · zakrywany 2-kierunkowy zamek 
błyskawiczny · 2 kieszenie zewnętrzne 
u dołu z zapięciem na rzep i bocznymi 
ukośnymi kieszeniami · 1 kieszeń dzielona 
na dwie przegrody na prawej piersi oraz 
kieszeń na całą szerokość z lewej strony u góry z zapięciem na rzep · 
kieszeń wewnętrzna z zapięciem na rzep · ściągacz sznurkowy na pasku i 
talii · mankiety rękawa regulowane zapięciem na rzep · kaptur wpuszczany 
w wysoki kołnierz

Wielkość Nr art.
szary/czarny  

EUR KO

M 4000 379 590 35,95 YX16
L 4000 379 591 35,95 YX16
XL 4000 379 592 35,95 YX16
XXL 4000 379 593 35,95 YX16
XXXL 4000 379 594 35,95 YX16

Kurtka typu parka Inzell
materiał wierzchni 60% bawełna,  
40% poliester, ok. 250 g/m² ·  
podszewka: 100% poliester · watowanie:  
100% poliester, od wewnątrz ciepła i wygodna watowana podszewka 
pikowana taftowana · wewnątrz odporna na ścieranie bawełniano-
poliestrowa tkanina mieszana · hydrofobowa dzięki wysokiej jakości 
powłoce · powłoka umożliwia czyszczenie i pranie w pralce w temperaturze 
40°C · odblaskowe naszywki z przodu i z tyłu · regulowane zakończenie 
rękawa z zapięciem na rzep · regulowane obrzeże
Również w rozmiarach XS, S i do 5XL

Wielkość Nr art.
granatowy

EUR KO

M 4000 380 050 52,50 YB18
L 4000 380 051 52,50 YB18
XL 4000 380 052 52,50 YB18
XXL 4000 380 053 52,50 YB18
XXXL 4000 380 054 60,50 YB18

Kurtka przeciwdeszczowa Comfort Stretch
EN 343 · możliwość prania w temp. 30°C · Comfort Stretch (210 g) 
poliuretan/poliester · kurtka z zakrytym zamkiem błyskawicznym i patką z 
rzepami · zakryty kaptur z wewnętrzną tasiemką · 2 kieszenie zewnętrze 
z patką · ściągacz rękawów z gumką i zapięciem na rzep o regulowanej 
szerokości · ściągacz tunelowy w obrzeżu z paskiem odblaskowym · 
materiał jest miękki, przyjemny i komfortowy, odporny na rozerwanie i na 
niską temperaturę
Dostępna również w rozm. od XS do rozm. 5XL

Wielkość Nr art.
granatowy

EUR KO

M 4000 380 055 37,25 YB18
L 4000 380 056 37,25 YB18
XL 4000 380 057 37,25 YB18
XXL 4000 380 058 37,25 YB18
XXXL 4000 380 059 42,95 YB18

Spodnie przeciwdeszczowe Comfort Stretch
EN 343 · możliwość prania w temp. 30°C · Comfort Stretch (210 g) 
poliuretan/poliester · spodnie ze ściągaczem tunelowym w obrzeżu · 
regulacja szerokości na końcach spodni z zapięciem na rzep i zamkiem 
błyskawicznym · z paskami odblaskowymi · materiał jest miękki, przyjemny 
i komfortowy, odporny na rozerwanie i na niską temperaturę
Dostępne również w rozm. od XS do rozm. 4XL

Wielkość Nr art.
granatowy

EUR KO

S 4000 378 470 48,45 YX16
M 4000 378 471 48,45 YX16
L 4000 378 472 48,45 YX16
XL 4000 378 473 48,45 YX16
XXL 4000 378 474 48,45 YX16
XXXL 4000 378 475 48,45 YX16
XXXXL 4000 378 476 48,45 YX16

Kurtka przeciwdeszczowa 
JOLLE
materiał wierzchni: 100% poliester, z 
powłoką z PU · oddychająca, wiatro- i 
wodoszczelna · materiał oddychający: 
1000 g/m²/24 h · słup wody: 5000 mm · 
wyściółka: 100 % poliester polar · szwy 
zgrzewane · wodoszczelny przedni zamek 
błyskawiczny z podkładką · wodoszczelne 
zamki błyskawiczne w kieszeniach · 
zdejmowany kaptur, w ergonomicznym 
kształcie, regulowany, z podszewką z 
tafty · wysoki kołnierz do ochrony przed 
warunkami pogodowymi · elastyczny ściągacz sznurkowy w obrzeżu ze 
stoperami · regulowane na szerokość mankiety rękawów
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Wielkość Nr art.
żółty

Nr art.
czarny

EUR KO

M 4000 378 641 4000 378 661 18,95 YX12
L 4000 378 642 4000 378 662 18,95 YX12
XL 4000 378 643 4000 378 663 18,95 YX12
XXL 4000 378 644 4000 378 664 18,95 YX12
XXXL 4000 378 645 4000 378 665 18,95 YX12

Spodnie przeciwdeszczowe  
PU Stretch
EN 343 kl. 3/1 · 100% poliester 
z powłoką z PU · wiatroszczelne · 
wodoszczelne · bardzo rozciągliwe · wszystkie 
szwy z tyłu zgrzewane · wyjątkowo lekkie · 
wysoka odporność na rozerwanie 

Wielkość Nr art.
żółty

EUR KO

M 50/52 4000 378 551 35,95 YX12
L 54/56 4000 378 552 35,95 YX12
XL 58/60 4000 378 553 35,95 YX12
XXL 62/64 4000 378 554 35,95 YX12

Kurtka zimowa
materiał: poliuretan · powlekana tkanina 
bawełniana · wymienna podpinka akrylowa · 
szyta zgodnie z DIN 61536 · atest BAM · długość 
90 cm · zakryta taśma guzików · 2 naszywane 
kieszenie z patką
Dostępna również w rozm. do 6XL (70/72)

Wielkość Nr art.
żółty

EUR KO

S 4000 378 670 22,45 YX20
M 4000 378 671 22,45 YX20
L 4000 378 672 22,45 YX20
XL 4000 378 673 22,45 YX20
XXL 4000 378 674 22,45 YX20
XXXL 4000 378 675 22,45 YX20

Ogrodniczki przeciwdeszczowe PU
materiał wierzchni: 100% poliester · wodoszczelne do 
3000 mm · zgrzewane szwy · szelki, pas i szerokość 
spodni regulowane

Nr art.
żółty

EUR KO

4000 378 558 3,95 YX12

Kaptur
pasuje do kurtki zimowej · uniwersalny rozmiar · możliwość 
połączenia ze sznurkiem

Wielkość Nr art.
żółty

EUR KO

M 4000 378 380 11,50 YX16
L 4000 378 381 11,50 YX16
XL 4000 378 382 11,50 YX16
XXL 4000 378 383 11,50 YX16

Kurtka przeciwdeszczowa 
Herning
materiał: 100% nylonu/powlekana winylem · kaptur w kołnierzu · obrzeże 
rękawów z wiatrołapem · przedni zamek błyskawiczny na całej długości z 
podkładką · nakładka na plecy z wentylacją i wyściółka siatkową ·  
2 kieszenie z patką
Na zamówienie dostępna również w rozm. S i do rozm. 3XL

Wielkość Nr art.
żółty

EUR KO

M 4000 378 390 12,50 YX16
L 4000 378 391 12,50 YX16
XL 4000 378 392 12,50 YX16
XXL 4000 378 393 12,50 YX16

Ogrodniczki ochronne  
przeciwdeszczowe Ribe
materiał: 100% nylonu/powlekana winylem ·  
obrzeże spodni ma regulowaną szerokość
Na zamówienie dostępna również w rozm.  
S i do rozm. 3XL

Wielkość Nr art.
żółty

Nr art.
czarny

EUR KO

S 4000 378 630 4000 378 650 27,35 YX12
M 4000 378 631 4000 378 651 27,35 YX12
L 4000 378 632 4000 378 652 27,35 YX12
XL 4000 378 633 4000 378 653 27,35 YX12
XXL 4000 378 634 4000 378 654 27,35 YX12
XXXL 4000 378 635 4000 378 655 27,35 YX12

Kurtka  
przeciwdeszczowa z PU
EN 343 kl. 3/1 · 
wiatroszczelna · wodoszczelna · 
bardzo rozciągliwa · wszystkie 
szwy z tyłu zgrzewane ·  
wyjątkowo lekka · wysoka 
wytrzymałość na zerwanie · 
kaptur na kołnierzu

D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy
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Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

46 4000 375 040 65,50 YB11
48 4000 375 041 65,50 YB11
50 4000 375 042 65,50 YB11
52 4000 375 043 65,50 YB11
54 4000 375 044 65,50 YB11
56 4000 375 045 65,50 YB11
58 4000 375 046 65,50 YB11

Spodnie robocze czeladnicze PAUL 
85% bawełny, 15% poliestru, ok. 550 g/m2 · szerokość rozszerzenia 
48 cm · 2 kieszenie na miarkę · 2 boczne wsuwane kieszenie · obszycie 
kieszeni ze sztucznej skóry · podwójnie przeszywane pięciokąty FHB ze 
sztucznej skóry zapobiegają wyrywaniu kieszeni · wytrzymała obróbka 
szwów nakładanych podwijanych w wykroju zapewnia maksymalną 
trwałość · 2 kieszenie na calówkę z obszyciem ze sztucznej skóry
 
Na zamówienie dostępne również w rozm. 40-44, 60-66, 84-114 i 23-30

Długość około [cm] Nr art.
czarny

EUR KO

 90 4000 375 750 8,50 YB11
 95 4000 375 751 8,50 YB11
100 4000 375 752 8,50 YB11
105 4000 375 753 8,50 YB11
110 4000 375 754 8,50 YB11

Pasek do spodni DIETMAR
skóra wołowa · szerokość ok. 40 mm · 
garbowanie kombinowane · odporny na 
wilgoć · barwiony

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

46 4000 378 970 59,95 YB11
48 4000 378 971 59,95 YB11
50 4000 378 972 59,95 YB11
52 4000 378 973 59,95 YB11
54 4000 378 974 59,95 YB11
56 4000 378 975 59,95 YB11
58 4000 378 976 59,95 YB11

Spodnie robocze czeladnicze  
SEBASTIAN
65% bawełny, 35% poliestru, ok. 310 g/m2 · 
ergonomiczny i perfekcyjny krój oferuje znacznie 
większą swobodę ruchów · elastyczne kliny boczne · 
podwyższony pas od tyłu · po 1 kieszeni na telefon 
komórkowy i 1 kieszeni na miarkę po lewej i prawej 
stronie · kieszenie z wkładkami na kolanach wykonane 
w 100% z poliamidu (Cordura®) z możliwością 
wsuwania poduszek chroniących kolana FHB · różne 
duże kieszenie po obu stronach spodni · innowacyjne, 
opatentowane zamknięcie kieszeni z klapą FHB

+ Dostępne również w kolorze antracytowym i beżowym 
 
Na zamówienie dostępne również w rozm. 40-44, 60-66, 84-114 i 23-30

Wielkość Nr art.
czarny

EUR KO

46 4000 375 575 64,50 YB11
48 4000 375 576 64,50 YB11
50 4000 375 577 64,50 YB11
52 4000 375 578 64,50 YB11
54 4000 375 579 64,50 YB11
56 4000 375 580 64,50 YB11
58 4000 375 581 64,50 YB11

Spodnie robocze czeladnicze KLAUS
skóra angielska · 100% bawełna, ok. 520 g/m² · bez rozszerzenia, 
szerokość rozszerzenia 48 cm · pięciokąty FHB ze sztucznej skóry · 
kieszenie na kolanach CORDURA®, obszycie kieszeni Cordura®

Na zamówienie dostępne również w rozm. 40-66, 84-114 i 23-30

Wersja Model Nr art. EUR KO
murarz GREGOR 4000 375 760 5,55 YB11
cieśla HEIKO 4000 375 761 5,55 YB11
dekarz HOLGER 4000 375 762 5,55 YB11
neutralny HENNING 4000 375 764 5,25 YB11

Sprzączka paska
do paska do spodni

Nr art.
srebrny

EUR KO

4000 375 763 4,85 YB11

Łańcuch młoteczkowy JASPER
metal · potrójny · ciężkie wykonanie · długość około 42 cm
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Nr art. EUR KO
4300 700 070 7,25 YB11

Uchwyt na młotek PEPE
z klamrą metalową · skóra wołowa · garbowanie kombinowane ·  
szer. 10 x wys. 15 cm 

Model Mocowanie Nr art.
czarny

EUR KO

MORITZ z 1 pojemną kieszenią strona lewa 4300 700 071 10,75 YB11
MAX z 2 pojemnymi kieszeniami strona prawa 4300 700 072 10,75 YB11

Plecak na jednym 
pasku
100% Cordura® · pojemne kieszenie · odblaskowy młotek i uchwyty na 
narzędzia na stronie przedniej · klapa patki zapinana na rzep ·  
szer. ok. 19 x wys. ok. 23 cm

Nr art.
czarny

EUR JS KO

4300 700 073 9,95 5 YB11

Saszetka na gwoździe, podwójna LUKAS
skóra wołowa niedwojona · części wewnętrzne z przeszywanymi 
krawędziami · kieszeń wewnętrzna nitowana · końcówki szwów nitowane 
szer. 18 x wys. 12 x gł. 7 ok. cm

Nr art.
czarny

EUR JS KO

4300 700 074 7,25 5 YB11

Saszetka na gwoździe, pojedyncza FRANZ
skóra wołowa niedwojona · część wewnętrzna z przeszywanymi 
krawędziami · końcówki szwów nitowane · szer. 18 x wys. 12 x gł. 4 ok. cm

Szer. x gł. x wys. [mm] Kolor JS Nr art. EUR KO
60 x 30 x 195 czarny 5 4300 700 075 4,45 YB11

Uchwyt na noże TRISTAN
tylna strona wytrzymała skóra bydlęca · przednia strona niedwojona skóra 
bydlęca · 5-krotnie nitowany · szer. 6 x wys. 19,5 x gł. 3 cm

Kolor Nr art. EUR KO
srebrny 4300 700 076 12,50 YB11

Łańcuch cieśli SAMUEL
mosiądz · niklowany · długość około 42 cm

...znajdą państwo na stronie 6/215
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Wielkość Nr art.
żółty neonowy/
czerwony

EUR KO

M 4000 379 420 68,95 YX29
L 4000 379 421 68,95 YX29
XL 4000 379 422 68,95 YX29
XXL 4000 379 423 68,95 YX29

Kurtka ochronna dla leśników Komfort
nowoczesna kurtka ochronna dla leśników z tkaniny mieszanej poliester-
bawełna · części rękawów wykonane z wytrzymałego materiału 
Cordura · nowe połączenie kolorów czerwony/żółty neonowy · różne paski 
odblaskowe i lamówki zapewniające dobrą widoczność · ukryta listwa 
zamka błyskawicznego · regulowane mankiety z zapięciem na rzep · 
wydłużona tylna część · 1 kieszeń na piersi · 2 boczne kieszenie
Na zamówienie dostępny również w rozm. S

Wielkość Nr art.
żółty neonowy/
czerwony

EUR KO

48 4000 379 430 116,95 YX29
50 4000 379 431 116,95 YX29
52 4000 379 432 116,95 YX29
54 4000 379 433 116,95 YX29
56 4000 379 434 116,95 YX29
58 4000 379 435 116,95 YX29
60 4000 379 436 116,95 YX29

Spodnie ochronne dla robotników leśnych Komfort
60% poliester/40% bawełna, ok. 240 g/m² · nowoczesne spodnie do 
pasa chroniące podczas prac leśnych z mieszanki poliestru i bawełny · z 
odłączanymi, mocnymi szelkami · nowe połączenie kolorów czerwony/
żółty neonowy · przyjemne i lekkie w noszeniu dzięki nowej, 6-warstwowej 
wkładce chroniącej przed przecięciem · pasek o obwodzie regulowanym na 
rzepy · szlufki do pasa · podniesiona ochrona obszaru nerek · wytrzymałe 
wzmocnienia na kolanach · otwory wentylacyjne z tyłu barków zamykane 
zamkiem błyskawicznym · wąskie elementy odblaskowe z przodu i z 
tyłu · haki do mocowania kozaków zimowych sznurowanych na końcach 
nogawek · 2 boczne kieszenie · 2 kieszenie z tyłu oraz jedna mniejsza 
kieszeń na nogawce · EN 381-5 kl. 1
Na zamówienie dostępne również w rozmiarze 62

Wielkość Nr art.
z wkładką chroniącą 
przed przecięciem 
EN 381/klasa: I

EUR KO

46/48 4000 375 880 90,95 YX12
50/52 4000 375 881 90,95 YX12
54/56 4000 375 882 90,95 YX12
58/60 4000 375 883 90,95 YX12

Kurtka dla leśników
z mieszanej tkaniny, 50% nylon, 50% bawełna · odporna na rozerwanie i 
na przetarcia · wykonanie wodoodporne · 2 kieszenie na piersi z patkami 
i zapięciem na rzep · 2 boczne kieszenie · regulowane mankiety rękawa · 
1 kieszeń wewnętrzna · klin ostrzegawczy w obszarze ramion · składany 
kołnierz · zamek błyskawiczny · kieszeń na telefon komórkowy

Wielkość Nr art.
zielony/
pomarańczowy

EUR KO

46/48 4000 375 870 62,95 YX12
50/52 4000 375 872 62,95 YX12
54/56 4000 375 873 62,95 YX12
58/60 4000 375 875 69,95 YX12
62/64 4000 375 876 69,95 YX12

Ogrodniczki ochronne dla leśników
EN 381-5 / forma: A / klasa I · materiał: 50% nylon / 50% bawełna · 
z mieszanej tkaniny · odporna na rozerwanie i na przetarcia · wszyte 
zabezpieczenie antyprzecięciowe z atestem KWF · regulowane elastyczne 
szelki · przednia kieszeń z zamkiem błyskawicznym · 2 boczne kieszenie · 
1 tylna kieszeń z patką i zapięciem na rzep · kieszeń na miarkę · klin 
ostrzegawczy na nogawkach spodni · przednia kieszeń na piersi z zamkiem 
błyskawicznym
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EN 1149-5EN 1149-3EN ISO 11612
A1, B1, C1, E3, F1

EN ISO 11611
Klasse 1 A1

EN 1149-5EN 1149-3EN ISO 11612
A1, B1, C1, E3, F1

EN ISO 11611
Klasse 1 A1

EN 1149-5EN 1149-3EN ISO 11612
A1, B1, C1, E3, F1

EN ISO 11611
Klasse 1 A1

EN ISO 11612
A1, B1, C1

EN ISO 11611
Klasse 1 A1

D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
szary/czarny

EUR KO

46 4000 381 640 50,95 YX19
48 4000 381 641 50,95 YX19
50 4000 381 642 50,95 YX19
52 4000 381 643 50,95 YX19
54 4000 381 644 50,95 YX19
56 4000 381 645 55,50 YX19
58 4000 381 646 55,50 YX19

Kurtka ochronna do pasa dla spawaczy Weld Shield
EN ISO 11611 kl. 1, A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1, EN 1149-3, 
EN 1149-5 · 84% bawełny / 15% poliestru / 1% włókien węglowych · ok. 
365 g/m² · przednie zapięcie z przykrytymi guzikami · 2 kieszenie na piersi z 
patkami · 1 z kieszeń na telefon komórkowy z prawej strony · 2 naszywane 
kieszenie boczne z patkami

Wielkość Nr art.
szary/czarny

EUR KO

46 4000 381 650 46,95 YX19
48 4000 381 651 46,95 YX19
50 4000 381 652 46,95 YX19
52 4000 381 653 46,95 YX19
54 4000 381 654 46,95 YX19
56 4000 381 655 51,95 YX19
58 4000 381 656 51,95 YX19

Ochronne spodnie do pasa dla spawaczy Weld Shield
EN ISO 11611 kl. 1, A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1, EN 1149-3, 
EN 1149-5 · 84% bawełny / 15% poliestru / 1% włókien węglowych · 
ok. 365 g/m² · pasek i rozporek zapinane na przyszywane guziki · pasek 
z 7 szlufkami · ściągacz gumowy w pasie · 2 pionowe przednie kieszenie 
szczelinowe z zatrzaskiem · 1 kieszeń na udzie z patką, z lewej strony ·  
1 kieszeń na miarkę z patką z prawej strony · 2 tylne kieszenie z patkami

Wielkość Nr art.
szary/czarny

EUR KO

46 4000 381 660 60,95 YX19
48 4000 381 661 60,95 YX19
50 4000 381 662 60,95 YX19
52 4000 381 663 60,95 YX19
54 4000 381 664 60,95 YX19
56 4000 381 665 67,50 YX19
58 4000 381 666 67,50 YX19

Spodnie ochronne ogrodniczki  
dla spawaczy Weld Shield
EN ISO 11611 kl. 1, A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1, EN 1149-3, 
EN 1149-5 · 84% bawełny / 15% poliestru / 1% włókien węglowych · 
ok. 365 g/m² · regulacja szerokości paska za pomocą przyszywanych 
guzików · rozporek z przyszywanymi guzikami · ściągacz gumowy w 
pasie · 2 klamry bezpieczeństwa na szelkach · szelki z elastyczną wkładką z 
gumowej taśmy · przednia kieszeń z patką · 2 pionowe przednie kieszenie 
szczelinowe z zatrzaskiem · 1 kieszeń na udzie z patką, z lewej strony · 1 
kieszeń na miarkę z patką z prawej strony · 2 tylne kieszenie z patkami

Wielkość Nr art.
chabrowy

EUR KO

46 4000 381 100 41,95 YX19
48 4000 381 101 41,95 YX19
50 4000 381 102 41,95 YX19
52 4000 381 103 41,95 YX19
54 4000 381 104 41,95 YX19
56 4000 381 105 46,50 YX19
58 4000 381 106 46,50 YX19

Kurtka ochronna dla spawaczy
EN ISO 11611 klasa 1 A1 · EN ISO 11612 A1 B1 C1 · 100% bawełna ·   
ok. 400 g/m² · trudno zapalny · długi kształt · składany kołnierz · zakryta 
taśma zatrzasków · 1 przednia kieszeń na piersi i 2 kieszenie z przodu z 
patką i zatrzaskiem · 1 wewnętrzna kieszeń na piersi
Inne rozmiary dostępne na zamówienie, dostępne również w kolorze 
szarym
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EN ISO 11611
Klasse 1 A1

EN ISO 11612
A1, B1, C1

EN ISO 11612
A1, B1, C1

EN ISO 11611
Klasse 2 A1

EN ISO 11612
A1, B1, C1

EN ISO 11611
Klasse 2 A1

Wielkość Nr art.
chabrowy

EUR KO

46 4000 381 110 42,95 YX19
48 4000 381 111 42,95 YX19
50 4000 381 112 42,95 YX19
52 4000 381 113 42,95 YX19
54 4000 381 114 42,95 YX19
56 4000 381 115 47,95 YX19
58 4000 381 116 47,95 YX19

Ochronne spodnie do pasa dla spawaczy
EN ISO 11611 klasa 1 A1 · EN ISO 11612 A1 B1 C1 · 100% bawełna · ok. 
400 g/m² · trudno zapalny · 2 boczne kieszenie bezpośrednio w bocznym 
szwie · 1 kieszeń na prawej nogawce ze szczeliną z tyłu · 1 prawa tylna 
kieszeń z patką i zapięciem na guzik · szlufki na pasku · rozporek i pasek 
zapinane na guziki
Inne rozmiary dostępne na zamówienie, dostępne również w kolorze 
szarym

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
szary

EUR KO

46 4705 041 440 41,95 YX19
48 4705 041 441 41,95 YX19
50 4705 041 442 41,95 YX19
52 4705 041 443 41,95 YX19
54 4705 041 444 41,95 YX19
56 4705 041 445 46,50 YX19
58 4705 041 446 46,50 YX19

Kurtka ochronna dla spawaczy
EN ISO 11611 klasa 2 A1 · EN ISO 11612 A1 B1 C1 · 100% bawełna · ok. 
400 g/m² · trudno zapalny · długi kształt · składany kołnierz · zakryta taśma 
zatrzasków · 1 przednia kieszeń na piersi i 2 kieszenie z przodu z patką i 
zatrzaskiem · 1 wewnętrzna kieszeń na piersi
Inne wielkości dostępne na zapytanie

Wielkość Nr art.
szary

EUR KO

46 4705 041 450 42,95 YX19
48 4705 041 451 42,95 YX19
50 4705 041 452 42,95 YX19
52 4705 041 453 42,95 YX19
54 4705 041 454 42,95 YX19
56 4705 041 455 47,95 YX19
58 4705 041 456 47,95 YX19

Ochronne spodnie do pasa dla spawaczy
EN ISO 11611 klasa 2 A1 · EN ISO 11612 A1 B1 C1 · 100% bawełna ·  
ok. 400 g/m² · trudno zapalny · 2 boczne kieszenie bezpośrednio w 
bocznym szwie · 1 kieszeń na prawej nogawce ze szczeliną z tyłu · 1 prawa 
tylna kieszeń z patką i zapięciem na guzik · szlufki na pasku · rozporek i 
pasek zapinane na guziki
Inne wielkości dostępne na zapytanie

...znajdą państwo na stronie 11/17
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DIN EN ISO 
11612:2015

DIN EN ISO 
11612:2015

DIN EN ISO 
11612:2015

DIN EN ISO 
11612:2015

D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Materiał Nr art. EUR KO
tkanina: aramid 4000 382 040 135,95 YK06

Hełm chroniący przed wysoką temperaturą
bez szyby · zgodnie z DIN EN ISO 11612:2015 · przykryta szyja i dekolt · 
z zawieszeniem dla obiektywu szerokokątnego · bezpieczna ochrona 
miejsca pracy przed wysokimi temperaturami · wysoki komfort noszenia i 
odporność na załamanie dzięki specjalnemu procesowi powlekania · tkanina 
podstawowa: aramid aluminizowany · nadaje się do kasków
Zastosowanie: w odlewniach i przemyśle obróbki stali, aluminium, 
ceramiki i szkła 
 
Do 1000°C emitowanego ciepła

Materiał Nr art. EUR KO
szkło laminowane 4000 382 041 67,50 YK06
poliwęglan 4000 382 042 32,95 YK06

Szybka panoramiczna
powlekana warstewką złota

Wielkość Nr art.
srebrny

EUR KO

52 4000 382 010 275,50 YK06
54 4000 382 011 275,50 YK06
56 4000 382 012 310,50 YK06
58 4000 382 013 310,50 YK06

Kurtka zabezpieczająca przed wysoką temperaturą 
KA-3
certyfikowane zgodnie z DIN EN ISO 11612:2015 · długość ok. 800 mm z 
zapięciem na rzepy · tkanina podstawowa Aramid aluminiowana, wysoka 
wytrzymałość na zginanie, wysoki komfort noszenia · krótkotrwała ochrona 
przed iskrami i płomieniami 
 
Zastosowanie: 
w odlewniach i przemyśle obróbki stali, aluminium, ceramiki i szkła

Wielkość Nr art.
srebrny

EUR KO

52 4000 382 020 279,95 YK06
54 4000 382 021 279,95 YK06
56 4000 382 022 315,95 YK06
58 4000 382 023 315,95 YK06

Spodnie chroniące  
przed wysoką temperaturą
certyfikowane zgodnie z DIN EN ISO 11612:2015 · ca. 1000 mm długości · 
tkanina podstawowa Aramid aluminiowana, wysoka wytrzymałość na 
zginanie, wysoki komfort noszenia · krótkotrwała ochrona przed iskrami i 
płomieniami 
 
Zastosowanie: w odlewniach i przemyśle obróbki stali, aluminium, 
ceramiki i szkła

Wielkość Nr art. EUR KO
srebrny
52 4000 382 030 335,95 YK06
54 4000 382 031 335,95 YK06
56 4000 382 032 365,95 YK06
58 4000 382 033 365,95 YK06

Płaszcz ze stójką
certyfikowane zgodnie z DIN EN ISO 11612:2015 · długość ok. 1200 mm 
z zapięciem na rzep podstawowa tkanina: aramid aluminizowany, wysoka 
odporność na zagięcia, duży komfort noszenia · krótkotrwała ochrona przed 
iskrami i płomieniami 
 
Zastosowanie: w odlewniach i przemyśle obróbki stali, aluminium, 
ceramiki i szkła

Nr art.
srebrny

EUR KO

4000 382 038 113,50 YK06

Getry z zapięciem na rzep
certyfikowane zgodnie z DIN EN ISO 11612:2015 · długość ok. 360 mm, 
podstawowa tkanina: aramid (aluminizowany), wysoka odporność na 
zagięcia, duży komfort noszenia · krótkotrwała ochrona przed iskrami i 
płomieniami 
 
Zastosowanie: 
w odlewniach i przemyśle obróbki stali, aluminium, ceramiki i szkła
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EN 11611

EN 11611

EN ISO 11611
Klasse 2 A1

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Nr art.
brązowy

EUR KO

4702 005 025 47,95 YE00

Gamasz Lava Brown™
EN ISO 11611:2015 Kl. 2/A1, TÜV BP 60041277 0001, TÜV 21173205 001 
 
z dwoinowej skóry bydlęcej · długość 36 cm · grubość skóry 1 mm · z 
wkładką zginacza na obuwiu i goleniu dla lepszego dopasowania · obwód 
37-47 cm

Dł. x szer. w cm ok. Nr art.
brązowy

EUR KO

107 x 80 4702 005 026 64,05 YE00

Fartuch Lava Brown™
EN ISO 11611:2007 Kl. 2/A1, TÜV BP 60041277 0001, TÜV 21173205 
001 · z dwoinowej skóry bydlęcej · grubość skóry 1 mm · system pasów sa
mokompensujących

Wielkość Długość [cm] Nr art. EUR KO
M 76 4702 005 020 120,65 YE00
L 81 4702 005 021 128,45 YE00
XL 86 4702 005 022 136,95 YE00
XXL 91 4702 005 023 152,45 YE00
XXXL 96 4702 005 024 176,95 YE00

Kurtka ochronna dla spawaczy STEERSOtuff®

kurtka ochronna dla spawaczy STEERSOtuff® łączy w sobie najlepsze 
wzornictwo i wyznacza standardy dla przemysłu · posiada one 
wszystkie detale stylistyczne kolekcji STEERSOtuff®-Lavabraun oraz 
dużą wewnętrzną kieszeń skórzaną, regulowaną talię z zatrzaskami na 
rękawach · wykonana z materiałów najwyższej jakości · wołowa skóra 
dwoinowa o minimalnej grubości 1 mm z następującymi unikalnymi 
detalami: 
 
-  sportowa kurtka z ukośnie wszywanymi ramionami zapewnia swobodę 
ruchu · odwijany kołnierz chroni przed odpryskami podczas spawania 

-  regulowany kołnierz jest wypełniony wełną ognioodporną, przyjazną dla 
skóry i wchłaniającą pot · wyściełane górne rękawy i ramiona zapewniają 
komfort noszenia i są łatwe do ściągania

-  skórzany element ochronny z przodu chroni przed odpryskami · 
wzmocnienie z podwójnej skóry przedniego rzędu guzików zapobiega 
otwieraniu się zatrzasków 

-  wszystkie miejsca, gdzie występują najczęściej naprężenia, są nitowane 
i wzmocnione podwójną warstwą skóry · wszystkie nity i guziki są 
izolowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa

- szwy wykonane z 5-krotnej nici z Kevlar-u® 
 
Testowane i certyfikowane przez TÜV (TÜV Rheinland) zgodnie z  
EN 11611:2015: klasa 2/A1 
 
Certyfikat TÜV (TÜV Rheinland): TÜV BP 600412770001 
raport z badań TÜV (TÜV Rheinland): 21173205001
Kevlar® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy DuPont

Wielkość Nr art.
wild

EUR KO

uniwersalna 4702 005 030 7,60 YE00

Chustka na głowę Fire Fox®

chustka na głowę wykonana z bawełny z nadrukiem Wild · tkanina ta ma 
podszewkę z siatki drucianej, a na przedzie przyszytą opaskę wchłaniającą 
pot dla większego komfortu

Wielkość Nr art.
camouflage

EUR KO

uniwersalna 4702 005 031 7,60 YE00

Chustka na głowę Fire Fox®

chustka na głowę wykonana z bawełny z nadrukiem Camouflage · tkanina 
ta ma podszewkę z siatki drucianej, a na przedzie przyszytą opaskę 
wchłaniającą pot dla większego komfortu
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11/194 D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Nr art. EUR KO
4000 374 806 15,45 1) YK00

1) cena za parę

Ochraniacz kolan
certyfikowany zgodnie z DIN EN 
14404 · czarny · w formie skrzynki z 4 
guzikami · odporność na przebicie zgodnie z 
DIN EN 14404 do 250 N = 25 kg = poziom 
wydajności 2 · szerokie taśmy z materiały 
stretch oraz dodatkowy Ergo-Fix zapobiegają 
wżynaniu się taśm w okolice podkolanową 
(mocowanie za pomocą taśm na udzie i na 
łydce)

Wielkość Obwód bioder [cm] Nr art. EUR KO
M  81- 96 4000 374 900 11,95 YX16
L  96-119 4000 374 901 11,95 YX16
XL 119-142 4000 374 902 11,95 YX16
XXL 142-170 4000 374 903 11,95 YX16

Pas prostujący plecy SAFEBELT
podtrzymuje mięśnie pleców i brzucha, lędźwie i kręgosłup · pozwala 
zmniejszyć naprężenia i oznaki zużycia · pozwala na prawidłowe 
przenoszenie i podnoszenie · zapięcie na rzep oferuje wiele możliwości 
regulacji i zapewnia pewne mocowanie · z wysokiej jakości elastycznego 
materiału

Nr art. EUR KO
4000 374 807 5,15 YX16

Ochraniacz kolan Basic
uniwersalna poduszka pod kolana · idealna do sportu i rekreacji, np. 
do prac w ogrodzie · przyjazny dla środowiska EVA · niewrażliwy na 
zanieczyszczenia, ponieważ wykonany z pianki o zamkniętych porach · 
stabilny kształt · punktowo elastyczny · wielkość 200 x 150 x 20 mm

Nr art. EUR KO
4000 374 808 5,95 YX16

Ochraniacz kolan Basic XXL
ergonomicznie ukształtowana poduszka pod kolana z przyjaznego dla 
środowiska, nieszkodliwego EVA · niewrażliwy na zanieczyszczenia, 
ponieważ wykonany z pianki o zamkniętych porach · amortyzujący 
uderzenia · stabilny kształt · punktowo elastyczny · wielkość 290 x 160 x 
20 mm

Nr art. EUR KO
4000 374 821 36,85 YK00

Ochraniacz kolan przegubowy
certyfikowany zgodnie z DIN EN 14404 · 
dopasowany do kolana kształt przegubu z  
2 ruchomymi twardymi skorupami · materiał: 
poliuretan · miękkie wyłożenie wewnętrzne z kauczuku komórkowego · 
pakowane parami · ochrona przed przecięciem i przebiciem przy 250 N 
na ostrych podłożach i przedmiotach (do 1 cm wysokości) · 2 poziom 
wydajności

Nr art. EUR KO
4000 374 811 18,85 1) YK00

1) cena za parę

Ochraniacz kolan Ergo
certyfikowany zgodnie z DIN EN 14404 · ergonomiczny kształt skorupy 
wewnętrznej · w formie skrzynki z 4 guzikami · odporność na przebicie 
zgodnie z DIN EN 14404 do 250 N = 25 kg = poziom wydajności 2 · 
ergonomicznie ukształtowana skorupa oferuje optymalną ochronę oraz 
szczególnie dobre rozłożenie nacisku · przejmuje szczytowe obciążenia – 
nacisk jest rozkładany na dużą powierzchnię · szerokie taśmy z materiały 
stretch oraz dodatkowy Ergo-fix zapobiegają wżynaniu się taśm w okolice 
podkolanową (mocowanie za pomocą taśm na udzie i na łydce)

Nr art. EUR KO
4000 374 816 57,95 YB13

Ochraniacz kolan KevSafeSoft
certyfikowany na zgodność z DIN EN 14404, ŚOI typ 1 · 1 poziom 
wydajności · materiał poślizgowy, do gładkich i lśniących 
lakierowanych powierzchni · poślizgowa, wytrzymała powierzchnia, 
umożliwia ślizganie się nad podłożem · idealny dla użytkowników, którzy 
muszą się przemieszczać na kolanach np. dla układających podłogi, 
laminat, parkiety, monterów maszyn itp.
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11/195Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Nr art. EUR KO
4000 374 817 66,50 YB13

Ochraniacz kolan KevSafe
certyfikowany na zgodność z DIN EN 14404, ŚOI typ 1 · 1 poziom 
wydajności · do bardzo twardych i chropowatych podłoży · 
szczególnie obciążalny wysokowydajny ochraniacz kolan do najgorszych 
podłoży · wysokiej jakości odporna na przetarcie i ekstremalnie wytrzymała 
powierzchnia · przód krótkotrwale odporny na ciepło do 1300°C · odporny 
na działanie iskier i odprysków spawalniczych · idealny np. dla brukarzy, 
dekarzy, mechaników, monterów maszyn itp.

Nr art. EUR KO
4000 374 818 46,95 YB13

Ochraniacz kolan Safetek POLY 
certyfikowany na zgodność z DIN EN 14404, ŚOI typ 1 · 1 poziom 
wydajności · wszechstronne zastosowanie, skutecznie hamuje 
poślizg · specjalna, antypoślizgowa powłoka poliuretanowa zapewnia 
potrzebną przyczepność · dla użytkowników, którzy preferują mocny 
kontakt z podłożem np. dla glazurników, dekarzy, monterów, 
mechaników itp.

Nr art. EUR KO
4000 374 801 51,50 YB13

Ochraniacz kolan KevProSoft
certyfikowany na zgodność z DIN EN 14404, ŚOI typ 1 · 1 poziom 
wydajności · materiał poślizgowy, do gładkich i lśniących 
lakierowanych powierzchni · materiał poślizgowy, do delikatnych i 
gładkich powierzchni · poślizgowa, wytrzymała powierzchnia, umożliwia 
ślizganie się nad podłożem, idealny dla użytkowników, którzy muszą się 
przemieszczać na kolanach np. dla układających podłogi, laminat, 
parkiety, monterów maszyn itp.

Nr art. EUR KO
4000 374 800 37,45 YB13

Ochraniacz kolan Profiline Poly 
certyfikowany na zgodność z DIN EN 14404, ŚOI typ 1 · 1 poziom 
wydajności · wszechstronne zastosowanie, skutecznie hamuje 
poślizg · specjalna, antypoślizgowa powłoka poliuretanowa zapewnia 
potrzebną przyczepność · dla użytkowników, którzy preferują mocny 
kontakt z podłożem np. dla glazurników, dekarzy, monterów, 
mechaników itp.

Dł. x szer. x gr. w [mm] ok. Nr art. EUR KO
460 x 230 x 30 4000 374 810 18,65 YB13

Poduszka pod kolana RedPAD
wykonane ze specjalnej pianki polietylenowej · wyjątkowo niski ciężar, 150 
g · doskonałe właściwości tłumiące i repozycjonujące · funkcjonalny kształt · 
doskonała izolacja ciepła/zimna · czerwony (antracytowy spód) · typ 3, 
poziom wydajności 3

Nr art. EUR KO
4000 374 820 29,95 YB13

Ochraniacz kolan Basic Black
certyfikowany na zgodność z EN 14404, ŚOI typ 1 · wysokiej jakości 
uniwersalny ochraniacz kolan · wersja Clear do delikatnych podłoży · strefa 
ochronna z elastyczną pokrywą z PCW, możliwość dopasowania dzięki 
lamelom FLEX · „amortyzacja warstwowa”: miękkie wyłożenie elastyczną 
żelową wkładką materiałową · szeroki, jednotaśmowy uchwyt z Neopren® 
zapobiega przecięciu i ślizganiu się okolicy podkolanowej
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11/196 D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Dł. x szer. w cm ok. Nr art.
jasnoszary

EUR KO

70 x 60 4000 375 830 10,50 YX16

Skórzany fartuch na biodra
ze skóry dwoinowej

Dł. x szer. w cm ok. Nr art.
szary

EUR KO

100 x 80 4000 375 831 16,15 YX16

Fartuch skórzany
ze skóry dwoinowej

Dł. x szer. w cm ok. Nr art.
jasnoszary

EUR KO

100 x 80 4000 375 832 25,95 YX16

Fartuch skórzany
ze skóry licowanej

Dł. x szer. w cm ok. Nr art.
czarny

Nr art.
biały

EUR JS KO

120 x 90 4000 375 819 7,35 10 YC16
120 x 90 4000 375 820 7,95 10 YC16

Fartuch chroniący przed  
chemikaliami Gunova
EN 14605 
fartuch wykonany z mocnej, odpornej folii ciętej 
ze wzmocnionych, zgrzewanych plastikowych 
oczek · kark i boczne paski wykonane z 
poliestrowej taśmy

Dł. x szer. w cm ok. Nr art.
niebieski

EUR KO

100 x 80 8000 078 773 3,50 YC15

Fartuch skórzany 4452
łatwy w użyciu, praktyczny, o wielorakim zastosowaniu

Dł. x szer. w cm ok. Nr art.
czerwono-
brązowy

EUR KO

100 x 80 4000 375 800 4,05 YX12

Fartuch z płótna żaglowego
wzmocnienie na brzuchu wykonane z płótna żaglowego

Dł. x szer. w cm ok. Nr art.
biały

EUR KO

120 x 90 4000 375 821 23,75 YX15

Fartuch chroniący przed tłuszczem 
z PVC Guttasyn® F5
świadectwo badania typu · EN 
14605:2005+A1:2009 w połączeniu z EN 
ISO 13688:2013 (typy PB [3] oraz PB [4]) 
(zabezpieczenie przed chemikaliami) · folie 
fartuchów Guttasyn® mają dopuszczenie do 
artykułów spożywczych  · zastosowanie przy 
popularnych substancjach chemicznych, 
dodatkowo przy niemal wszystkich 
mineralnych, zwierzęcych i roślinnych olejach 
i tłuszczach, ponadto np. w chłodniach oraz w 
przemyśle przetwórstwa żywności (rzeźnie, 
mleczarnie itp.) · z taśmami na karku i z 
boku z tkaniny z wytrzymałej, przeźroczystej 
taśmy z tworzywa sztucznego, z klamrami 
z tworzywa sztucznego · grubość 0,5 mm · 
duża wytrzymałość na zerwanie, z mocowanymi na gorąco uchami z PCW, 
gładką, obcinaną krawędzią, brak zgrubień przez szwy stebnowania · 
wygodny w noszeniu, trwały i łatwy w pielęgnacji
Przeznaczenie: wilgoć, zabrudzenia, kwas akumulatorowy, kwas solny 
32%, ług sodowy 40%, oleje i tłuszcze

Dł. x szer. w cm ok. Nr art.
biały

EUR KO

120 x 90 4000 375 818 17,35 YX15

Fartuch z PCW chroniący przed 
kwasem Guttasyn® M5
świadectwo badania typu · EN 
14605:2005+A1:2009 w połączeniu z EN 
ISO 13688:2013 (typy PB [3] oraz PB [4]) 
(zabezpieczenie przed chemikaliami) · kat. 
III · folie fartuchów Guttasyn® nadają się do 
kontaktu z żywnością i można je stosować np. 
w przemyśle chemicznym, służbie zdrowia, 
zakładach czyszczących itp., z mocnymi 
paskami nadaje się również do zastosowania w 
przemyśle spożywczym · z taśmami na karku 
i z boku z tkaniny z tworzywa sztucznego · 
grubość 0,5 mm · wysoka wytrzymałość na zerwanie · z mocowanymi na 
gorąco uchami z PCW · gładka, obcinana krawędź · brak zgrubień przez 
szwy stebnowania · wygodny w noszeniu · trwały i łatwy w pielęgnacji
Przeznaczenie: wilgoć · zanieczyszczenia · kwas z akumulatora · kwas 
solny 32% · kwas siarkowy 96 % · ług sodowy 40%
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11/197Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
żółty/granatowy

EUR KO

M 4000 380 060 175,95 YB18
L 4000 380 061 175,95 YB18
XL 4000 380 062 175,95 YB18
XXL 4000 380 063 175,95 YB18
XXXL 4000 380 064 202,50 YB18

Ostrzegawcza kurtka ochronna Multinorm 5 w 1
atest na łuk elektryczny  EN 61482-1-2:2007 
EN 20471:2013 kl. 3 funkcja ochronna i ostrzegawcza 
EN 343:2003+A1:2007 kl. 3/ 1 ochrona przed wpływem czynników 
atmosferycznych 
EN 1149-5:2008 antystatyczna 
EN ISO 14116:2015 zewnętrznie 1, wewnętrznie 3 
EN 13034:2015+A1:2009 typ PB/6 
 
atest na łuk elektryczny · materiał: Protex Premium, 3-warstwowy 
i odporny na brud · możliwość prania w temperaturze do 40°C bez 
suszenia bębnowego · nadaje się do pracy pod napięciem oraz jako 
odzież ochronna przed zagrożeniami termicznymi stwarzanymi przez 
łuk elektryczny · antystatyczna, odporna na płomienie i wodoszczelna · 
z paskami odblaskowymi wg DIN EN 20471 kl. 3 · z oddzielaną kurtką 
wewnętrzną z polaru, która może pełnić funkcję kamizelki · przystosowana 
do niskich napięć

Wielkość Nr art.
żółto-czarny

EUR KO

M 4000 379 450 86,95 YX12
L 4000 379 451 86,95 YX12
XL 4000 379 452 86,95 YX12
XXL 4000 379 453 86,95 YX12
XXXL 4000 379 454 95,95 YX12

Zimowa ostrzegawcza kurtka softshell
EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013 kl. 2 · materiał: 96% poliester /  
4% elastan · oddychająca · podszewka pikowana z wyściółką zimową 
50 g/m² · materiał wiatroszczelny i wodoodporny · segmentowe 
paski odblaskowe · 2 wodoszczelne kieszenie na piersiach z zamkiem 
błyskawicznym · 2 wodoszczelne kieszenie boczne · 1 kieszeń 
wewnętrzna · odłączany wyściełany kaptur · słup wody 8000 mm · 
przepuszczalność powietrza: 800 g/m²/24h

Wielkość Nr art.
żółty/niebieski

EUR KO

M 4000 380 290 158,95 YX12
L 4000 380 291 158,95 YX12
XL 4000 380 292 158,95 YX12
XXL 4000 380 293 158,95 YX12
XXXL 4000 380 294 158,95 YX12

Kurtka robocza/ostrzegawcza/odporna na płomienie
EN ISO 13688 · EN 1149-5 · EN ISO 14116 · EN 13034 typ PB (6) · EN 
343 kl. 3/3 · EN14058 · EN ISO 20471 kl. 3 (nie dotyczy jednokolorowego 
błękitu) · 98% poliester / 2% włókno węglowe · z paskami odblaskowymi · 
całkowicie z podszewką · dodatkowa podszewka z polaru z zamkiem 
błyskawicznym · można wyjąć i nosić samą · 2 przednie kieszenie z 
zamkiem błyskawicznym · 1 kieszeń z lewej strony pod nakładką ochronną 
z zamkiem błyskawicznym · 2 kieszenie wewnętrzne prawa i lewa w 
wyściółce z polaru z zapięciem na rzep · regulacja szerokości na obrzeżu 
rękawa z językiem i zapięciem na rzep · kołnierz z rolowanym kapturem 
i ściągaczem sznurkowym · zdejmowany kaptur · zakryty 2-kierunkowy 
przedni zamek błyskawiczny z 1 taśmą ochronną i zamykaniem na zatrzaski
Dostępna również w rozm. od S do 5XL

Wielkość Nr art.
pomarańczowy/
granatowy

Nr art.
żółty/
granatowy

EUR KO

M 4000 380 075 4000 380 070 143,95 YX16
L 4000 380 076 4000 380 071 143,95 YX16
XL 4000 380 077 4000 380 072 143,95 YX16
XXL 4000 380 078 4000 380 073 143,95 YX16

Kurtka ostrzegawcza typu parka
EN ISO 20471 kl. 3 (kurtka wewnętrzna oddzielnie kl. 3, kamizelka 
oddzielnie kl. 2), EN 343 kl. 3/1 (kurtka zewnętrzna oddzielnie kl. 3/3, 
kurtka wewnętrzna, kamizelka oddzielnie kl. 3/1),  
EN ISO 13688 · 100% poliester, Oxford, z powłoką PU · podszewka:  
100% poliester · watowanie: 100% poliester · wiatroszczelna i 
wodoodporna · silnie oddychająca (3000 g/m²/24h) · szwy zgrzewane · paski 
odblaskowe z materiału odblaskowego 3M™-Scotchlite™ · wytrzymała 
tkanina Oxford: odporna na olej i brud, duża wytrzymałość na ścieranie 
i rozerwanie · kurtkę wewnętrzną można nosić również jako kamizelkę · 
odpinany kaptur · słup wody 5000 mm · kurtka zewnętrzna: 2 kieszenie 
na piersi i biodrach, 1 kieszeń na rękawie i na telefon komórkowy · kurtka 
wewnętrzna: 2 kieszenie na piersi i biodrach, 2 kieszenie wewnętrzne
Dostępna również w rozmiarach XS, S i do 4XL
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Wielkość Nr art.
żółty/
pomarańczowy

EUR KO

S 4000 378 590 39,95 YX16
M 4000 378 591 39,95 YX16
L 4000 378 592 39,95 YX16
XL 4000 378 593 39,95 YX16
XXL 4000 378 594 39,95 YX16
XXXL 4000 378 595 39,95 YX16
XXXXL 4000 378 596 39,95 YX16

Kurtka lotnicza ostrzegawcza Mats
EN ISO 20471 kl. 3 · EN 343 kl. 3/1 · EN ISO 13688 · 100% poliester, 
Oxford, powlekany PU · materiał jest wiatroszczelny i wodoodporny · słup 
wody: 2000 mm · szwy zgrzewane · kaptur rolowany na kołnierzu · kołnierz 
wyściełany polarem ·  mankiety o regulowanej szerokości ze ściągaczem z 
dzianiny · ściągacz w talii · przedni zamek błyskawiczny zakryty klapą · łatwe 
przypinanie emblematu dzięki zamkowi błyskawicznemu w wyściółce

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
żółty/
pomarańczowy

EUR KO

S 4000 378 610 102,95 YX16
M 4000 378 611 102,95 YX16
L 4000 378 612 102,95 YX16
XL 4000 378 613 102,95 YX16
XXL 4000 378 614 102,95 YX16
XXXL 4000 378 615 102,95 YX16

Kurtka robocza ostrzegawcza Softshell Rickmer
EN ISO 20471 kl. 3 · EN ISO 13688 · 100% poliester · przepuszczalność 
powietrza: 1000 g/m²/24 h · słup wody: 5000 mm · podszewka: 100% 
poliester · materiał Softshell, wiatroszczelny i wodoodporny oraz 
oddychający dzięki 3-warstwowemu laminatowi · wodoszczelny przedni 
zamek błyskawiczny · o dużej odporności na przetarcie i wytrzymały · 
termicznie mocowane paski odblaskowe, przez co brak dodatkowych 
szwów · paski odblaskowe z materiału odblaskowego 3M™ Scotchlite™ · 
wyjmowana, ocieplająca pikowana podpinka wewnętrzna ze ściągaczami 
na mankietach · kurtka zewnętrzna z miękką, wygodną wewnętrzną stroną 
z polaru · materiał odblaskowy z przodu, z tyłu, na ramionach i rękawach · 
łatwe przypinanie emblematu dzięki odpinanej podpince · 2 kieszenie · 1 
kieszeń na piersi · 1 kieszeń wewnętrzna

+ Na życzenie dostępne w kolorze pomarańczowym/ żółtym

Wielkość Nr art.
żółty/
pomarańczowy

EUR KO

M 4000 379 045 44,95 YX16
L 4000 379 046 44,95 YX16
XL 4000 379 047 44,95 YX16
XXL 4000 379 048 44,95 YX16
XXXL 4000 379 049 44,95 YX16

Kurtka robocza przeciwdeszczowa  
PU ostrzegawcza NORMAN
EN ISO 20471 kl. 3, EN 343 kl. 3/1, EN ISO 13688 · materiał wierzchni: 
PU na warstwie nośnej z poliestru, ok. 190 g/ m² · słup wody: 8000 mm · 
oddychająca, wiatroszczelna i wodoodporna · ekstremalnie lekki, przyjemny 
materiał · zgrzewane paski odblaskowe z materiału odblaskowego 
3M™Scotchlite™, przez co nie ma dodatkowych szwów · rozciągalne w 
kierunku wzdłużnym i poprzecznym · szwy podwójnie zgrzewane · zakryty 
przedni zamek błyskawiczny z dodatkowym zapinaniem na zatrzaski · 
elastyczne mankiety rękawów z dodatkowym zapięciem na napy · obrzeże 
ze sznurkiem · 2 kieszenie z patkami i zapięciami na rzep
Na zamówienie dostępna również w rozm. od S i do rozm. 4XL

Wielkość Nr art.
żółty

EUR KO

36 4000 379 600 48,95 YX16
38 4000 379 601 48,95 YX16
40 4000 379 602 48,95 YX16
42 4000 379 603 48,95 YX16
44 4000 379 604 48,95 YX16
46 4000 379 605 48,95 YX16

Damska kurtka robocza ostrzegawcza Softshell Emma
EN ISO 20471 kl. 3 EN ISO 13688 · materiał wierzchni: 100% poliester, 
laminat 3-warstwowy (Softshell) · przepuszczający powietrze: 2000 
g/m²/24h · słup wody: 5000 mm · wiatro- i wodoszczelna oraz 
oddychająca · wszystkie zamki błyskawiczne wodoszczelne · paski 
odblaskowe z materiału odblaskowego 3M™ Scotchlite™ · wygodne 
noszenie dzięki materiałowi polarowemu wewnątrz · materiał odblaskowy z 
przodu, z tyłu, na ramionach i rękawach · regulowany mankiet z zapięciem 
na rzep · obrzeże ma regulowaną szerokość · odpinany kaptur 
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Wielkość Nr art.
żółty/
pomarańczowy

EUR KO

S 4000 378 480 20,50 YX16
M 4000 378 481 20,50 YX16
L 4000 378 482 20,50 YX16
XL 4000 378 483 20,50 YX16
XXL 4000 378 484 20,50 YX16
XXXL 4000 378 485 20,50 YX16

Koszulka ostrzegawcza Utrecht
 EN ISO 20471 Kl.2 · EN ISO 13688 · 75% poliester / 25% bawełna, ok. 
185 g/m² · materiał jest szczególnie przyjemny w noszeniu, oddychający 
i regulujący wilgoć · paski odblaskowe z materiału odblaskowego 
3M™ Scotchlite™ · wszywki kontrastowe w kolorze fluorescencyjnym 
pomarańczowym

Wielkość Nr art.
żółty/
pomarańczowy

EUR KO

S 4000 378 490 22,50 YX16
M 4000 378 491 22,50 YX16
L 4000 378 492 22,50 YX16
XL 4000 378 493 22,50 YX16
XXL 4000 378 494 22,50 YX16
XXXL 4000 378 495 22,50 YX16

Koszulka polo odblaskowa Zwolle
EN ISO 20471 Kl.2 · EN ISO 13688 · 75% poliester / 25% bawełna, ok. 
185 g/m² · materiał jest szczególnie przyjemny w noszeniu, oddychający 
i regulujący wilgoć · paski odblaskowe z materiału odblaskowego 
3M™ Scotchlite™ · wszywki kontrastowe w kolorze fluorescencyjnym 
pomarańczowym

Wielkość Nr art.
żółty/czarny

Nr art.
pomarańczowy/
czarny

EUR KO

M 8000 501 577 8000 501 578 51,95 YX12
L 8000 501 575 8000 501 576 51,95 YX12
XL 8000 501 581 8000 501 582 51,95 YX12
XXL 8000 501 569 8000 501 570 51,95 YX12
XXXL 8000 501 571 8000 501 572 51,95 YX12
XXXXL 8000 501 573 8000 501 574 51,95 YX12

Kurtka lotnicza ochronna/ostrzegawcza  
Prevent® Trendline
EN ISO 20471 Kl.2 · segmentowe paski odblaskowe · paski odblaskowe 
na ramionach · zdejmowany kaptur · 2 kieszenie wsuwane z zamkiem 
błyskawicznym · kieszeń na piersi z lewej strony · kieszeń wewnętrzna z 
lewej strony z zapięciem na rzep · 100% poliester

D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
żółty/
pomarańczowy

EUR KO

M 4000 380 155 61,95 YX16
L 4000 380 156 61,95 YX16
XL 4000 380 157 61,95 YX16
XXL 4000 380 158 61,95 YX16

Kurtka robocza ostrzegawcza Softshell JIM
EN ISO 20471 kl. 3 EN ISO 13688 · materiał Softshell jest 
wiatroszczelny i wodoodporny (słup wody: 5000 mm) oraz oddychający 
(przepuszczalność: 2000 g/m²/24h) dzięki 3-warstwowemu kompozytowi · 
wszystkie zamki błyskawiczne wodoszczelne · bardzo odporny na ścieranie, 
wytrzymały materiał Softshell · paski odblaskowe z materiału odblaskowego 
3M™-Scotchlite™ · termicznie mocowane paski odblaskowe, przez 
co brak dodatkowych szwów · wygodne noszenie dzięki materiałowi 
polarowemu wewnątrz · materiał odblaskowy z przodu, z tyłu, na ramionach 
i rękawach · regulowane obrzeże rękawa · obrzeże ma regulowaną 
szerokość · regulowany odpinany kaptur · materiał wierzchni: 100% 
poliester, laminat 3-warstwowy (Softshell)
Dostępna również w rozm. S i do rozm. 3XL
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
żółty

Nr art.
pomarańczowy

EUR KO

M 4000 380 280 4000 380 285 99,95 YX12
L 4000 380 281 4000 380 286 99,95 YX12
XL 4000 380 282 4000 380 287 99,95 YX12
XXL 4000 380 283 4000 380 288 99,95 YX12

Kurtka ostrzegawcza typu parka
EN 20471 kl. 3 · EN 343 kl. 3/1 · kurtka zewnętrzna: materiał wierzchni:  
100% nylon Oxford z powłoką z PU, podszewka: 100% poliester ·  
wszystkie szwy zgrzewane, dzięki temu wiatroszczelna i 
wodoodporna · 2 boczne kieszenie · 2 wewnętrzne kieszenie na piersi · 
kaptur w kołnierzu · 3000 mm słupa wody · materiał odblaskowy 3M™ · 
kurtka wewnętrzna: materiał wierzchni: 100% nylon Oxford z powłoką z 
PU, podszewka: 65% poliester / 35% bawełna · 2 boczne kieszenie ·  
2 wewnętrzne kieszenie na piersi · odpinane rękawy · materiał odblaskowy 
3M™
Dostępna również w rozm. S i do rozm. 3XL

Wielkość Nr art.
pomarańczowy/
granatowy

Nr art.
żółty/
granatowy

EUR KO

S 4000 381 440 4000 381 450 72,50 YX19
M 4000 381 441 4000 381 451 72,50 YX19
L 4000 381 442 4000 381 452 72,50 YX19
XL 4000 381 443 4000 381 453 72,50 YX19
XXL 4000 381 444 4000 381 454 72,50 YX19

Kurtka ostrzegawcza typu parka
2-kolorowa · materiał wierzchni: 100% poliester, powlekany PU, szwy 
zabezpieczone taśmą, wodoszczelna · podszewka: 100% poliester · 
wypełnienie: 100% poliester · futerko: 100% poliester · oddychająca, 
wodoszczelna dzięki Planam-TEX · powlekany tył tkaniny · kaptur 
odpinany · zdejmowana podpinka wewnętrzna · 2 naszywane kieszenie 
na piersi z patką, 3 kieszonki na długopisy i kieszeń na telefon komórkowy 
z prawej strony · przedni zamek błyskawiczny na całej długości z patką i 
guzikami · ściągacz sznurkowy w pasku · regulowane mankiety rękawa 
 
EN 20471: kl. 3 powierzchnia tła i materiału odblaskowego 
EN 343: kl. 3 oporu przepływu wody 
EN 343: kl. 1 opór dyfuzji pary wodnej
Na zamówienie dostępna również do rozm. 8XL

Wielkość Nr art.
pomarańczowy/
granatowy

Nr art.
żółty/
granatowy

EUR KO

S 4000 381 420 4000 381 430 65,95 YX19
M 4000 381 421 4000 381 431 65,95 YX19
L 4000 381 422 4000 381 432 65,95 YX19
XL 4000 381 423 4000 381 433 65,95 YX19
XXL 4000 381 424 4000 381 434 65,95 YX19

Ostrzegawcza komfortowa kurtka ochronna
2-kolorowa · materiał wierzchni: 100% poliester, powlekany PU, szwy 
zabezpieczone taśmą, wodoszczelna · podszewka: 100% poliester · 
wypełnienie: 100% poliester · futerko: 100% poliester · oddychająca, 
wodoszczelna dzięki Planam-TEX · powlekany tył tkaniny · kaptur 
rolowany na kołnierzu · zdejmowane futerko wewnętrzne · kieszeń na 
telefon komórkowy · kieszeń na rękawie · odpinane rękawy · odpinany 
kołnierz · przedni zamek błyskawiczny na całej długości 
 
EN 20471:  kl. 3 powierzchnia tła i materiału odblaskowego,  

klasa 1 w przypadku noszenia z rękawami
N 343: kl. 3 oporu przepływu wody 
EN 343: kl. 2 opór dyfuzji pary wodnej
Na zamówienie dostępna również do rozm. 8XL

Wielkość Nr art.
pomarańczowy/
granatowy

Nr art.
żółty/szary

EUR KO

M 50/52 4000 380 330 4000 380 336 51,95 YX12
L 54/56 4000 380 331 4000 380 337 51,95 YX12
XL 58/60 4000 380 332 4000 380 338 51,95 YX12
XXL 62/64 4000 380 333 4000 380 339 51,95 YX12

Kurtka ostrzegawcza typu parka
EN ISO 20471 kl. 3 i EN 343 kl. 3/1 · 100% poliester z powłoką z PU · 
podszewka: 100% poliester · wszystkie szwy zgrzewane, dzięki temu 
wiatro-/wodoszczelna, oddychająca · z odpinaną podpinką · kaptur 
rolowany na kołnierzu · przedni zamek błyskawiczny na całej długości · 
4 kieszenie zewnętrzne, 1 kieszeń wewnętrzna · 2 kieszenie na piersi 
i boczne · 1 kieszeń wewnętrzna z zamkiem błyskawicznym · ściągacz 
sznurkowy w talii i w obrzeżu
Dostępna również w rozm. od S i do rozm. 4XL
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Wielkość Nr art.
pomarańczowy/
granatowy

Nr art.
żółty/szary

EUR KO

M 50/52 4000 380 310 4000 380 316 58,25 YX12
L 54/56 4000 380 311 4000 380 317 58,25 YX12
XL 58/60 4000 380 312 4000 380 318 58,25 YX12
XXL 62/64 4000 380 313 4000 380 319 58,25 YX12
XXXL 66/68 4000 380 314 4000 380 320 58,25 YX12

Kurtka lotnicza ostrzegawcza
2-kolorowa · EN 20471 kl. 3 z rękawami, kl. 1 bez rękawów i EN 343 
kl. 3/1 · 100% poliester z powłoką z PU · wszystkie szwy zgrzewane, 
dzięki temu wiatro-/wodoszczelna, oddychająca · kaptur rolowany na 
kołnierzu · odpinane rękawy i kołnierz, odpinana podpinka z polaru · 4 
kieszenie zewnętrzne, 1 kieszeń wewnętrzna · 1 kieszeń na rękawie
Dostępna również w rozm. od S i do rozm. 4XL

Wielkość Nr art.
żółty

Nr art.
pomarańczowy

EUR KO

M 4000 380 420 4000 380 430 33,95 YX12
L 4000 380 421 4000 380 431 33,95 YX12
XL 4000 380 422 4000 380 432 33,95 YX12
XXL 4000 380 423 4000 380 433 33,95 YX12
XXXL 4000 380 424 4000 380 434 33,95 YX12

Kurtka lotnicza ostrzegawcza
 EN 20471 kl. 2 · EN 343 kl. 3/1 · 100% poliester · 2 kieszenie na piersi 
i boczne · 1 kieszeń na rękawie · 1 kieszeń wewnętrzna · kaptur w 
kołnierzu · pikowana podpinka · odpinane rękawy · kołnierz z polaru · kaptur 
w kołnierzu · regulowane zatrzaski na mankietach
Dostępna również w rozm. od S i do rozm. 4XL

Wielkość Nr art.
żółty/czarny

Nr art.
pomarańczowy/
czarny

EUR KO

M 8000 501 471 8000 501 472 57,95 YX12
L 8000 501 469 8000 501 470 57,95 YX12
XL 8000 501 475 8000 501 476 57,95 YX12
XXL 8000 501 463 8000 501 464 57,95 YX12
XXXL 8000 501 465 8000 501 466 57,95 YX12

Kurtka robocza ostrzegawcza  
Softshell Prevent® Trendline
EN ISO 20471 kl. 2, EN ISO 13688:2013 · segmentowe paski odblaskowe · 
paski odblaskowe na ramionach · słup wody 8000 mm · oddychający 
1000 mvp · 100% poliester

D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
Melvin żółty/
czarny

Nr art.
Lukas 
pomarańczowy/
czarny

EUR KO

M 4000 378 430 4000 378 435 102,95 YX16
L 4000 378 431 4000 378 436 102,95 YX16
XL 4000 378 432 4000 378 437 102,95 YX16
XXL 4000 378 433 4000 378 438 102,95 YX16

Kurtka robocza ostrzegawcza Softshell Melvin / Lukas
EN ISO 20471 kl. 3 · EN ISO 13688 · materiał wierzchni: 100% poliester, 
laminat 3-warstwowy (Softshell) · przepuszczalność powietrza:  
1000 g/m²/24 h · słup wody: 5000 mm · podszewka: 100% poliester · 
materiał Softshell, wiatroszczelny i wodoodporny oraz oddychający 
dzięki 3-warstwowemu laminatowi · wytrzymały zamek błyskawiczny YKK® 
z przodu z patką · o dużej odporności na przetarcie i wytrzymały · termicznie 
mocowane paski odblaskowe, przez co brak dodatkowych szwów · paski 
odblaskowe z materiału odblaskowego 3M™ Scotchlite™ · wyjmowana, 
ocieplająca pikowana podpinka wewnętrzna ze ściągaczami na mankietach · 
kurtka zewnętrzna z miękką, wygodną wewnętrzną stroną z polaru · 
materiał odblaskowy z przodu, z tyłu, na ramionach i rękawach · łatwe 
przypinanie emblematu dzięki odpinanej podpince · 2 kieszenie · 1 kieszeń 
na piersi · 1 kieszeń wewnętrzna
Dostępna również w rozm. S i do rozm. 3XL
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
pomarańczowy/
czarny

Nr art.
żółty/czarny

EUR KO

48 4000 380 221 4000 380 231 47,95 YX12
50 4000 380 222 4000 380 232 47,95 YX12
52 4000 380 223 4000 380 233 47,95 YX12
54 4000 380 224 4000 380 234 47,95 YX12
56 4000 380 225 4000 380 235 47,95 YX12

Spodnie ostrzegawcze
EN 20471 kl. 2 · 65 % bawełna / 35 % poliester · kieszenie na kolanach 
z zapięciem na rzep u dołu · dwie kieszenie boczne · zamykana na zamek 
błyskawiczny kieszeń po prawej stronie · dwie kieszenie z tyłu z patką i 
zapięciem na rzep · jedna kieszeń na nodze z kieszonką na długopis i klapką 
oraz zapięciem na rzep po lewej stronie · podwójna kieszeń na miarkę z 
prawej strony z pętlą na młotek · kontrastowy czarny: 65 % bawełna /  
35 % poliester

Wielkość Nr art.
żółty

Nr art.
pomarańczowy

EUR KO

M 4000 380 260 4000 380 265 48,95 YX12
L 4000 380 261 4000 380 266 48,95 YX12
XL 4000 380 262 4000 380 267 48,95 YX12
XXL 4000 380 263 4000 380 268 48,95 YX12

Kurtka robocza ostrzegawcza Softshell
EN ISO 20471 kl. 3 · 96% poliester, 4% elastan · przepuszczająca 
powietrze · wiatro- i wodoszczelna · paski odblaskowe 3M wokół tułowia 
i barku · odpinane rękawy, obrzeże rękawów regulowane zapięciem na 
rzep · 2 kieszenie boczne i na piersi z zamkiem błyskawicznym · zgrzewane 
szwy · zamek błyskawiczny · wyściółka z polaru w kołnierzu
Dostępna również w rozm. S i do rozm. 3XL

Wielkość Nr art.
pomarańczowy/
granatowy

Nr art.
żółty/
granatowy

EUR KO

M 4000 380 040 4000 380 045 70,25 YB18
L 4000 380 041 4000 380 046 70,25 YB18
XL 4000 380 042 4000 380 047 70,25 YB18
XXL 4000 380 043 4000 380 048 70,25 YB18
XXXL 4000 380 044 4000 380 049 80,75 YB18

Kurtka przeciwdeszczowa 
– ostrzegawcza HIGH - VIS
Comfort Stretch 
 
EN 20471 kl. 3 · możliwość prania 
w temp. 30°C · Comfort Stretch (210 g) poliuretan / poliester · materiał 
jest miękki, przyjemny i komfortowy, odporny na rozerwanie i na niską 
temperaturę · z paskami odblaskowymi · kurtka z zakrytym zamkiem 
błyskawicznym i patką z rzepami · zakryty kaptur z wewnętrzną tasiemką ·  
2 kieszenie zewnętrze z patką · ściągacz rękawów z elastycznym 
mankietem i zapięciem na rzep · regulowana szerokość z zapięciem na 
rzep · ściągacz tunelowy w obrzeżu

Wielkość Nr art.
pomarańczowy/
granatowy

Nr art.
żółty/
granatowy

EUR KO

M 4000 380 030 4000 380 035 45,50 YB18
L 4000 380 031 4000 380 036 45,50 YB18
XL 4000 380 032 4000 380 037 45,50 YB18
XXL 4000 380 033 4000 380 038 45,50 YB18
XXXL 4000 380 034 4000 380 039 52,25 YB18

Ostrzegawcze spodnie przeciwdeszczowe HIGH - VIS
Comfort Stretch 
 
EN 20471 kl. 1 · możliwość prania w temp. 30°C · Comfort Stretch  
(210 g) poliuretan / poliester · materiał jest miękki, przyjemny i komfortowy, 
odporny na rozerwanie i na niską temperaturę · z paskami odblaskowymi · 
spodnie ze ściągaczem tunelowym w obrzeżu · regulacja szerokości na 
końcach spodni z zapięciem na rzep i zamkiem błyskawicznym
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Wielkość Nr art.
żółty/czarny

EUR KO

M 4000 380 190 42,25 YX16
L 4000 380 191 42,25 YX16
XL 4000 380 192 42,25 YX16
XXL 4000 380 193 42,25 YX16

Kurtka robocza  
przeciwdeszczowa  
PU ostrzegawcza Manfred
EN ISO 20471 kl. 3, EN 343 kl. 3/1, EN ISO 13688 · oddychająca · 
wiatroszczelna i wodoodporna (słup wody: 8000 mm) · ekstremalnie 
lekki, przyjemny materiał · zgrzewane paski odblaskowe z materiału 
odblaskowego 3M™-Scotchlite, przez co brak dodatkowych szwów · szwy 
podwójnie zgrzewane · kaptur ze ściągaczem sznurkowym · elastyczne 
mankiety ramion z dodatkowym zapięciem na rzep · PU na warstwie nośnej 
z poliestru, ok. 190 g/m²
Dostępna również w rozm. S i do rozm. 3XL

Wielkość Nr art.
żółty/czarny

EUR KO

M 4000 380 195 28,95 YX16
L 4000 380 196 28,95 YX16
XL 4000 380 197 28,95 YX16
XXL 4000 380 198 28,95 YX16

Ostrzegawcze spodnie  
przeciwdeszczowe Dirk
EN ISO 20471 Kl. 1, EN 343 Kl. 3/1, EN ISO 13688 · 
oddychające, wiatroszczelne i wodoodporne (słup 
wody: 8000 mm) · ekstremalnie lekki, przyjemny 
materiał · zgrzewane paski odblaskowe z materiału 
odblaskowego 3M™-Scotchlite™, przez co brak 
dodatkowych szwów · regulowane zakończenie 
nogawki za pomocą zatrzasków · szwy podwójnie 
zgrzewane · elastyczne pasek w talii z dodatkowym sznurkiem ·  
PU na warstwie nośnej z poliestru, ok. 190 g/m²
Dostępne również w rozm. S i do rozm. 3XL

Wielkość Nr art.
pomarańczowy

Nr art.
żółty

EUR KO

M 4000 380 120 4000 380 125 22,50 YX12
L 4000 380 121 4000 380 126 22,50 YX12
XL 4000 380 122 4000 380 127 22,50 YX12
XXL 4000 380 123 4000 380 128 22,50 YX12

Kurtka przeciwdeszczowa ostrzegawcza
EN 20471 klasa 3, EN 343 kl. 3/1 · materiał wierzchni: 100% poliester, z 
powłoką z PU · wiatroszczelna i wodoodporna · wszystkie szwy zgrzewane · 
kaptur w kołnierzu · ściągacz sznurkowy na pasku i na kapturze · 2 boczne 
kieszenie z przykryciem zatrzasków · przedni zamek błyskawiczny z 
zapięciem na zatrzaski · przykrycie zamka błyskawicznego · zakończenie 
rękawów gumowym ściągaczem · materiał odblaskowy 2 x 5 cm dookoła 
wokół tułowia i ramion · paski odblaskowe na ramionach
Dostępna również w rozm. S i do rozm. 3XL

Wielkość Nr art.
pomarańczowy

Nr art.
żółty

EUR KO

M 4000 380 110 4000 380 115 14,50 YX12
L 4000 380 111 4000 380 116 14,50 YX12
XL 4000 380 112 4000 380 117 14,50 YX12
XXL 4000 380 113 4000 380 118 14,50 YX12

Ostrzegawcze spodnie przeciwdeszczowe
EN ISO 20471 kl. 1, EN 343 kl. 3/1 · materiał wierzchni: 100% poliester, 
z powłoką z PU · wiatroszczelna i wodoodporna · wszystkie szwy 
zgrzewane · ściągacz gumowy w pasie · 2 wpustki boczne · regulowany 
otwór nogawki · paski odblaskowe 2 x 5 cm dookoła nóg
Dostępne również w rozm. S i do rozm. 3XL

D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
żółty

Nr art.
pomarańczowy

EUR KO

M 4000 380 100 4000 380 095 23,35 YX16
L 4000 380 101 4000 380 096 23,35 YX16
XL 4000 380 102 4000 380 097 23,35 YX16
XXL 4000 380 103 4000 380 098 23,35 YX16

Koszulka robocza ostrzegawcza z ochroną UV Pablo 
gelb / Pepe orange
EN ISO 20471 kl. 2, EN 13758-2, EN ISO 13688 · 80% poliester / 
20% bawełna, ok. 260 g/m² · materiał jest szczególnie przyjemny w 
noszeniu, oddychający i regulujący wilgoć · ważna ochrona przed 
promieniowaniem UV w letnich miesiącach ze współczynnikiem 
ochrony 40+
Dostępna również w rozm. od S do 3XL
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość [cm] Nr art.
pomarańczowy

Nr art.
żółty

EUR KO

53-61 4000 380 080 4000 380 081 4,95 YX16

Kołpak
80% poliester / 20% bawełna · 6-częściowa część głowowa z otworami 
wentylacyjnymi · zintegrowana obszywka odblaskowa · zamek przesuwany 
z tyłu · dobry kształt

Wielkość Nr art.
jaskrawo- 
pomarańczowy

Nr art.
żółty 
neonowy

EUR KO

M 8000 501 487 8000 501 488 28,95 YX12
L 8000 501 485 8000 501 486 28,95 YX12
XL 8000 501 491 8000 501 492 28,95 YX12
XXL 8000 501 477 8000 501 478 28,95 YX12
XXXL 8000 501 479 8000 501 480 28,95 YX12

Koszulka ostrzegawcza Prevent® Trendline
EN ISO 20471 kl. 2 EN ISO 13688 · segmentowe paski odblaskowe · 
kieszeń na piersi · 55% bawełna/45% poliester

Wielkość Nr art.
jaskrawo- 
pomarańczowy

Nr art.
żółty 
neonowy

EUR KO

M 8000 501 457 8000 501 458 29,95 YX12
L 8000 501 455 8000 501 456 29,95 YX12
XL 8000 501 461 8000 501 462 29,95 YX12
XXL 8000 501 447 8000 501 448 29,95 YX12
XXXL 8000 501 449 8000 501 450 29,95 YX12

Koszulka polo odblaskowa Prevent® Trendline
EN ISO 20471 kl. 2, EN ISO 13688:2013 · segmentowe paski odblaskowe · 
boczne, czarne wstawki · 55% bawełna/45% poliester

Wielkość Nr art.
żółty

EUR KO

M 4000 380 380 40,95 YX12
L 4000 380 381 40,95 YX12
XL 4000 380 382 40,95 YX12
XXL 4000 380 383 40,95 YX12

Kamizelka ostrzegawcza Prevent® Trendline
EN ISO 20471 Kl. 2 · Softshell 100 % poliester · z zamkiem błyskawicznym, 
segmentowymi paskami odblaskowymi, paskami odblaskowymi na barkach
Na zamówienie dostępne również w rozm. od S i do rozm. 4XL

Wielkość Nr art.
żółty

EUR KO

M 4000 380 360 25,95 YX21
L 4000 380 361 25,95 YX21
XL 4000 380 362 25,95 YX21
XXL 4000 380 363 25,95 YX21

Kamizelka ostrzegawcza Terrax Workwear
EN ISO 20471 kl. 1 · 100% poliester · kamizelka ochronna ostrzegawcza 
Softshell · z membraną TPU · miękka podszewka z polaru · dwie kieszenie 
wsuwane z zamkiem błyskawicznym · taśmy odblaskowe · wiatro- i 
wodoszczelna, przepuszczająca powietrze · Terrax Workwear Label
Na zamówienie dostępna również w rozm. S i do rozm. 3XL
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Wielkość Nr art.
ALBIN  
żółty

Nr art.
EWALD 
pomarańczowy

EUR KO

M 4000 379 075 4000 379 155 7,15 YX16
L 4000 379 076 4000 379 156 7,15 YX16
XL 4000 379 077 4000 379 157 7,15 YX16
XXL 4000 379 078 4000 379 158 7,15 YX16
XXXL 4000 379 079 4000 379 159 7,15 YX16

Kamizelka ostrzegawcza ALBIN / EWALD
EN ISO 20471 kl. 2 EN ISO 13688 · materiał wierzchni: 100% poliester · z 
odblaskami na ramionach · z mocnym zamkiem błyskawicznym z przodu · 
pojedynczo pakowane w torebkę PE · 1 kombinacja kieszeni na lewej piersi 
z kieszenią na telefon komórkowy i kieszonkami na długopisy · 1 kieszeń na 
dokumenty · 2 podwójne kieszenie na biodrach

Wielkość Nr art.
żółty

EUR KO

M 4000 379 630 5,55 YX16
L 4000 379 631 5,55 YX16
XL 4000 379 632 5,55 YX16
XXL 4000 379 633 5,55 YX16
XXXL 4000 379 634 5,55 YX16

Ostrzegawcza kamizelka ochronna Sascha
EN ISO 20471 kl. 3 · 100% poliester, ok. 120 g/m² · rzep · z odblaskami na 
ramionach · pojedynczo pakowane w torebkę PE 

Wielkość Nr art.
pomarańczowy

Nr art.
żółty

EUR KO

uniwersalna 4000 380 020 4000 380 021 2,95 YX12

Kamizelka ostrzegawcza
EN ISO 20471 Kl. 2 · 100% poliester · z 2 paskami odblaskowymi 
SCOTCHGARD po 5 cm dookoła · zamek z podwójnym pierścieniem

D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art. Nr art.
żółty

EUR KO

uniwersalny 4000 380 085 4000 380 086 3,15 YX12

Kamizelka ostrzegawcza
EN ISO 20471 kl. 2 · zamek z podwójnym pierścieniem · 2 paski 
odblaskowe po 5 cm dookoła · 100% poliester

Wielkość Nr art.
Georg 
pomarańczowy/
szary

Nr art.
Marius  
żółty/szary

EUR KO

uniwersalna 4000 376 095 4000 376 096 3,45 YX16

Czapka dzianinowa Georg / Marius
z wkładką Thinsulate™ zapewniającą dobrą ochronę przed chłodem · 
materiał: 100% poliakryl, wyściółka: 100% poliester (Thinsulate™)
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
niebieski

Nr art.
biały

EUR KO

L 4000 379 990 4000 379 993 3,95 PC00
XL 4000 379 991 4000 379 994 3,95 PC00
XXL 4000 379 992 4000 379 995 3,95 PC00
XXXL 4000 375 916 4000 375 918 3,95 PC00

Kombinezon ochronny  
CoverTex®

KAT III, typ 5 + 6, EN 13034:2005 + 
A1:2009, EN ISO 13982-1:2004,  
EN 1073-2:2003, EN 1149-6:2008 
z zielonymi szwami · wersja 
antystatyczna · oddychający · trzyczęściowy 
kaptur · gumowy ściągacz do optymalnego 
dopasowania kaptura · zewnętrzne 
szwy · wkładka w kroku (klin) · gumowy 
ściągacz w talii · gumowy ściągacz na 
zakończeniach rękawów i nogawek · 
przykrycie zamka błyskawicznego
Obszary zastosowań: usuwanie azbestu, 
przemysł farmaceutyczny, obróbka materiałów izolacyjnych zawierających 
włókna (szkło i wełna mineralna), obróbka drewna i metali, obróbka żywic, 
ochrona przed szkodliwymi chemikaliami, lekkie rozpryski różnych płynów 
czyszczących, kontrola i konserwacja maszyn oraz instalacji

Kombinezon ochronny CoverStar® – 
CS 500
włóknina polipropylenowa z powłoką z laminatu - 
technologia z membraną, oddychający · szczególnie 
odporny na rozerwanie, wytrzymały i nie strzępiący 
się materiał · wyposażenie antystatyczne zapobiega 
powstawaniu ładunków statycznych i zmniejsza 
zagrożenia dla bezpieczeństwa · dobry komfort 
poprzez tekstylny charakter zapewnia lepszy klimat 
pracy · duży komfort noszenia · trzyczęściowy 
kaptur z gumką twarzową do optymalnego 
dopasowania · trzyczęściowy klin nożny · podwójne 
przykrycie zamka błyskawicznego · samoblokujący 
zamek błyskawiczny zapobiega przypadkowemu 
otwarciu oraz zagrożeniom związanym z 
bezpieczeństwem · gumka na ramionach, w 
nogawkach i w talii · odpowiednie do czystych 
pomieszczeń · 2-kierunkowy zamek błyskawiczny · pętla na kciuk 
 
kategoria III / typ 5 + 6 (5 B + 6 B) 
 
EN 13034:2005 + A1:2009 
EN ISO 13982-1:2004 
EN 14126:2003 
EN 1073-2:2002 
EN 1149-5:2008 
EN 369
Obszary zastosowania: usuwanie azbestu, zastosowania w 
pomieszczeniach czystych, np.: przemysł farmaceutyczny, zajmujący się 
włóknistymi materiałami izolacyjnymi (szkło i wełna mineralna), obróbka 
drewna i metali, obróbka żywic, ochrona przed szkodliwymi chemikaliami, 
lekkie rozpryski różnych płynów czyszczących, kontrola i konserwacja 
maszyn i instalacji, przemysł spożywczy, szpitale, prace ratownicze, 
rekultywacja składowisk, dochodzenia w sprawach karnych w organizacjach 
ratowniczych, takich jak straż pożarna, organizacja pomocy technicznej, 
pogotowie ratunkowe, policja, jednostki ochrony ludności, władze portów 
lotniczych, organizacje celne
Wielkość Nr art.

biały
EUR KO

L 4000 379 999 5,50 PC00
XL 4000 379 996 5,50 PC00
XXL 4000 379 997 5,50 PC00
XXXL 4000 379 998 5,50 PC00

Wielkość Nr art.
biały

EUR KO

L 4000 375 765 11,65 YX14
XL 4000 375 766 11,65 YX14
XXL 4000 375 767 11,65 YX14

Fartuch zabezp. przed chemikaliami 
Tyvek® 800 J
EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5 (po stronie 
wewnętrznej), kat. III, typ 3 B, 4 B, 5 B + 6 B 
z kapturem · zaklejane szwy, pomarańczowe · 
pętelki na kciuki · ściągacze gumowe na końcach 
rękawów i nogawek i na kapturze · elastyczny 
ściągacz gumowy na plecach · zamek 
błyskawiczny Tyvek® · samoprzylepne osłonki 
zamków błyskawicznych i podbródka
Obszary zastosowania: czyszczenie myjkami 
wysokociśnieniowymi, praca z olejami i smarami, 
prace kanalizacyjne, ochrona przed chemikaliami 
nieorganicznymi o niskim stężeniu
Dostępny również w rozm. od S do 3XL

Wielkość Nr art.
szary

EUR KO

L 4000 375 934 37,05 YX14
XL 4000 375 935 37,05 YX14
XXL 4000 375 936 37,05 YX14

Kombinezon ochronny Tychem® 6000 F
EN 1073-2, EN 1149-1, EN 14126, kat. III, typ 3 B, 4, 5, 6 
bezpieczne i niezawodne zabezpieczenie przed chemikaliami typu 3 · 
bariera biologiczna (EN 14126) · 100 % szczelności przed cząstkami, 
szczelność przed cieczami do 3 bar · niewielki ciężar · antystatyczne 
wyposażenie, nadaje się do zastosowań w strefach Ex · gumowy ściągacz 
na zakończeniach rękawów i nogawek · zamek błyskawiczny Tyvek® · 
samoprzylepne, podwójne przykrycie zamka błyskawicznego · kaptur 
ze zintegrowaną, samoprzylepną osłoną podbródka · wklejony gumowy 
ściągacz w talii · naklejane na gorąco szwy · ochrona przed organicznymi i 
kwasami i ługami nieorganicznymi o dużej koncentracji 
 
Obszar zastosowania: 
ochrona przed wieloma organicznymi i chemikaliami nieorganicznymi 
o dużej koncentracji · ochrona przed biologicznymi substancjami 
niebezpiecznymi: spełnia najwyższe wymagania normy EN 14126 
(bariera biologiczna) · przemysł chemiczny i farmaceutyczny, odkażanie 
skażonej gleby, demontaż instalacji produkcyjnych, utylizacja substancji 
niebezpiecznych, likwidacja trwałego skażenia gruntów, czyszczenie 
przemysłowe i czyszczenie zbiorników, ochrona przed epidemiami i 
katastrofami, akcje zespołów ratunkowych · i inne obszary zastosowań
Dostępny również w rozm. od S do 3XL
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Wielkość Nr art.
pomarańczowy

EUR KO

L 4000 375 755 14,65 YX14
XL 4000 375 756 14,65 YX14
XXL 4000 375 757 14,65 YX14

Fartuch zabezp. przed  
chemikaliami Tyvek® 500 HV
EN 14126, EN 1073-2, EN ISO 20471  
kl. 3, EN 1149-5 (po stronie wewnętrznej), 
kat. III, typ 5 B + 6 B 
z kołnierzem · ochrona dzięki 
ergonomicznemu wzornictwu · zewnętrzne 
szwy · ściągacze gumowe na końcach 
rękawów i nogawek · elastyczny ściągacz 
gumowy na plecach · zamek błyskawiczny 
Tyvek® z przykryciem · fluorescencyjny 
pomarańczowy z szarymi paskami 
odblaskowymi
Dostępny również w rozm. od S do 3XL

Wielkość Nr art.
żółty

EUR KO

L 4000 375 929 24,25 YX14
XL 4000 375 930 24,25 YX14
XXL 4000 375 931 24,25 YX14

Kombinezon ochronny  
Tychem® 2000 C
EN 1073-2, EN 1149-1, EN 14126,  
kat. III, typ 3 B, 4, 5, 6 
bezpieczne i niezawodne zabezpieczenie  
przed chemikaliami typu 3 · bariera biologiczna  
(EN 14126) · 100 % szczelności przed 
cząstkami, szczelność przed cieczami do 
2 bar · niewielki ciężar · antystatyczne 
wyposażenie, nadaje się do zastosowań w 
strefach Ex · gumowy ściągacz na zakończeniach rękawów i nogawek · 
zamek błyskawiczny Tyvek® · samoprzylepne, podwójne przykrycie zamka 
błyskawicznego · kaptur ze zintegrowaną, samoprzylepną osłoną 
podbródka · wklejony gumowy ściągacz w talii · naklejane na gorąco szwy · 
ochrona przed skoncentrowanymi kwasami i ługami nieorganicznymi 
 
Obszary zastosowania: 
ochrona przed skoncentrowanymi chemikaliami nieorganicznymi · 
ochrona przed biologicznymi substancjami niebezpiecznymi: spełnia 
najwyższe wymagania normy EN 14126 (bariera biologiczna) · przemysł 
chemiczny i farmaceutyczny, odkażanie skażonej gleby, demontaż instalacji 
produkcyjnych, utylizacja substancji niebezpiecznych, likwidacja trwałego 
skażenia gruntów, czyszczenie przemysłowe, ochrona przed epidemiami i 
katastrofami, akcje zespołów ratunkowych i inne obszary zastosowań
Dostępny również w rozm. od S do 3XL

D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
biały

EUR KO

L 4000 375 909 7,75 YX14
XL 4000 375 910 7,75 YX14
XXL 4000 375 911 7,75 YX14

Kombinezon jednorazowy Tyvek® 500 Xpert
materiał: Tyvek® 1431 N, 41 g/m² 
kategoria III, typ 5B/6B 
typ 6: EN 13034:2005 + A1 2009 
typ 5: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 
norma biologiczna: EN 14126:2003 
z obu stron antystatycznie wyposażony wg EN 1149-5:2008 
EN 1073-2 
 
nowe ergonomiczne wzornictwo zapewnia zoptymalizowane dopasowanie 
i swobodę ruchów · większy suwak na zamku błyskawicznym · nowe 
wzornictwo kaptura, dopasowuje się perfekcyjnie do kształtu twarzy · 
rękawy nie podciągają się · z trzyczęściowym kapturem z gumowym 
ściągaczem · gumowy ściągacz na zakończeniach rękawów i nogawek · 
zamek błyskawiczny Tyvek® z przykryciem · wklejony gumowy ściągacz w 
talii · wkładka w kroku (klin) zapewnia optymalne ułożenie · zewnętrzne 
szwy, przystosowane do wszystkich stref Ex
Obszar zastosowania: ochrona przed nieorganicznymi chemikaliami i 
cząstkami >1 µm o niskim stężeniu · Przemysł chemiczny i farmaceutyczny, 
likwidacja trwałego skażenia gruntów, czyszczenie przemysłowe, utylizacja, 
rolnictwo i inne obszary zastosowań · Tyvek® 500 Xpert chroni pracowników 
przed niebezpiecznymi substancjami oraz wrażliwe produkty i procesy 
przed skażeniem przez człowieka · Tyvek® 500 Xpert jest stosowany typowo 
do ochrony przed cząstkami stałymi (typ 5) i mgłą cieczy (typ 6)
Dostępny również w rozm. od S do 3XL

Nr art.
biały

EUR JS KO

4000 375 945 0,85 1) 400 YX14
1) cena za szt.

Osłona na buty Tyvek®

z włókniny Tyvek® · wersja niska · ściągacz gumowy w kostce
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
biały

EUR KO

L 4000 375 905 8,85 YX14
XL 4000 375 906 8,85 YX14
XXL 4000 375 907 8,85 YX14

Kombinezon jednorazowy  
Tyvek® 600 Plus
kat. III, typ 4B, 5, 6 
Tyvek® jest szczególną włókniną z 
polietylenowych włókien ciągłych · 
kombinezony ochronne Tyvek® są ekstremalnie 
wytrzymałe, bardzo odporne na rozerwanie 
i przetarcie i przy kontrolowanych ruchach, 
jak opisano w normie dla odzieży chroniącej 
przed chemikaliami, pozostają nienaruszone 
nawet w trudnych warunkach · oddychający, 
przepuszczający powietrze i parę 
wodną · bardzo lekki, miękki i elastyczny · bez 
substancji wypełniających i silikonu, nie strzępi 
się i jest obustronnie wersja antystatyczna, 
nadaje się do zastosowań we wszystkich 
strefach Ex · gumowy ściągacz na 
zakończeniach rękawów i nogawek 
 
certyfikat wg EN 14126 dla ochrony przed niebezpiecznymi 
substancjami biologicznymi · szwy kombinezonu są dodatkowo 
szczelnie zamknięte a zakrycie zamka błyskawicznego jest odklejane · 
odklejany język podbródkowy zapewnia optymalne uszczelnienie 
w obszarze maski · dodatkowa pętla na kciuk na końcach ramion 
zapobiega podciąganiu rękawów, zapewniając w ten sposób jeszcze 
bezpieczniejszą pracę
Obszar zastosowania: branża chemiczna i farmaceutyczna, przemysł 
elektroniczny, wykorzystanie w sterylnych pomieszczeniach, przemysł 
jądrowy (ochrona przed cząsteczkami radioaktywnymi), czyszczenie 
przemysłowe, ochrona przed cząsteczkami skażonymi biologicznie (grupa 
ryzyka 1 i 2), jak np. w spalarniach odpadów
Dostępny również w rozm. od S do 3XL

Wielkość Nr art.
biały

EUR JS KO

L 4000 375 985 7,65 20 YR05
XL 4000 375 986 7,65 20 YR05
XXL 4000 375 987 7,65 20 YR05

Kombinezon ochronny 4532+
kombinezon ochronny odporny na alkohole,  
oleje i rozpuszczalniki · obejmuje wiele obszarów  
zastosowania · duża swoboda ruchów i duża  
przepuszczalność pary wodnej · typ 5/6 ·  
EN 1073-2:2002
Dostępne również w rozm. od M i do 3XL

Wielkość Nr art.
szary

EUR JS KO

L 4000 375 995 23,50 12 YR05
XL 4000 375 996 23,50 12 YR05
XXL 4000 375 997 23,50 12 YR05

Kombinezon ochronny 4570
wielowarstwowy, nie mikroporowaty laminat PE · nie strzępiąca · 
antystatyczny · szwy zaklejone taśmą · wklejona elastyczna wkładka 
na biodrze · trójwarstwowy kaptur chroni nie tylko przed zagrożeniami 
biologicznymi, rozbryzgiwaną cieczą, cząstkami i rozpylanym deszczem 
cieczy, lecz również przed silnymi strumieniami cieczy · typ 3B/4/5/6 ·  
EN 14126
Dostępne również w rozm. od M i do 3XL

Wielkość Nr art.
biały

EUR KO

S 4000 378 520 4,55 YX35
M 4000 378 521 4,55 YX35
L 4000 378 522 4,55 YX35
XL 4000 378 523 4,55 YX35
XXL 4000 378 524 4,55 YX35
XXXL 4000 378 525 4,95 YX35

Kombinezon ochronny  
AlphaTec® 1500 Plus
typ 5 EN ISO 13982-1, Typ 6 EN 13034,  
EN 1149-5 i EN 1073-2 
oddychający, antystatyczny, bezsilikonowy, 
zoptymalizowane dopasowanie, szyte szwy, 
elastyczny w pasie i na ramionach i nogach
Obszar zastosowania: obchodzenie się z 
azbestem · przetwarzanie proszku · ogólne 
prace konserwacyjne · przemysł budowlany · 
przemysł farmaceutyczny · obróbka drewna 
i metalu · lakierowanie renowacyjne · 
przetwarzanie włókna szklanego/włókna 
ceramicznego/żywicy syntetycznej
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Wielkość Nr art.
żółty

EUR KO

L 4000 379 502 25,85 YX35
XL 4000 379 503 25,85 YX35
XXL 4000 379 504 25,85 YX35
XXXL 4000 379 505 26,15 YX35

Kombinezon ochronny AlphaTec® 3000
typ 3-B, typ 4-B, typ 5-B, EN14126, EN1073-2, EN1149-5 
wielowarstwowy materiał barierowy, chroni skutecznie przed 
wieloma chemikaliami · Hi Vis · jasnożółty kolor sygnalizacyjny 
zwiększa bezpieczeństwo współpracowników · lekki, a mimo to 
mocny · standardowy kombinezon posiada system podwójnego zamka 
błyskawicznego i nakładek na rękawy
Zastosowanie: przemysł chemiczny, praca z olejami i przemysł 
petrochemiczny, farmaceutyczny, branża spożywcza (prace czystościowe), 
oczyszczalnie ścieków, czyszczenie przemysłowe / czyszczenie zbiorników, 
górnictwo

Wielkość Nr art.
biały

EUR KO

L 4000 379 512 6,75 YX35
XL 4000 379 513 6,75 YX35
XXL 4000 379 514 6,75 YX35
XXXL 4000 379 515 7,65 YX35

Kombinezon ochronny AlphaTec® 1600 Plus
typ 5 EN ISO 13982-1: 2004, typ 6 EN 13034: 2005+A1: 2009, EN 1073-2: 
2002, EN1149-5: 2008, kat. III 
3-częściowy kaptur · biały ściągacz na rękawach · elastyczna taśma w 
kapturze, talii i nogawkach · 2-kierunkowy przedni zamek błyskawiczny z 
zapinaną klapą sztormową

D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
biały/niebieski

EUR KO

S 4000 379 520 6,35 YX35
M 4000 379 521 6,35 YX35
L 4000 379 522 6,35 YX35
XL 4000 379 523 6,35 YX35
XXL 4000 379 524 6,35 YX35
XXXL 4000 379 525 6,75 YX35

Kombinezon ochronny AlphaTec® 
1800 Comfort
kat. III (TYP 5, TYP 6, EN 1073-2, EN 1149-5) 
opracowano we współpracy z liderem 
na rynku w zakresie instalacji energetyki 
wiatrowej · sprawdzona bariera chroniąca przed 
nieorganicznymi chemikaliami o niskim stężeniu i cząstkami unoszonymi 
przez wiatr · przepuszczający powietrze i parę (oddychający) materiał SMS 
kaptura, całej części plecowej i pach, co minimalizuje ryzyko obciążenia 
wysoką temperaturą · nie zawiera silikonu – decydujące w przypadku 
zastosowania do lakierowania natryskowego · nie strzępi się – zmniejszone 
ryzyko zanieczyszczenia w krytycznych obszarach · szwy lamówkowe
Zastosowanie: materiały kompozytowe, ogólne prace związane z 
utrzymaniem ruchu, lakierowanie natryskowe, przygotowanie powierzchni, 

Wielkość Nr art.
biały/czerwony

EUR KO

L (54/56) 4000 378 910 6,50 YX12
XL (58/60) 4000 378 911 6,50 YX12
XXL (62/64) 4000 378 912 6,50 YX12

Kombinezon ochronny  
CoverStar Plus®

trzyczęściowy kaptur · samoprzylepne,  
podwójne przykrycie zamka błyskawicznego · 
gumka na ramionach, w nogawkach i w talii · 
pętla na kciuk · naklejane szwy 
 
kategoria III / Typ 4 (4B) + 5 (5B) + 6 (6B) 
 
EN 14605 
EN ISO 13982-1 
EN 13034 
EN 1073-2:2002 
EN 14126:2003 
EN 1149-1/95 
EN 369 
ISO 14644 Klasa ISO-7, ISO-8, ISO-9
Obszary zastosowania: postępowanie z 
agrochemikaliami, usuwanie azbestu, przemysł motoryzacyjny, przemysł 
chemiczny, zastosowania w pomieszczeniach czystych, skażone 
składowiska odpadów, elektronika, zespoły ratownicze, przemysł 
spożywczy, odkażanie zanieczyszczonych gleb oraz miejsc produkcji, 
kontrola chorób, usuwanie substancji niebezpiecznych, czyszczenie 
przemysłowe, konserwacja przemysłowa, zastosowania medyczne 
i narażenie na zagrożenia biologiczne, przemysł jądrowy, przemysł 
farmaceutyczny, śledztwo w sprawie organizacji ratowniczych, takich 
jak straż pożarna, organizacja pomocy technicznej, służby ratownictwa 
medycznego, policja, jednostki ochrony ludności, władze portów lotniczych, 
organizacje celne
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Nr art.
biały

EUR JS KO

4000 378 926 0,75 1) 100 YX12
1) cena za szt.

Osłona na buty CoverStar® 
PSA, Kat. I · wersja wysoka · antystatyczny ·  
gumowy ściągacz na łydce

Wielkość Nr art.
biały

EUR KO

M (50/52) 4000 378 930 4,95 YX12
L (54/56) 4000 378 931 4,95 YX12
XL (58/60) 4000 378 932 4,95 YX12
XXL (62/64) 4000 378 933 4,95 YX12

Kombinezon ochronny  
CoverStar Plus®

gumka na ramionach, w nogawkach i w 
talii · trzyczęściowy kaptur · gumowy ściągacz 
do optymalnego dopasowania kaptura · 
trzyczęściowy klin nożny · podwójne przykrycie 
zamka błyskawicznego · tylna strona szczególnie 
oddychająca dzięki materiałowi SMMS 
 
PSA, Kategoria III, Typ 5 + 6 
 
EN ISO 13982-1 
EN 13034 
EN 1073-2:2002 
EN 1149-1/95
Obszary zastosowania: usuwanie azbestu, zastosowania w 
pomieszczeniach czystych, np.: przemysł farmaceutyczny, zajmujący się 
włóknistymi materiałami izolacyjnymi (szkło i wełna mineralna), obróbka 
drewna i metali, obróbka żywic, ochrona przed szkodliwymi chemikaliami, 
lekkie rozpryski różnych płynów czyszczących, kontrola i konserwacja 
maszyn i instalacji, przemysł spożywczy, szpitale, prace ratownicze, 
rekultywacja składowisk, dochodzenia w sprawach karnych w organizacjach 
ratowniczych, takich jak straż pożarna, organizacja pomocy technicznej, 
pogotowie ratunkowe, policja, jednostki ochrony ludności, władze portów 
lotniczych, organizacje celne

Wielkość Nr art.
żółty

EUR KO

L (54/56) 4000 378 920 15,75 YX12
XL (58/60) 4000 378 921 15,75 YX12
XXL (62/64) 4000 378 922 15,75 YX12

Kombinezon ochronny CoverChem®

duży komfort noszenia · z trzyczęściowym kapturem 
z gumowym ściągaczem · gumka na ramionach, 
w nogawkach i w talii · szwy zaklejone taśmą · 
podwójnie klejąca pokrywa zamka · odklejana maska na 
podbródek · gęste zakończenie maski · pętla na kciuk 
 
kategoria III / Typ 3 (3B) + 4 (4B) + 5 (5B) + 6 (6B) 
 
EN 14605:2005+A1:2009 
EN ISO 13982-1 
EN 13034 
EN 1073-2:2002 
EN 14126:2003 
EN 1149-5
Obszary zastosowania: obsługa agrochemikaliów, bioinżynierii, przemysłu 
chemicznego, obrony cywilnej, likwidacja zakładów produkcyjnych, 
odkażanie zanieczyszczonych gleb, choroby i ochrona ludności, usuwanie 
materiałów niebezpiecznych, misje służb ratowniczych, oczyszczanie 
po wypadkach chemicznych, straż pożarna, przemysłowe czyszczenie 
i konserwacja, zastosowania medyczne i narażenie na zagrożenia 
biologiczne, zastosowania wojskowe, praca z olejem, czyszczenie 
tankowców, przemysł farmaceutyczny, czyszczenie zbiorników, inspekcja i 
konserwacja, przemysł jądrowy
Dostępne również w rozm. od S do 3XL

Nr art.
żółty

EUR JS KO

4000 378 925 3,25 1) 50 YX12
1) cena za szt.

Osłona na buty CoverChem200®

PSA, Kat. III, Typ PB 3 (3B), EN 14605:2005 + A1:2009, 
EN 1149-5:2008, EN 14126:2003 · wersja wysoka · 
zgrzewane szwy · gumowy ściągacz · antypoślizgowa 
podeszwa

Kombinezon ochronny CoverTexFR® C-3FR
kat. III Typ 5 + 6, EN ISO 13982-1:2004, EN 13034:2005+A1:2009, EN 
1073-2:2003, EN 1149-5:2008, EN ISO 14116:2008 Indeks 1  
 
oddychający · wyposażenie odporne na płomienie  ·3-częściowy 
kaptur · gumowy ściągacz do optymalnego dopasowania kaptura · szwy 
zewnętrzne · gumowy ściągacz w talii · gumowy ściągacz na zakończeniach 
rękawów i nogawek
Nie nosić bezpośrednio na skórze!!
Obszary zastosowania: elektryczność i wodociągi, wydobycie węgla, 
spalanie odpadów, gazownictwo, huty, konserwacja i prace montażowe, 
laboratoria, naprawy pojazdów, oczyszczalnie ścieków, rafinerie, odlewnie i 
sprzątanie sklepów, budowa instalacji
Dostępny również w rozm. M i do rozm. 3XL
Wielkość Nr art.

niebieski
EUR KO

L 4000 375 965 5,95 YX12
XL 4000 375 966 5,95 YX12
XXL 4000 375 967 5,95 YX12
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Wielkość Nr art.
biały

EUR KO

XL 4000 375 900 1,75 YX12
XXL 4000 375 901 1,75 YX12

Kombinezon jednorazowy
z polipropylenu · z kapturem · gumka na twarzy, w 
talii, w ramionach i w nogawkach · zakryty zamek 
błyskawiczny · oddychający · ciężar powierzchniowy 
40 g/m²

Wielkość Nr art.
biały

EUR JS KO

uniwersalny 4000 375 960 0,55 1) 100 YX12
1) cena za szt.

Ocieplacz na przedramię CoverStar®

polipropylenowa włóknina z powłoką z laminatu · 45 x 19 cm · 
antystatyczny · z dwustronnym gumowym ściągaczem

Wielkość Nr art.
biały

EUR JS KO

uniwersalny 4000 375 964 4,35 1) 200 YX12
1) cena za 100 szt., jednostka sprzedaży 200 szt.

Czepek ochronny Clip
polipropylen · klasa ochrony ŚOI kat. I · średnica 52 cm, kształt beretu ·  
z gumowym ściągaczem · w pudełku do wyjmowania

Nr art.
biały

EUR JS KO

4000 375 968 0,55 1) 100 YX12
1) cena za szt.

Osłona na buty CoverStar®

klasa ochrony ŚOI kat. I · polipropylenowa włóknina 
z powłoką z laminatu · wersja niska · 36 x 16 cm · wersja antystatyczna · 
ściągacz gumowy w kostce

Nr art.
biały

EUR JS KO

4000 378 769 0,95 1) 200 YX12
1) cena za szt.

Osłona na buty CoverStar®

kat. I · materiał CoverStar® · wersja niska · cholewka antystatyczna  
(bez podeszwy) · wzmocniona, antypoślizgowa podeszwa

D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wielkość Nr art.
żółty

EUR KO

S/M 4000 378 559 13,95 YX12
L/XXL 4000 378 560 13,95 YX12

Fartuch zabezpieczający przed  
chemikaliami TYCHEM®-C PL50
EN 14126:2003, EN 1149-5:2008, EN 14605:2005 
+ A1:2009, Typ PB 3 (B), Kat. III  ·materiał 
TYCHEM® · antystatyczny · na długość nogi · 
zamknięcie fartucha taśmą · naklejane na  
gorąco szwy

Wielkość Nr art.
biały

EUR JS KO

M 4000 378 575 5,20 10 YX12
L 4000 378 576 5,20 10 YX12
XL 4000 378 577 5,20 10 YX12
XXL 4000 378 578 5,20 10 YX12

Fartuch jednorazowy  
TYVEK® PL30
EN 1149-5:2008 · kat. I  ·materiał TYVEK® · 
antystatyczny · szwy wewnętrzne · kołnierz · 
guziki · 3 kieszenie

Wielkość Nr art.
biały

EUR JS KO

M 4000 378 845 6,95 10 YX12
L 4000 378 846 6,95 10 YX12
XL 4000 378 847 6,95 10 YX12
XXL 4000 378 848 6,95 10 YX12

Kurtka zabezpieczająca przed 
chemikaliami TYVEK® PP33
EN 1149-5:2008  ·kat. I  ·materiał TYVEK® · antystatyczny · kaptur ·  
szwy wewnętrzne · elastyczne paski wokół szyi i wokół twarzy ·  
duży dołączany kołnierz
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Nr art.
niebieski

EUR JS KO

4000 378 764 4,35 1) 100 YX12
1) cena za worek

Osłona na buty
kat. I  ·z polietylenu · wersja niska · wytłaczane 
 
Woreczek foliowy po 100 szt.

Wielkość Nr art.
biały

EUR JS KO

uniwersalny 4000 378 701 0,80 1) 100 YX12
1) cena za szt.

Kaptur CoverStar®

kat. I  ·materiał CoverStar® · antystatyczny · 
gumka do twarzy i karku

Dł. x szer. w cm ok. Nr art.
biały

EUR JS KO

90 x 70 4000 378 754 1,30 1) 100 YX12
1) cena za szt.

Fartuch chroniący przed kwasem  
CoverStar®

EN 13034:2005, EN 14126:2003, EN 1149-5:2008, 
Typ PB 6 (B), Kat. III  ·do wiązania · antystatyczny · 
ograniczona odporność na opryskanie cieczą ·  
 ochrona przeciwinfekcyjna przed krwią i wirusami 

Wielkość Nr art.
biały

EUR KO

M 4000 378 685 2,95 YX12
L 4000 378 686 2,95 YX12
XL 4000 378 687 2,95 YX12
XXL 4000 378 688 2,95 YX12

Fartuch zabezpieczający przed chemikaliami  
CoverStar®

EN 13034:2005, EN 14126:2003, EN 1149-5:2008, Typ PB 6 (B), Kat. 
III  ·materiał CoverStar® · antystatyczny · kołnierz · 5 guzików · 2 kieszenie · 
gumowy ściągacz na mankietach
Na zamówienie dostępne również w rozm. S i do rozm. 4XL

Wielkość Nr art.
biały

EUR KO

M 4000 378 855 4,35 YX12
L 4000 378 856 4,35 YX12
XL 4000 378 857 4,35 YX12
XXL 4000 378 858 4,35 YX12

Kurtka zabezpieczająca przed 
chemikaliami CoverStar®

EN 13034:2005, EN 14126:2003, EN 
1149-5:2008, Typ PB 6 (B), Kat. III  ·materiał 
CoverStar® · antystatyczny · kaptur · gumka 
do twarzy, ramion i talii · zamek błyskawiczny
Na zamówienie dostępna również do rozm. 
XXXL

Wielkość Nr art.
czerwony

EUR KO

M 4000 375 950 116,95 YB12
L 4000 375 951 116,95 YB12
XL 4000 375 952 122,95 YB12
XXL 4000 375 953 128,50 YB12

Kombinezon decontex® CONCEPT 2800
EN 14605 (Typ 4), EN ISO 14116 Indeks 1 (5/H/40), 
EN 1149-1,  
z elastomerowanego specjalnego PCW · odporny 
na płomienie i antystatyczny · zintegrowany kaptur 
z elastycznym ściągaczem · zamek błyskawiczny 
z przodu z podwójną osłoną i rzepem · zakładka 
ochronna na górnym końcu zamka zapewnia 
szczelne zamknięcie · duży wewnętrzny klin na klatce 
piersiowej zwiększa bezpieczeństwo, mocowany 
na rzep · regulacja w pasie za pomocą taśmy 
elastycznej · zakończenia ramion – z wewnętrznymi 
końcówkami zabezpieczającymi · zakończenia 
nogawek – klinowy wypust z zapinany na rzep ułatwia 
zakładanie
Zakresy stosowania: ochrona przed chemikaliami, czyszczenie zbiorników, 
strój pokładowy w spedycji, usuwanie odpadów/modernizacja

Wielkość Nr art.
zielony

EUR KO

L 4000 375 940 57,95 YB12
XL 4000 375 941 60,95 YB12
XXL 4000 375 942 63,95 YB12

Kombinezon ochronny decontex® P 100
EN 13982-1 typ 5 / EN13034 typ 6 
z elastomerowanej tkaniny PCW · bardzo miękki i 
elastyczny, zapewnia optymalny komfort noszenia · 
zintegrowany kaptur ze ściągaczem sznurkowym · 
zamek błyskawiczny z przodu z podwójną osłoną 
i zatrzaskami · zakończenia zabezpieczające na 
końcach rękawów i nogawek · zakładka ochronna na 
górnym końcu zamka zapewnia szczelne zamknięcie
Obszary zastosowania: firmy sprzątające i zakłady 
utylizacji odpadów

11/213

EN 14126EN 1149-5

EN 14126EN 1149-5

EN 1149-5EN 14126

EN 1149-1EN ISO 14116Typ 4

Typ 5+6

207-11_04_1[4340113]-1g.indd   213 28.08.2020   09:25:40



11/214

136

136

136

136

D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Informacje ogólne odnośnie wyposażenia ochronnego
EN 341: urządzenia do opuszczania po linie 
EN 353-2: amortyzatory bezpieczeństwa na lince bezpieczeństwa 
EN 354: elementy łączące 
EN 358:  indywidualny sprzęt ochronny ustalający pozycję podczas pracy i 

zapobiegający upadkom z wysokości
EN 360: przyrządy zabezpieczające podczas prac wysokościowych 
EN 361: szelki bezpieczeństwa 
EN 363: systemy powstrzymywania spadania 
EN 795: urządzenia kotwiczące 
 
Produkty podlegają kategorii PSA 3 - PSA przeciwko groźnym lub 
poważnym i nieuniknionym zagrożeniom. Instrukcje dotyczące ćwiczeń 
są wymagane w przypadku środków ochrony indywidualnej kategorii 
III. Są one wymagane przed pierwszym użyciem, a następnie w razie 
potrzeby, ale przynajmniej raz w roku, w kontekście odpowiednich zadań 
roboczych, również prawidłowe zachowanie w krytycznych sytuacjach. 
 
Okres użytkowania 
Okres użytkowania sprzętu ochrony osobistej do utrzymywania i 
ratowania jest uzależniony od danych warunków eksploatacji; należy 
przestrzegać danych zamieszczonych w instrukcji użytkowania oraz 
wszystkich niezbędnych postanowień prawnych i regulacji stowarzyszeń 
zawodowych. 
 

Przedsiębiorca jest zobowiązany do zlecenia kontroli sprzętu ochrony 
osobistej do utrzymywania i ratowania odpowiednio do warunków 
stosowania oraz warunków panujących w zakładzie w razie konieczności, 
jednak nie rzadziej, niż co 12 miesięcy, pod kątem ich prawidłowego 
stanu. Produkty należy z reguły odesłać w okresie kontroli do producenta 
lub do autoryzowanej jednostki kontrolnej (rzeczoznawca wg BGG 906). 
 
Szkolenia 
Po zakończeniu z wynikiem pozytywnym „Szkolenia rzeczoznawcy 
sprzętu ochrony osobistej zabezpieczającego przed upadkiem (wg 
BGG 906)” uczestnicy szkolenia są zdolni do przeprowadzenia kontroli 
rzeczoznawcy sprzętu ochrony osobistej zabezpieczającego przed 
upadkiem. 
 
Firma MAS GmbH oferuje praktyczne szkolenia i seminaria 
związane z tematem „sprzęt ochrony osobistej zabezpieczający 
przed upadkiem” i „Zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości”.

Dla wielkości rozmiaru Ciężar [kg] Nr art. EUR KO
1 (48-56) 1,1 4000 385 010 42,90 YX06

Szelki bezpieczeństwa MAS10
EN 361 · jeden pas w prostym wykonaniu z uchem wychwytującym w 
obszarze ramion · poprzez zamknięcie pasów udowych i pasa piersiowego 
gwarantuje nieomylne i szybkie zakładanie, w połączeniu z najwyższym 
komfortem noszenia 
Obszary zastosowania: przeznaczone do wszystkich prac, dla których 
klamry zaczepowe są wystarczającym zabezpieczeniem

Dla wielkości rozmiaru Ciężar [kg] Nr art. EUR KO
1 (48-56) 1,8 4000 385 015 63,60 YX06

Szelki bezpieczeństwa MAS90
EN 361, EN 358 · z częścią tylną o szerokości 85 mm i 2 bocznymi 
uchami pozycjonowania dla regulowanych elementów łączących w 
funkcji mocowania · tylne ucho wychwytujące dla wszystkich sprzętów 
chroniących przed upadkiem NW i elementów łączących amortyzator 
upadku NW · uniwersalny pas dla niemal wszystkich obszarów roboczych 
 
Obszary zastosowania: prace na dachu, ciesielskie, budownictwo lądowe, 
ziemne i podziemne, budowle wodne, czyszczenie fasad budynków

Dla wielkości rozmiaru Ciężar [kg] Nr art. EUR KO
1 (48-56) 1,2 4000 385 031 63,00 YX06

Szelki bezpieczeństwa MAS 33 
EN 361  ·pasek z przednim i tylnym oczkiem mocującym · regulacja 
wysokości przedniego oczka i regulacja pasków naramiennych oraz pasów 
na nogi (z ramą przelotową) i pasów bezpieczeństwa

Dla wielkości rozmiaru Ciężar [kg] Nr art. EUR KO
1 (48-56) 2,5 4000 385 065 105,70 YX06

Szelki bezpieczeństwa MAS63 Economie
EN 361, EN 358  ·z wyściełanym tyłem 100/140 mm, · dwa ucha 
wychwytujące (z przodu i z tyłu) oraz dwa boczne ucha pozycjonujące, przez 
które użytkownik może wypozycjonować swoje miejsce pracy · możliwości 
regulacji pasów naramiennych, a także pasów na nogi (z ramą przelotową) i 
pasu bezpieczeństwa · pas biodrowy z ramką przelotową
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Bezpieczeństwo i higiena pracy

Dla wielkości rozmiaru Ciężar [kg] Nr art. EUR KO
1 (48-56) 2,7 4000 385 066 113,50 YX06

Szelki bezpieczeństwa MAS63 Var. S Economie
taka samo wykonanie, jak w przypadku uprzęży chroniącej przed upadkiem 
MAS63 (4000 385 065), ale z dodatkowo regulowanym otworem do 
wspinaczki na pasku brzusznym · w ten sposób aplikacja jest zatwierdzona 
do stacjonarnych systemów wspinaczkowych

Dla wielkości rozmiaru Ciężar [kg] Nr art. EUR KO
1 (48-56) 2,4 4000 385 067 203,80 YX06

Szelki bezpieczeństwa MAS 400 Quick Exclusiv plus
EN 361, 358 · z wyściełanym tyłem 170 mm (skóra), dwa ucha 
wychwytujące (z przodu i z tyłu) oraz dwa boczne ucha pozycjonujące, przez 
które użytkownik może wypozycjonować swoje miejsce pracy · możliwości 
regulacji pasów naramiennych, a także pasów na nogi · szybkie zapięcia na 
pasach brzucha i nogawkach · skórzane wkładki na nogi · oczka do toreb na 
narzędzia

Nr art. EUR KO
4000 385 080 22,00 YX06

Taśma zapobiegająca szokowi wiszenia
EN 354 · typ 2 · z elementem awaryjnym Delta · akcesoria do elementów 
odciążających szelek bezpieczeństwa · zalecane 2 szt. na pas · podczas 
każdego użycia wyposażenia bezpieczeństwa istnieje ryzyko upadku, przed 
którym system zabezpiecza użytkownika · osoba, która spadła i wisi w 
szelkach zabezpieczających dłużej bez ruchu niż 15-20 minut może doznać 
szoku - traumy, który zagraża jej życiu · krew odpływa do nóg i nie jest 
pompowana z powrotem do górnych części organizmu 
 
·  zastosowanie taśmy zapobiegającej szokowi wiszenia poprawia stabilność 
i ukrwienie (osoba taka może poruszać muskulaturą nóg i rozprężyć się) do 
momentu nadejścia ratowników

Dla wielkości rozmiaru Ciężar [kg] Nr art. EUR KO
44-54 1,5 4000 385 070 158,80 YX06

Szelki bezpieczeństwa z kamizelką MAS33 Quick
EN 361, EN 471  ·szelki bezpieczeństwa MAS33 wariant Quick 
zintegrowane z kamizelką ostrzegawczą w kolorze jaskrawo 
pomarańczowym · ucho wychwytujące z tyłu zabezpieczone rzepem przed 
przesunięciem · przepusty pasa dla piersiowego ucha wychwytującego i 
pasów przynożnych

Długość około [mm] Do obwodu ciała [mm] Nr art. EUR KO
1550  750-1200 4000 385 027 42,40 YX06
1750 1100-1500 4000 385 028 46,90 YX06

Pas mocujący Typ B4 Var.R
EN 358  ·pas biodrowy z przezroczystą ramą i wszytym oparciem 100mm · 
naszyty pas mocujący o długości 1,4 m może być lekko regulowany za 
pomocą przyrządu regulacyjnego, przez co użytkownik jest w stanie 
optymalnie określić swoją pozycję · pasy te mogą być zasadniczo 
stosowane tylko wówczas, gdy użytkownik jest w stanie wcześniej 
wykluczyć upadek · ponieważ ocena zastosowania pasów ochronnych 
nie zawsze jest możliwa w sposób jednoznaczny, szelki bezpieczeństwa 
z funkcją mocowania (nr NW 4000 385 015, 4000 385 066) w każdym 
przypadku oferują większe bezpieczeństwo i przewyższają w ten sposób 
zwykłe pasy ochronne
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Bezpieczeństwo i higiena pracy

Amortyzator bezpieczeństwa z absorberem energii BFD 3
typ 3 · EN 354, EN 355 · z pasem taśmowym o szerokości 27 mm, odporny na przetarcie i wzmacniany w obszarze 
krawędzi · amortyzator upadku zmniejsza występujące siły uderzenia znacznie poniżej dopuszczalnych wartości 
maksymalnych · w momencie upadku wplecione w siebie szelki taśmowe są otwierane, absorbując tutaj równomiernie 
występujące siły
Produkty te zostały sprawdzone i dopuszczone do zastosowania pionowego i poziomego przy założonym 
obciążeniu spowodowanym wypadnięciem poza krawędź.

Długość [m] Element połączeniowy użytkownika Element połączeniowy punktu ogranicznika Nr art. EUR KO
1,5 karabińczyk MAS 51 stal szer. 19 mm karabińczyk MAS 51 stal szer. 19 mm 4000 385 051 36,80 YX06
2,0 karabińczyk MAS 51 stal szer. 19 mm karabińczyk MAS 51 stal szer. 19 mm 4000 385 053 37,90 YX06

Amortyzator bezpieczeństwa z absorberem energii BFD 3
typ 3 · EN 354, EN 355  ·z taśma szerokości 27 mm · amortyzator upadku zmniejsza występujące siły uderzenia znacznie 
poniżej dopuszczalnych wartości maksymalnych (600 kg) · ta wersja jest wyposażona w zaczep do rur rusztowań o 
szerokości otwarcia 65 mm, co umożliwia szybkie mocowanie do masztów kratownicowych, rur rusztowań itd. · w 
momencie upadku wplecione w siebie szelki taśmowe są otwierane, absorbując równomiernie występujące siły
Produkty te zostały sprawdzone i dopuszczone do zastosowania pionowego i poziomego przy założonym 
obciążeniu spowodowanym wypadnięciem poza krawędź.

Długość [m] Element połączeniowy użytkownika Element połączeniowy punktu ogranicznika Nr art. EUR KO
1,5 karabińczyk MAS 51 stal szer. 19 mm karabińczyk MAS 65 aluminium szer. 65 mm 4000 385 061 53,20 YX06
2,0 karabińczyk MAS 51 stal szer. 19 mm karabińczyk MAS 65 aluminium szer. 65 mm 4000 385 063 54,20 YX06

Amortyzator bezpieczeństwa z absorberem energii Typ BFD XXL
EN 354, EN 355  ·z plecionym sznurem 12 mm · amortyzator upadku zmniejsza występujące siły uderzenia znacznie 
poniżej dopuszczalnych wartości maksymalnych · ta wersja jest wyposażona w zaczep do rur rusztowań o szerokości 
otwarcia 65 mm, co umożliwia szybkie mocowanie do masztów kratownicowych, rur rusztowań itd.
Produkty te zostały sprawdzone i dopuszczone do zastosowania pionowego i poziomego przy założonym 
obciążeniu spowodowanym wypadnięciem poza krawędź.

Długość [m] Element połączeniowy użytkownika Element połączeniowy punktu ogranicznika Nr art. EUR KO
1,5 karabińczyk MAS 51 stal W. 19 mm hak do rusztowania, stal szer. 65 mm 4000 385 068 91,90 YX06
2,0 karabińczyk MAS 51 stal W. 19 mm hak do rusztowania, stal szer. 65 mm 4000 385 069 92,50 YX06

Amortyzator bezpieczeństwa z absorberem energii BFD-Twin
EN 354, EN 355 · z taśma szerokości 27 mm · amortyzator upadku zmniejsza występujące siły uderzenia znacznie 
poniżej dopuszczalnych wartości maksymalnych (600 kg) · ta wersja jest wyposażona w dwa zaczepy do rur rusztowań 
(zgodnie z EN 362) o szerokości otwarcia 65 mm na końcu pasa, co umożliwia szybkie i pewne mocowanie podczas 
wychodzenia · w momencie upadku wplecione w siebie szelki taśmowe są otwierane, absorbując tutaj równomiernie 
występujące siły
Obszary zastosowania: amortyzator bezpieczeństwa z absorberem energii zaprojektowany został zasadniczo do prac 
wykonywanych na stromiznach, przy czym użytkownik może się zabezpieczać za pomocą dwóch szelek taśmowych przy 
schodzeniu i wchodzeniu, podczas wykonywania prac obydwie końcówki pasów muszą być zamocowane w punktach 
stałych
Produkty te zostały sprawdzone i dopuszczone do zastosowania pionowego i poziomego przy założonym 
obciążeniu spowodowanym wypadnięciem poza krawędź.

Długość [m] Element połączeniowy użytkownika Element połączeniowy punktu ogranicznika Nr art. EUR KO
1,5 karabińczyk MAS 51 stal szer. 19 mm karabińczyk MAS 65 aluminium 4000 385 071 94,70 YX06
2,0 karabińczyk MAS 51 stal szer. 19 mm karabińczyk MAS 65 aluminium 4000 385 073 96,50 YX06

Amortyzator bezpieczeństwa z absorberem energii BFD-Twin-XXL
EN 354, EN 355  ·z plecionym sznurem 12 mm · amortyzator upadku zmniejsza występujące siły uderzenia znacznie 
poniżej dopuszczalnych wartości maksymalnych · ta wersja jest wyposażona w dwa zaczepy do rur rusztowań o 
szerokości otwarcia 65 mm, co umożliwia szybkie mocowanie do masztów kratownicowych, rur rusztowań itd.
Produkty te zostały sprawdzone i dopuszczone do zastosowania pionowego i poziomego przy założonym 
obciążeniu spowodowanym wypadnięciem poza krawędź.

Długość [m] Element połączeniowy użytkownika Element połączeniowy punktu ogranicznika Nr art. EUR KO
1,5 karabińczyk MAS 51 stal W. 19 mm 2 x hak do rusztowania, stal szer. 65 mm 4000 385 121 126,10 YX06
2,0 karabińczyk MAS 51 stal W. 19 mm 2 x hak do rusztowania, stal szer. 65 mm 4000 385 122 127,10 YX06
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Bezpieczeństwo i higiena pracy

Amortyzator bezpieczeństwa z absorberem energii BFD-FlexBelt
EN 354, EN 355 · pas taśmowy 50 mm · dwucięgnowy element połączeniowy z amortyzatorem upadku · ta wersja jest 
wyposażona w 2 ocynkowane stalowe haki (klasa A zgodnie z EN 362) o szerokości otwarcia 50 mm na końcu pasa · 
elastyczne pasy taśmowe z poliestru o szerokości 50 mm, maks. długość 2 m
Produkty te zostały sprawdzone i dopuszczone do zastosowania pionowego i poziomego przy założonym 
obciążeniu spowodowanym wypadnięciem poza krawędź.

Długość [m] Element połączeniowy użytkownika Element połączeniowy punktu ogranicznika Nr art. EUR KO
2,0 karabińczyk MAS 51 stal szer. 19 mm karabińczyk MAS 50 stal szer. 50 mm 4000 385 074 107,10 YX06

Długość około [m] Nr art. EUR KO
2 4000 385 095 78,00 YX06

Element łączący MASI MA4
EN 358 · lina poliamidowa o średn. 
16-mm ·  regulowane elementy łaczące dla 
pasów mocujących do pozycjonowania na 
stanowisku pracy i stabilizacji na stanowisku 
pracy podczas prac przy rusztowaniach, masztach lub drzewach · regulacja 
następuje za pomocą bocznego zacisku, który można wygodnie obsługiwać 
jedną ręką

Długość około [m] Nr art. EUR KO
 5 4000 385 075 25,10 YX06
10 4000 385 076 35,00 YX06
15 4000 385 077 44,90 YX06
20 4000 385 078 56,80 YX06

Linka bezpieczeństwa BEFÜ 16
EN 353-2 · 16 mm z karabińczykiem obsługiwanym  
jedną ręką i paskiem na rękę na końcu liny · lina  
prowadząca dla amortyzatorów bezpieczeństwa 
 
Uwaga: tylko do użycia ze sprzętem chroniącym przed upadkiem  
NW o numerze 4000 385 081

Ciężar [kg] Nr art. EUR KO
1,1 4000 385 081 99,30 YX06

Amortyzator bezpieczeństwa MAS 4-16
EN 353-2  ·podczas stosowania elementów łączących o długości powyżej 
2 m należy używać sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości · 
w przypadku stosowania zgodnie z przeznaczeniem zapobiegają one 
powstawaniu odcinków luźnej liny (zwisanie liny) na skutek zbyt długich lin · 
to urządzenie chroniące przed upadkiem można następnie zamontować na 
ruchomych prowadnicach nr NW 4000 385 075, 4000 385 076, 4000 385 
077, 4000 385 078) · urządzenia te są stosowane np. w regalach wysokiego 
składowania na masztach kratownicowych · po tej samej linie prowadzącej 
może następnie schodzić lub wychodzić wiele osób

Długość [m] Nr art. EUR KO
 5 4000 385 090 108,70 YX06
10 4000 385 091 118,60 YX06
15 4000 385 092 128,40 YX06
20 4000 385 093 140,40 YX06

Amortyzator bezpieczeństwa MAS S 16
EN 353-2  ·amortyzator bezpieczeństwa z przyszytym amortyzatorem 
upadku, który podczas upadku amortyzuje występujące siły uderzenia · 
urządzenie jest dostarczane w komplecie z linami o średnicy 16 mm · 
stosowanie głównie w obszarze wejść, aby użytkownik miał oba ramiona 
wolne, np. do transportowania materiału lub gdy punkt mocowania jest 
bardziej oddalony od miejsca pracy
Produkty te zostały sprawdzone i dopuszczone do zastosowania 
pionowego i poziomego przy założonym obciążeniu spowodowanym 
wypadnięciem poza krawędź.

Długość około [m] Szerokość około [mm] Nr art. EUR KO
2 27 4000 385 099 13,70 YX06

Element łączący ogranicznika B2
25 kN 
 
EN 354:2002, EN 795:1996
Przeznaczenie: przy zastosowaniu w sytuacjach wymagających ochrony 
bezpieczeństwa element łączący wykorzystywany jest do zarzucenia i 
owinięcia o profil stalowy/rurę, belkę drewnianą

Zawartość Nr art. EUR KO
4-częśc. 4000 385 098 165,20 YX06

Zestaw zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości
EN 363 · składający się z szelki bezpieczeństwa MAS 10 (nr art. 4000 385 
010), EN 361, sprzętu chroniącego przed upadkiem MAS SK12 10 m (nr 
art. 4000 385 103), EN 352-2, taśmą ochronną przed upadkiem B2 (nr art. 
4000 385 099) – o długości 2 m, walizki z blachy stalowej 
Produkty te zostały sprawdzone i dopuszczone do zastosowania 
pionowego i poziomego przy założonym obciążeniu spowodowanym 
wypadnięciem poza krawędź.
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Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zawartość Nr art. EUR KO
4-częśc. 4000 385 100 205,00 YC00

Skrzynia metalowa
EN 363 · składa się z szelki bezpieczeństwa MAS 90 (nr art. 4000 385 015), 
EN 361 + 358 oraz amortyzatora bezpieczeństwa MAS 15 m (nr art. 4000 
385 092), EN 353-2 · taśmy ochronnej przed upadkiem B2 (nr art. 4000 385 
099) – długość 2 m · walizka z blachy stalowej
Produkty te zostały sprawdzone i dopuszczone do zastosowania 
pionowego i poziomego przy założonym obciążeniu spowodowanym 
wypadnięciem poza krawędź.

Zawartość Nr art. EUR KO
3-częśc. 4000 385 101 117,10 YX06

Zestaw zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości
do prac na rusztowaniach · EN 363 · składający się z szelek 
bezpieczeństwa, amortyzatorów bezpieczeństwa z absorberem energii, 
pasa taśmowego i worka · dopuszczony specjalnie do konstrukcji 
rusztowań · szelka bezpieczeństwa ze stałym przedłużeniem ucha 
wychwytującego o długości 0,5 m oraz element łączący zgodnie z nowymi 
wytycznymi norm są poddawane testowi krawędziowemu dla zastosowań 
poziomych i certyfikowane · zgodnie z DIN EN 354 można pracować 
przy konstrukcji rusztowań o długości całkowitej elementów łączących 
wynoszącej 2,0 m oraz dodatkowym wydłużeniu ucha wychwytującego 
0,5 m, jeżeli można udowodnić kontrolę systemu z badaniem typu WE · 
należy przestrzegać informacji specjalnych podanych w instrukcji obsługi 
 
Obszary zastosowania: do prac na rusztowaniach
Produkty te zostały sprawdzone i dopuszczone do zastosowania 
pionowego i poziomego przy założonym obciążeniu spowodowanym 
wypadnięciem poza krawędź.

Zawartość Nr art. EUR KO
3-częśc. 4000 385 106 159,30 YX06

Zestaw zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości
podnośniki robocze · EN 363 · składający się z szelki bezpieczeństwa 
MAS 33 Quick (4000 385 031), sprzętu chroniącego przed upadkiem MAS 
SK12-Hub (4000 385 124) – o długości 1,4 m, długość całkowita 1,8 m · w 
torbie
Produkty te zostały sprawdzone i dopuszczone do zastosowania 
pionowego i poziomego przy założonym obciążeniu spowodowanym 
wypadnięciem poza krawędź.

Długość [m] Ciężar [kg] Nr art. EUR KO
 5 2,3 4000 385 102 72,50 YX06
10 2,9 4000 385 103 79,60 YX06
15 3,5 4000 385 104 86,70 YX06
20 4,1 4000 385 105 96,00 YX06

Amortyzator bezpieczeństwa MAS SK 12
EN 352-2 · amortyzator bezpieczeństwa z przyszytym amortyzatorem 
upadku, który podczas upadku amortyzuje występujące siły uderzenia  · 
urządzenie jest dostarczane w komplecie ze sznurem plecionym o średnicy 
12 mm · stosowanie głównie w obszarze wejść, aby użytkownik miał oba 
ramiona wolne, np. do transportowania materiału lub gdy punkt mocowania 
jest bardziej oddalony od miejsca pracy
Produkty te zostały sprawdzone i dopuszczone do zastosowania 
pionowego i poziomego przy założonym obciążeniu spowodowanym 
wypadnięciem poza krawędź.

Długość [m] Nr art. EUR KO
1,4 4000 385 124 69,80 YX06

Amortyzator bezpieczeństwa  
MAS SK 12-Hub
z powodu awarii, efekt katapulty i awarię techniczną zaleca się zabezpieczyć 
się na podestach ruchomych przejezdnych (mobilne kosze robocze) 
  
EN 352-2  ·samobieżny amortyzator bezpieczeństwa z wszytym 
amortyzatorem - ze specjalnym zezwoleniem na pracę w podnośnikach - co 
zmniejsza siły uderzenia występujące podczas upadku · urządzenie jest 
dostarczane w komplecie ze sznurem plecionym o długości 1,4 m
Produkty te zostały sprawdzone i dopuszczone do zastosowania 
pionowego i poziomego przy założonym obciążeniu spowodowanym 
wypadnięciem poza krawędź.
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Przyrząd zabezpieczający podczas prac wysokościowych
EN 360 · w obudowie z tworzywa sztucznego z zawieszeniem na krętliku obrotowym i linie stalowej, znajduje 
zastosowanie przy pracach na wysokich budynkach, kominach lub silosach · należy go mocować w miarę możliwości 
nad głową, aby zapewnić prawidłowe działanie · lina stalowa wysuwa się automatycznie z wytrzymałej obudowy i 
podczas schodzenia automatycznie się do niej wsuwa · ze względu na krótką drogę hamowania nie jest wymagana żadna 
dodatkowa amortyzacja upadku
Produkty te zostały sprawdzone i dopuszczone do zastosowania pionowego i poziomego przy założonym 
obciążeniu spowodowanym wypadnięciem poza krawędź

Wersja Waga około [kg] Element łączący do ucha mocującego przy szelkach Nr art. EUR KO
lina ze stali ocynkowanej, 4,5 m 2,1 karabińczyk automatyczny z aluminium 4000 385 097 202,00 YX06
lina ze stali ocynkowanej, 6 m 2,7 karabińczyk automatyczny z aluminium 4000 385 107 263,00 YX06
lina ze stali ocynkowanej, 9 m 3,2 karabińczyk automatyczny z aluminium 4000 385 108 369,00 YX06
lina ze stali ocynkowanej, 12 m 4,9 karabińczyk automatyczny z aluminium 4000 385 109 402,00 YX06
lina ze stali ocynkowanej, 18 m 6,3 karabińczyk automatyczny z aluminium 4000 385 113 470,00 YX06

Szerokość rozwarcia [mm] Nr art. EUR KO
25 4000 385 114 14,50 YX06

Hak dla alpinistów BS 25 TW
EN 362 Kl. B  ·element łączeniowy do przyrządu zabezpieczającego 
podczas prac wysokościowych (nr NW 4000 385 107, 4000 385 108,  
4000 385 109, 4000 385 097, 4000 385 113) · 35 kN · ze stali, 
ocynkowany · z blokadą Twistlock · 2 zamknięcia specjalistyczne
Produkty te zostały sprawdzone i dopuszczone do zastosowania 
pionowego i poziomego przy założonym obciążeniu spowodowanym 
wypadnięciem poza krawędź.

Nr art. EUR KO
4000 385 130 250,00 YX06

Poprzecznica drzwi
EN 795 kl. B · kierunek otwierania 
 
maksymalna szerokość w świetle otworu drzwiowego: 1 osoba – 1100 mm 
 2 osoby –   900 mm

Nr art. EUR KO
4000 385 096 35,10 YX06

Plecak
na sprzęt ratunkowy · z pasem barkowym i uchwytem  
do noszenia · materiał: nylon · wysokość 650 mm ·  
Ø 270 mm · czerwony

Nr art. EUR KO
4000 385 125 24,75 YX06

Ochrona karku
do hełmu KASK Plasma AQ nr art. 4000 385 120 ·  
szary · rozmiar uniwersalny
Hełm dla wspinaczy przemysłowych nie jest  
dołączony do kompletu

Kolor Nr art. EUR KO
czerwony 4000 385 120 76,50 YX06

Hełm dla wspinaczy przemysłowych KASK Plasma AQ
EN 397 · pokrętło regulacyjne zmiany długości pasków zapewnia 
wygodne dopasowanie podbródka z czterema punktami mocowania z tyłu, 
zapewnia doskonałe mocowanie kasku · pierścień do mocowania kasku 
na pasku · szczeliny wentylacyjne zabezpieczone kratką aluminiową przed 
przedostawaniem się do środka cieczy i zanieczyszczeń mechanicznych · 
obwód głowy 51-63 cm · ciężar około 390 g
Zakres zastosowania: prace na wysokości, elektrownie wiatrowe, 
wchodzenie na drzewa
Kombinacja KASK Plasma AQ i zintegrowanej ochrony karku jest 
promowane przez BG Bau w ramach premii za bezpieczeństwo i 
higienę pracy do maksymalnie 50% kosztów pozyskania 
 
Obowiązek noszenia kasku podczas prac na wysokości

Nr art. EUR KO
4000 385 123 1999,00 YX06

Trójnóg z przyrz. zabezp. do prac wys.
EN 360, EN 1496, EN 795 Kl. B  ·aluminiowy statyw (zakres regulacji: 
1,44-2,42 m - długość transportowa 1,50 m), urządzenie zabezpieczające 
przed upadkiem z wciągnikiem ratowniczym typu RH z wyciągiem 
kablowym 18 m, uchwyt na statywie do przytrzymywania urządzenia 
zabezpieczającego przed upadkiem, 1 krążek zwrotny 
 
szybki montaż i demontaż trójnogu · lekka aluminiowa wersja (waga 
statywu 19 kg), zatwierdzona zgodnie z normą DIN-EN 795 klasa B, aby 
zabezpieczyć 2 osoby · stabilna konstrukcja · średnica instalacji 0,99-
1,55 m · szybka akcja ratownicza z przyrządem zabezpieczającym podczas 
prac wysokościowych przez jedną osobę
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Dla wielkości rozmiaru Nr art. EUR KO
M/XXL 4000 385 680 186,75 YB07

Szelki bezpieczeństwa Ignite Trion
EN 361:2002  ·niezwykle elastyczne gurty, które są prowadzone przez 
cienką, ale wydajną wkładkę biodrową · jej asymetryczny kształt sprawia, 
że klamra w okolicy brzucha nie naciska · ergonomiczne oczka są złożone 
w idealnej formie w biodrze bez przeszkadzania · podczas użytkowania są 
składane i utrzymują swoją pozycję po zatrzaśnięciu · Innowacyjne klamry 
zatrzaskowe OKTALOCK zawierają elementy regulacyjne, które zmniejszają 
niepożądane obluzowanie taśmy i eliminują potrzebę regulacji podczas 
pracy.
Obszary zastosowania: Kompletny pas do przemysłu i rzemiosła

Dla wielkości rozmiaru Ciężar [kg] Nr art. EUR KO
M/XXL 2,99 8000 057 853 350,20 YB07

Szelki bezpieczeństwa Ignite Proton Wind
EN 358:2018, EN361:2002 · z uchem zabezpieczenia · w pełni wyposażone 
szelki bezpieczeństwa zatrzymujące i zabezpieczające podczas wspinania 
z płytą ślizgową z tworzywa sztucznego · formowana termicznie poduszka 
biodrowa z płytą z tworzywa sztucznego chroniącą przed ścieraniem, 
rozdziela równomiernie obciążenie na biodra · z mocowaniem taśmy · 
poduszki barkowe i udowe można w razie potrzeby prać albo wymieniać · 
uformowane wstępnie pętle tekstylne i ucha na narzędzia do różnych 
zastosowań
Obszary zastosowania: energetyka/budowa linii napowietrznych/
telekomunikacja, pożarnictwo/służby ratownicze/podnoszone podesty 
robocze, konstrukcje stalowe, energia wiatrowa/przemysł offshore

Długość [m] Nr art. EUR KO
1,50 4000 385 730 67,05 YB07

Amortyzator bezpieczeństwa z absorberem energii 
BFD SK12
EN 354, EN 355:2002  ·12 mm Ø · pleciony sznur, strona pasa karabinka FS 
51 ST, strona punktu mocowania karabinka FS 90 ST

Długość około [m] Nr art. EUR KO
1,8 4000 385 705 148,20 YB07

Element łączący Skysafe Pro Flex
EN 354:2010, EN 355:2002 · nowy opatentowany system amortyzatorów, 
zapewniający dla bardzo szerokiego zakresu wagowego 50-140 kg zawsze 
maksymalną siłę uderzenia przy spadaniu poniżej 6 kN przy drodze spadania 
maks. 1,75 m · wyjątkowa wytrzymałość końcowa rzędu 22 kN, również w 
amortyzatorze, przed i po spadaniu dynamicznym · SKYSAFE PRO spełnia 
poza tym wymagania wszystkich odnośnych norm międzynarodowych 
w jednym produkcie · zamontowane i regulowane pętle RESCUE 
LOOPS! Dzięki temu ratownicy nie muszą instalować całego systemu 
ratunkowego i oszczędzają w ten czas cenny czas!  
 
Materiał: 
pas: poliester, aluminium 
taśma: poliester 
karabińczyk na pasie: STAK TRI 
karabińczyk po stronie punktów mocowania: FS 90 ALU

Długość [m] Nr art. EUR KO
2 4000 385 750 130,95 YB07

Lina mocująca ERGOGRIP SK12
EN 358:1999, EN 353-2:2002  ·służy do pozycjonowania stanowiska pracy · 
odporny na ścieranie · pozostaje miękka, gdy jest mokra i trwała przez długi 
czas · bardzo łatwa do regulacji jedną ręką · lina-Ø 12 mm

Dla wielkości rozmiaru Nr art. EUR KO
M/XXL 4000 385 670 111,65 YB07

Szelki bezpieczeństwa Ignite Ion
EN 361:2002 · uniwersalna szelka z uproszczoną regulacją w obszarze 
klatki piersiowej i nogi · klamra Fidlock w klatce piersiowej zatrzaskuje 
się magnetycznie i dzięki temu zamyka się niemal automatycznie · dwie 
pomarańczowe pętle linowe są zatwierdzone do wspólnego użytku 
i wyposażone w maksymalną odporność na zużycie ze wskaźnikiem 
ścierania · przyjazny dla użytkownika, prosty w obsłudze, bezpieczny: łatwe 
zakładanie i regulacja paska, bardzo dobre dopasowanie, duże sznurki do 
tekstyliów (klatka piersiowa) ze wskaźnikiem ścierania
Obszary zastosowania: do wszystkich klasycznych zastosowań w 
budownictwie i konserwacji
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Długość około [m] Nr art. EUR KO
1,8 4000 385 700 197,95 YB07

Element łączący Skysafe Pro Flex Y
EN 354:2010, EN 355:2002 · nowy opatentowany system amortyzatorów, 
zapewniający dla bardzo szerokiego zakresu wagowego 50-140 kg zawsze 
maksymalną siłę uderzenia przy spadaniu poniżej 6 kN przy drodze spadania 
maks. 1,75 m · wyjątkowa wytrzymałość końcowa rzędu 22 kN, również w 
amortyzatorze, przed i po spadaniu dynamicznym · SKYSAFE PRO spełnia 
poza tym wymagania wszystkich odnośnych norm międzynarodowych 
w jednym produkcie · zamontowane i regulowane pętle RESCUE 
LOOPS! Dzięki temu ratownicy nie muszą instalować całego systemu 
ratunkowego i oszczędzają w ten czas cenny czas! 

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Długość [m] Nr art. EUR KO
15 4000 385 761 135,00 YB07

Amortyzator bezpieczeństwa  
SKN Band SK11
EN 353-2:2002  
 
Parametry techniczne:  
Ø: 11 mm 
maks. czas użytkowania: 4-6 lat 
maks. ilość osób: 1 
maks. dopuszczalny ciężar: 140 kg 
prać ręcznie: 40°C 
środek nośny: lina rdzeniowa w oplocie 11 mm 
karabińczyk na urządzeniu: FS 51 ST 
karabińczyk na linie: Kobra Tri

Zawartość Nr art. EUR KO
4-częśc. 4000 385 801 224,35 YB07

Zestaw CONVENION
zestaw ten zawiera proste wyposażenie podstawowe służące do ochrony 
przed upadkiem podczas prac wykonywanych na wysokości na budowach 
i na dachach · bardzo lekką i szybką do założenia szelkę bezpieczeństwa 
IGNITE ION (4000 385 670) można używać w połączeniu z załączonym 
amortyzatorem bezpieczeństwa (SKN BAND SK 11) pętlą taśmową (LOOP 
26 kN) · wszystkie elementy przechowywać można w załączonej torbie 
COLBAG

Zawartość Nr art. EUR KO
3-częśc. 4000 385 800 304,50 YB07

Zestaw Platform I
zestaw ten zawiera podstawowe wyposażenie 
umożliwiające bezpieczne wykonywanie 
prac na podnośnikach i w razie potrzeby 
powinien być zawsze pod ręką · bardzo lekka 
i szybka do założenia szelka bezpieczeństwa 
IGNITE ION (4000 385 670), dostępna w wielu 
różnych rozmiarach, oraz kompaktowy przyrząd 
zabezpieczający podczas prac wysokościowych 
PEANUT 1,8 m stanowią doskonały zestaw · 
obydwa elementy można przechowywać w 
praktycznej torbie ROPE BAG.

Długość około [m] Nr art. EUR KO
2 4000 385 740 12,60 YB07

Pętla LOOP 26 kN
EN 354:2010 · EN 795-B:2012 · EN 566:2006 · 25 mm Ø
Obszary zastosowania: uniwersalny

Wersja Długość około  
[mm]

Waga około  
[kg]

Element łączący do punktu 
mocowania

Element łączący do ucha 
mocującego przy szelkach

Nr art. EUR KO

lina ze stali ocynkowanej, 10 m 569 6,23 punkt mocowania w postaci uchwytu FS 51 WIB IND ANSI 8000 057 972 472,00 YB07

Przyrząd zabezpieczający podczas prac wysokościowych RAPTOR 
EN 360 · posiada dwa wskaźniki upadku widoczne dla użytkownika · wskazują one z zewnątrz sprawność urządzenia · 
czerwony wskaźnik ostrzega użytkownika, gdy urządzenie należy sprawdzić · dzięki konstrukcji modułowej można 
wymieniać poszczególne części składowe pojedynczo · ułatwia to przeglądy i obniża koszty utrzymania ruchu · 
absorbujący energię amortyzator wejściowy chroni obudowę i mechanikę wewnętrzną, a także użytkownika przed 
obrażeniami · oszczędzające linę koło pasowe zapobiega dodatkowemu zużyciu
Obszar zastosowania: budownictwo / dekarstwo / ciesielstwo
Produkt jest zatwierdzony do użytku w pozycji poziomej zgodnie z RFU.
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Materiał Nr art. EUR KO
tkanina Canvas 8000 057 742 21,30 YB07

Ochrona karku NECKX
tkanina High-Tech Canvas chroni przed promieniami UV i jednocześnie 
chłodzi · NECKX można za pomocą klipsu wtykać do wszystkich modeli 
INCEPTOR GRX Wersja Długość około 

[mm]
Waga około 
[kg]

Nr art. EUR KO

długość 
robocza 9 m

870 4,5 4000 385 111 670,00 YC20

Przyrząd zabezpieczający podczas prac 
wysokościowych FALCON Edge
Falcon z liną stalową o dł. 10 m · certyfikowany do zastosowania w 
pozycji poziomej z niebezpieczeństwem występowania ostrych krawędzi 
wg EN 360 typ B, VG11 (wyd. 08) · dopuszczalny ciężar użytkownika 
do 140 kg, możliwe mocowanie na poziomie stóp, maksymalne 
bezpieczeństwo podczas prac na konstrukcjach stalowych i na dachach · 
szybkie mocowanie zapewnia krótką drogę opadania w razie upadku · nie 
wymaga przeglądów: oznacza to, że urządzenia nie trzeba corocznie odsyłać 
do sprawdzenia do producenta, wymagana jest tylko kontrola wzrokowa 
przez rzeczoznawcę · dobrze widoczny wskaźnik upadku · bardzo odporna 
na uderzenia obudowa nylonowa · szczególnie wytrzymała · wszystkie 
elementy wewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej i aluminium · 2 
krętliki zapobiegają skręcaniu liny stalowej, co wydłuża żywotność · wyjście 
boczne kabli redukuje zużycie liny i tulei wlotowej · zapewnia bezawaryjną 
pracę przy małym oporze
Na zamówienie dostępne również w innych długościach i wersjach

Kolor Nr art. EUR KO
biały 8000 057 721 77,95 YB07
żółty 4000 385 741 77,95 YB07
pomarańczowy 8000 057 719 77,95 YB07

Hełm dla wspinaczy przemysłowych INCEPTOR GRX
EN 397 · skorupa kasku z PC/ABS pochłania szczególnie wysoką energię 
uderzenia · największe możliwe otwory wentylacyjne zapobiegają 
gromadzeniu się ciepła · taśma karkowa kasku INCEPTOR GRX umożliwia 
bezstopniową regulację obwodu od 54 do 63 cm · pasek pod brodę jest 
wyposażony w klamrę Fidlock: ergonomiczny zamek magnetyczny jest 
łatwy w otwieraniu i zamykaniu, GEAR RACK i Euroslots do zakładania np. 
lampy czołowej, ochrony słuchu i ochrony karku · ciężar ok. 450-458 g
Obszar zastosowania: budownictwo / dekarstwo / ciesielstwo, pielęgnacja 
drzew, pożarnictwo/służby ratownicze/podnoszone podesty robocze, 
alpinizm przemysłowy / konstrukcje linowe / energetyka wiatrowa / 
przemysł offshore
Obowiązek noszenia kasku podczas prac na wysokości

11/222

220-11_05[4339656]-1c.indd   222 28.08.2020   09:21:11



11/223Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Szer. x wys. x gł. ok. [mm] Nr art. EUR KO
150 x 70 x 240 4000 386 005 9,25 PX50

Apteczka samochodowa ultraTRAFFIC BAG g

DIN 13164 · apteczka nylonowa · z wypełnieniem  

Szer. x wys. x gł. ok. [mm] Nr art. EUR KO
260 x 170 x 110 4000 386 040 57,10 PX50

Walizka pierwszej pomocy BAUBRANCHE  g

DIN 13157 · z tworzywa sztucznego ABS · z wypełnieniem · odporna na 
uderzenia · stabilne i odporne na temperaturę · szczególnie dla branży 
budowlanej · walizkę można zdemontować do czyszczenia poszczególnych 
części · obwodowa gumowa uszczelka, dzięki czemu chroni przed bryzgami 
wody i kurzem · w tym uchwyt ścienny · 2 walizki o jednakowej wielkości · 
zmienny układ wnętrza i przezroczyste nakładki · swobodne zakrętki · 
zintegrowany uchwyt · pomarańczowy

Szer. x wys. x gł. ok. [mm] Nr art. EUR KO
260 x 160 x 80 4000 386 001 11,70 YB19

Apteczka samochodowa g

z wypełnieniem wg normy DIN 13164 · z tworzywa sztucznego ·  
z zawiasami i zatrzaskami do zamykania, dzięki specjalnej wkładce do 
elementów małych łatwiej utrzymać porządek · czarny 
 
Zawartość: wypełnienie wg normy DIN 13164

Reguły obowiązujące w zakładach pracy ASR A4.3 
 
Reguły obowiązujące w zakładach pracy ASR A4.3 „Pomieszczenia, 
środki i urządzenia do udzielania pierwszej pomocy” zawierają 
wytyczne dla wszystkich zakładów pracy w wielkim przemyśle, w 
zakładzie rzemieślniczym, w małych przedsiębiorstwach, w służbach 
publicznych oraz w placówkach kształcenia.  
 
ASR A4.3 konkretyzuje wymagania rozporządzenia ws. zakładów 
pracy, takich jak np. wymagania dotyczące środków i urządzeń do 
udzielania pierwszej pomocy, a także pomieszczeń do udzielania 
pierwszej pomocy czy też rodzaju i liczby gotowych do użycia apteczek 
oraz ich zawartości. 
 
Reguły techniczne obowiązujące w zakładach pracy rozróżniają duże 
i małe apteczki zakładowe. Zawartość minimalną opisano w tabeli 2 
ASR A4.3. Normy DIN 13157 (apteczki małe) oraz DIN 13169 (apteczki 
duże) są porównywalne i można je traktować jako wyposażenie 
podstawowe. 
 
wyciąg z reguł technicznych obowiązujących w zakładach pracy 
 
Zakłady związane z zarządzaniem/handlem 
≤   50 zatrudnionych: 1 apteczka mała 
≤ 300 zatrudnionych: 1 apteczka duża  
>  300 zatrudnionych: dodatkowo po 1 apteczce dużej na każde  

300 osób zatrudnionych
 
Zakłady produkcyjne/przetwórcze: 
≤   20 zatrudnionych: 1 apteczka mała  
≤ 100 zatrudnionych: 1 apteczka duża  
>  100 zatrudnionych: dodatkowo po 1 apteczce dużej na każde  

100 osób zatrudnionych
 
Place budowy: 
≤ 10 zatrudnionych: 1 apteczka mała  
≤ 50 zatrudnionych: 1 apteczka duża  
>  50 zatrudnionych: dodatkowo po 1 apteczce dużej na każde 50 osób 

zatrudnionych  
 
Jedną dużą apteczkę DIN 13169 mogą również zastąpić dwie 
małe apteczki DIN 13157. Do czynności wykonywanych poza 
siedzibą firmy można używać również apteczki samochodowej.

Szer. x wys. x gł. ok. [mm] Nr art. EUR KO
260 x 160 x 80 4000 386 010 17,95 YB19

Apteczka podręczna, mała KIEL g

z wypełnieniem wg normy DIN 13157 · z tworzywa sztucznego ·  
o dużej udarności · czarny 
 
Zawartość: wypełnienie wg normy DIN 13157

Szer. x wys. x gł. ok. [mm] Nr art. EUR KO
350 x 250 x 100 4000 386 015 79,00 YB19

Apteczka podręczna, duża OSLO g

z wypełnieniem wg normy DIN 13169 · z blachy stalowej ·  
lakierowana na biało 
 
Zawartość: wypełnienie wg normy DIN 13169
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11/224 D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Szer. x wys. x gł. ok. [mm] Nr art. EUR KO
260 x 170 x 110 4000 386 018 49,90 YB19

Walizka pierwszej pomocy, mała QUICK-CD g

DIN 13157 
do użytku przenośnego i stacjonarnego 
tworzywo sztuczne ABS · w tym uchwyt ścienny z blokadą w położeniu 
90° · z 2 przeźroczystymi płytami zakrywającymi · regulowany podział 
wnętrza · zawartość: wypełnienie wg normy DIN 13157 · kolor walizki: 
pomarańczowy
Odpowiednie wypełnienie wg DIN 13157 patrz art. nr 4000 386 101

Szer. x wys. x gł. ok. [mm] Nr art. EUR KO
400 x 300 x 150 4000 386 020 109,00 YB19

Walizka pierwszej pomocy, duża MT-CD g

DIN 13169 
do użytku przenośnego i stacjonarnego 
tworzywo sztuczne ABS · w tym uchwyt ścienny z blokadą w położeniu 
90° · z 2 przeźroczystymi płytami zakrywającymi · regulowany podział 
wnętrza · zawartość: wypełnienie wg normy DIN 13169 · kolor walizki: 
pomarańczowy 
Odpowiednie wypełnienie wg DIN 13169 patrz art. nr 4000 386 103

Erste Hilfe Koffer EUROPA I / EUROPA II
Dostępne są następujące języki oznaczeń walizek, instrukcji oraz spisu 
zawartości: niemiecki, angielski, portugalski, hiszpański, francuski, 
niderlandzki, włoski, czeski, polski, węgierski, słoweński, fiński, duński 
i słowacki.

Szer. x wys. x gł. ok. [mm] Nr art. EUR KO
310 x 210 x 130 4000 386 055 73,25 YB19

Walizka pierwszej pomocy EUROPA I
do użytku przenośnego i stacjonarnego · pomarańczowy 
Zawartość: wypełnienie wg normy DIN 13157   
 
Materiał: tworzywo sztuczne ABS · w tym uchwyt ścienny z blokadą 
w położeniu 90° · regulowany podział wnętrza i przezroczyste 
nakładki · odporne na uderzenia obudowy z gumową uszczelką · walizka 
plombowana · napisy sitodrukowe i kolorowe piktogramy
Dostępne są następujące języki oznaczeń walizek: niemiecki, angielski, 
portugalski, hiszpański, francuski, niderlandzki, włoski, czeski, polski, 
węgierski, słoweński, fiński, duński i słowacki.  
Instrukcja oraz spis zawartości są dostępne również we wszystkich w/w 
językach.

Szer. x wys. x gł. ok. [mm] Nr art. EUR KO
400 x 300 x 150 4000 386 056 134,00 YB19

Walizka pierwszej pomocy EUROPA II
do użytku przenośnego i stacjonarnego · pomarańczowy 
Zawartość: wypełnienie wg normy DIN 13169 
 
Materiał: tworzywo sztuczne ABS · w tym uchwyt ścienny z blokadą 
w położeniu 90° · regulowany podział wnętrza i przezroczyste 
nakładki · odporne na uderzenia obudowy z gumową uszczelką · walizka 
plombowana · napisy sitodrukowe i kolorowe piktogramy
Dostępne są następujące języki oznaczeń walizek: niemiecki, angielski, 
portugalski, hiszpański, francuski, niderlandzki, włoski, czeski, polski, 
węgierski, słoweński, fiński, duński i słowacki.  
Instrukcja oraz spis zawartości są dostępne również we wszystkich w/w 
językach.

Szer. x wys. x gł. ok. [mm] Nr art. EUR KO
400 x 300 x 150 4000 386 030 141,00 YB19

Walizka pierwszej pomocy Beruf SPEZIAL Werkstatt  g
do użytku przenośnego i stacjonarnego 
specjalna do prac związanych z naprawami oraz do warsztatów 
technicznych · tworzywo sztuczne ABS · w tym uchwyt ścienny · kolor 
walizki: pomarańczowy 
 
Zawartość dodatkowa: m. in. płyn do płukania oczu oculav NIT®, zestaw 
do czyszczenia rąk i ran, opaski uniwersalne WS, większa zawartość 
plastrów aluderm®-aluplast, opatrunki specjalne aluderm®, pęseta do 
usuwania odprysków

Szer. x wys. x gł. ok. [mm] Nr art. EUR KO
400 x 300 x 150 4000 386 032 153,00 YB19

Walizka pierwszej pomocy Beruf  
SPEZIAL Metallverarbeitung g

do użytku przenośnego i stacjonarnego 
specjalnie do użytku w odlewniach, obróbce stali i blach, zakładach 
produkcji aluminium, tokarstwie, ślusarstwie, spawalnictwie, blacharstwie 
i innych zawodach związanych z obróbką metali · tworzywo sztuczne ABS · 
w tym uchwyt ścienny · kolor walizki: pomarańczowy 
 
Zawartość dodatkowa: m. in. płyn do płukania oczu oculav NIT® · spray 
chłodzący · pęseta do usuwania odprysków · opaski uciskowe WS-
ideal · większa zawartość plastrów aluderm®-aluplast · specjalny pakiet z 
opatrunkiem uciskowym · opatrunki specjalne aluderm® · zestaw awaryjny 
Replantat mały do ręki
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Szer. x wys. x gł. ok. [mm] Nr art. EUR KO
400 x 300 x 150 4000 386 034 151,00 YB19

Walizka pierwszej pomocy Beruf  
SPEZIAL Holzbearbeitung g

do użytku przenośnego i stacjonarnego 
specjalna do użytku w tartakach i przemyśle meblarskim, dla 
blacharzy, cieśli, stolarzy i tokarzy, rzeźbiarzy w drewnie i renowatorów 
mebli · tworzywo sztuczne ABS · w tym uchwyt ścienny · kolor walizki: 
pomarańczowy 
 
Zawartość dodatkowa: m. in. zestaw awaryjny Replantat mały do ręki, 
płyn do płukania oczu oculav NIT®, większa liczba plastrów aluderm®-
aluplast oraz opatrunków aluderm®, pęseta do usuwania odprysków, spray 
chłodzący SÖHNGEN®, zestaw do czyszczenia ran

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Szer. x wys. x gł. ok. [mm] Nr art. EUR KO
400 x 300 x 150 4000 386 036 139,00 YB19

Walizka pierwszej pomocy Beruf SPEZIAL Baustelle g

do użytku przenośnego i stacjonarnego 
specjalnie do budownictwa na- i podziemnego, zakładów budownictwa 
drogowego i obiektów rozrywkowych, firm wyburzających i remontowych, 
architektury krajobrazu i ogrodnictwa · tworzywo sztuczne ABS ·  w tym 
uchwyt ścienny · kolor walizki: pomarańczowy 
 
Zawartość dodatkowa: m. in. większa zawartość plastrów aluderm®-
aluplast, opatrunki aluderm®, płyn do płukania oczu oculav NIT®, pęseta do 
usuwania odprysków, spray chłodzący SÖHNGEN®, zestaw do czyszczenia 
ran

Szer. x wys. x gł. ok. [mm] Nr art. EUR KO
400 x 300 x 150 4000 386 038 137,00 YB19

Walizka pierwszej pomocy Beruf SPEZIAL Verwaltung
 g

do użytku przenośnego i stacjonarnego 
specjalna do zakładów pracy z przewagą czynności biurowych, firm 
ubezpieczeniowych, działów zarządzania w przemyśle, handlu i rzemiośle · 
kolor walizki: pomarańczowy
Zawartość dodatkowa: m. in. bandaż wzmacniający przegub ręki · spray 
chłodzący SÖHNGEN® · zestawy do czyszczenia rąk i ran · opaski uciskowe 
WS-ideal · większa zawartość plastrów aluderm®aluplast · opatrunki 
specjalne aluderm® · pęseta do usuwania odprysków

Szer. x wys. x gł. ok. [mm] Nr art. EUR KO
260 x 170 x 110 4000 386 050 64,55 YB19

Walizka pierwszej pomocy  
Extra Büro g

do użytku przenośnego i stacjonarnego · jasnożółty · w tym uchwyt 
ścienny z blokadą w położeniu 90° 
Zawartość: wypełnienie wg normy DIN 13157

Szer. x wys. x gł. ok. [mm] Nr art. EUR KO
310 x 210 x 130 4000 386 052 108,00 YB19

Walizka pierwszej pomocy  
Extra+ Handwerk g

do użytku przenośnego i stacjonarnego · 
jasnożółty · w tym uchwyt ścienny z blokadą w położeniu 90° 
Zawartość: wypełnienie wg DIN 13157 + rozszerzenia 
 
Zawartość dodatkowa: m. in. skórzany ochraniacz na palec · płyn do 
płukania oczu oculav NIT® ok. 250 ml · opatrunki specjalne aluderm® · 
chusteczki do czyszczenia ran

Szer. x wys. x gł. ok. [mm] Nr art. EUR KO
400 x 300 x 150 4000 386 054 159,00 YB19

Walizka pierwszej pomocy  
Extra+ Industrie g

do użytku przenośnego i stacjonarnego · jasnożółty ·  
w tym uchwyt ścienny z blokadą w położeniu 90° 
Zawartość: wypełnienie wg DIN 13157 + rozszerzenia 
 
Zawartość dodatkowa: m. in. płyn do płukania oczu oculav NIT® ok. 
250 ml · opatrunki specjalne aluderm® · zestaw do czyszczenia ran · spray 
chłodzący SÖHNGEN® · większa zawartość plastrów aluderm®-aluplast · 
zestaw awaryjny Replantat mały do ręki · pęseta do usuwania odprysków

Szer. x wys. ok. [mm] Nr art. EUR KO
210 x 140 8000 101 397 18,95 YB19

Torba do pierwszej pomocy Monteur unterwegs
zestaw pierwszej pomocy dostosowany do ryzyka urazów u monterów · 
ułożone w sposób praktyczny · kompaktowa w praktycznej torbie zapinanej 
na suwak, wykonanej z powlekanej tkaniny nylonowej z odpowiednim 
nadrukiem i napisem · pomarańczowy

Szer. x wys. x gł. ok. [mm] Nr art. EUR KO
260 x 160 x 80 4000 386 062 21,95 YB19

Apteczka samochodowa Office
z tworzywa sztucznego · w tym uchwyt 
ścienny, z zawiasem i języczkami 
zamykającymi · dzięki specjalnej wkładce Extra-Tray do elementów małych 
łatwiej utrzymać porządek · biały 
 
Zawartość: wypełnienie wg normy DIN 13157
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11/226 D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Szer. x wys. x gł. ok. [mm] Wersja Odpowiednie wypełnienie Nr art. EUR KO
402 x 462 x 112 z zamknięciem zgodnie z DIN 13157 p. nr art. 4000 386 101 4000 386 105 65,50 YB19

Apteczka BONN g

z blachy stalowej, białej · 1-drzwiowa · zamek zabezpieczający z 2 kluczami · 3 półki wewnętrzne · dodatkowy składany 
stoliczek do higienicznego tymczasowego przechowywania materiałów opatrunkowych podczas udzielania pierwszej 
pomocy · możliwość uzupełnienia o 1 półkę na lekarstwa i 1 dodatkową półkę
Zestaw nie obejmuje zawartości
Zawartość wg DIN 13157 patrz art. nr 4000 386 101

wyjmowane półki

Szer. x wys. x gł. ok. [mm] Wersja Odpowiednie wypełnienie Nr art. EUR KO
604 x 462 x 170 z zamknięciem zgodnie z DIN 13169 p. nr art. 4000 386 103 4000 386 109 145,00 YB19

Apteczka LONDON g

z blachy stalowej, białej · 2-drzwiowa · zamek zabezpieczający z 2 kluczami · 4 półki wkładane, 2 szuflady · drzwi mają 
po trzy półki na dokumenty · materiały montażowe, dodatkowy składany stoliczek do higienicznego tymczasowego 
przechowywania materiału opatrunkowego podczas udzielania pierwszej pomocy · możliwość uzupełnienia o 1 szafkę na 
lekarstwa, 2 dodatkowe półki i maksymalnie 4 szuflady
Zestaw nie obejmuje zawartości
Odpowiednia zawartość zgodnie z DIN 13169 patrz nr art. 4000 386 103

wyjmowane półki

Nr art. EUR KO
4000 386 110 5,70 YB19

Książka apteczki/dokumentacja wypadku
DIN A5 · każdą pomoc medyczną należy udokumentować zgodnie z DGUV 
§ 24, ust. 6 przepis 1, a dokumentację przechowywać przez 5 lat

Nr art. EUR KO
4000 386 112 10,50 YB19

Zestaw dokumentacji wypadkowej
składający się z małej książki apteczki/dokumentacji wypadków (DIN A5) i z 
bloczka zaświadczeń o udzieleniu pierwszej pomocy (bloczek z 50 stronami)
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Bezpieczeństwo i higiena pracy

Szer. x wys. x gł. ok. [mm] Wersja Odpowiednie wypełnienie Nr art. EUR KO
302 x 362 [mm]  x 140 z zamknięciem zawartość zgodnie z DIN 13157 wysokiej 

jakości materiał opatrunkowy
4000 386 108 108,00 YB19

Apteczka HEIDELBERG City Style
wypełnienie wg DIN 13157 · zawartość materiał opatrunkowy bardzo wysokiej jakości na bazie aluderm®, aluderm®-
aluplast, koc ratunkowy SIRIUS® oraz dodatkowa maska oddechowa · z blachy stalowej · pomarańczowy · 1-drzwiowa · 
zamek bezpieczeństwa · 2 klucze · rozkładany stoliczek pomocniczy · 1 półka wkładana

Szer. x wys. x gł. ok. [mm] Wersja Odpowiednie wypełnienie Nr art. EUR KO
490 x 420 x 200 z zamknięciem zgodnie z DIN 13157 p. nr art. 4000 386 101 4000 386 120 115,00 YB19
490 x 560 x 200 z zamknięciem zgodnie z DIN 13169 p. nr art. 4000 386 103 4000 386 122 129,00 YB19

Apteczka JUNIORSAFE/EUROSAFE
z wysokiej jakości cienkiej blachy · lakierowana · 1-drzwiowa · uszczelka na całym obwodzie · w znacznym stopniu 
pyłoszczelna · z zamkiem bezpieczeństwa · 2 klucze · przegródka na klucz awaryjny · opis sitodrukowy · kolorowe 
piktogramy · pomarańczowy 
 
Dostawa bez zawartości

EUROSAFE –  
dostawa bez zawartości

JUNIORSAFE –  
dostawa bez zawartości

Szer. x wys. x gł. ok. [mm] Wersja Odpowiednie wypełnienie Nr art. EUR KO
300 x 2000 x 200 z zamknięciem 1 x rozkładane nosze, patrz nr art. 4000 386 200 4000 386 140 263,00 YB19

Szafa stojąca SAFE
z wysokiej jakości cienkiej blachy · lakierowana · 1-drzwiowa · kompaktowa · uszczelka na całym obwodzie · w znacznym 
stopniu pyłoszczelna · z zamkiem bezpieczeństwa · 2 klucze · przegródka na klucz awaryjny · pasuje do 1 x składanych 
noszy (4000 386 200) · z podziałem na walizkę pierwszej pomocy, koce itp. · pomarańczowy 
 
Dostawa bez zawartości
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Bezpieczeństwo i higiena pracy

Nr art. EUR KO
4000 386 230 44,95 d YB19

Koc ratunkowy
zgodnie z DIN EN 1865 · starannie wykonane · po 3 uchwyty 
po stronach wzdłużnych · wzmocnione wężem z tworzywa 
sztucznego · materiał: tkanina poliestrowa o wysokiej wytrzymałości · 
pomarańczowy · powierzchnia pokryta nieprzepuszczalną powłoką · 
jakość odpowiada plandece do samochodów ciężarowych ·  odporne 
temperaturowo · odporne na rozerwanie · trudno zapalny · odporny na 
brud · łatwa pielęgnacja · wymiary: ok. 2000 x 700 mm

Nr art. EUR KO
8000 101 721 26,95 YB19

Koc Rostock
tkanina mieszana: 86% poliakryl / 7% poliester, 7% bawełna · masa ok. 
1800 g · ok. 1500 x 2000 mm · możliwe niezgodności wzoru i koloru · 
zaleca się czyszczenie chemiczne

Nr art. EUR KO
8000 101 706 75,50 YB19

Siedzenie ratunkowe KOMBI
do ratowania osób z ograniczoną mobilnością z ciasnych pomieszczeń, 
do transportu w pozycji siedzącej również po schodach, gdy nie można 
korzystać z wind · siedzisko, pasy stanowiące oparcie dla pleców i 
poduszki barkowe z tkaniny poliestrowej o wysokiej wytrzymałości w 
kolorze pomarańczowym, z powierzchnią pokrytą nieprzepuszczalną 
powłoką, zmywalne · szelki do noszenia białe, o szer. ok. 10 cm · 
przesuwna tapicerka zapobiega powstawaniu odcisków i wrzynaniu się 
pasów · możliwość nastawienia do różnego wzrostu osób pomagających w 
transporcie

Dł. x szer. x wys. w [mm] ok. Nr art. EUR KO
2302 x 556 x 137 4000 386 200 169,00 YB19

Nosze N
zgodnie z DIN 13024 · 1 × składany · bezszwowe aluminiowe profile 
kwadratowe · wysokie obciążenie · pokrowiec z powlekanej tkaniny z 
włókien chemicznych · łatwe w pielęgnacji, odporne na kruszenie, możliwa 
dezynfekcja · pasy bezpieczeństwa z szybkozłączkami dla pacjenta · 4 stopy 
ślizgowe · wymiary po rozłożeniu: 1920 x 150 x 145 mm,

Dł. x szer. x wys. w [mm] ok. Nr art. EUR KO
2000 x 700 x 500 4000 386 250 289,00 YB19

Leżanka
konstrukcja ramy z czworokątnych rur stalowych, stabilna i obciążalna, 
zintegrowana rozwijarka krepy medycznej · obicie ze wzmacnianej 
sztucznej skóry wytrzymałe, łatwa pielęgnacja, odporne na brud · 
czarny · tapicerka z wysokiej jakości pianki · część pod głowę regulowana 
wielostopniowo · reguły obowiązujące w zakładach pracy ASR A4.2
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Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wypełnienie opatrunkowe g

Na sterylnych materiałach opatrunkowych SÖHNGEN® do szafek 
opatrunkowych i walizek pierwszej pomocy małych + dużych 
naniesiona jest data produkcji i okres przydatności 20 lat od daty produkcji.
Zawartość spełnia minimalne wymagania zgodnie z DIN odnośnie 
wykonania i jakości.

4000 386 1034000 386 101

Norma Nr art. EUR KO
wypełnienie standardowe wg DIN 13157 4000 386 101 15,50 YB19
wypełnienie standardowe wg DIN 13169 4000 386 103 41,50 YB19

Wielkość Dł. x szer. w cm ok. Nr art. EUR KO
małe 21 x 15 4000 386 089 0,95 YB19

Kompres chłodzący o natychmiastowym działaniu
aktywuje się przez ściśnięcie – bez wstępnego chłodzenia i niezależnie od 
energii zewnętrznej · wytwarza szybko utrzymujące się intensywne zimno · 
do jednokrotnego użytku

Zawartość Wersja Nr art. EUR KO
6 szt. ok.  
110 x 80 x 30 mm 

paski plastra Aluderm Silk 8000 101 367 3,75 YB19

Zestaw hełmów do pierwszej pomocy
mały i kompaktowy · pasuje do kasku roboczego między powłoką kasku a 
wyposażeniem wewnętrznym
Zawartość: kompres aluderm®, szybki opatrunek aluderm®, plaster 
do opatrywania ran aluderm®-aluplast, opatrunek do palców aluderm®-
aluplast ok. 18 x 2 cm, opatrunek do opuszek i gotowe do użycia plastry 
SÖHNGEN®-Silk, nadające się do ponownego zamknięcia opakowanie PE 
(zamknięcie ciśnieniowe) 

Zawartość Wersja Nr art. EUR KO
100 szt. ok. 12 x 2 cm elastyczne 4000 386 160 12,75 YB19

Opatrunek do palców aluderm®-aluplast
składane pudełko ze 100 szt. opatrunków na palec aluderm®-aluplast ok.12 x 
2 cm, z opatrunkiem na ranę aluderm® naparowanym aluminium · aluderm®-
aluplast nie przykleja się do rany, nie strzępi się, jest silnie chłonny, 
przewiewny, może wspomagać odbudowę skóry i gojenie

Szer. x wys. x gł. ok. [mm] Nr art. EUR KO
160 x 122 x 57 4000 386 100 19,10 YB19

Dozownik do plastrów aluderm®-aluplast
dozownik z tworzywa ABS z uchwytem ściennym i zestawem do 
mocowania · trzy przegródki, przezroczysta pokrywa składana ze 
schowkiem tunelowym · plastry pakowane hermetycznie higienicznie 
pojedynczo · bezpieczne, przejrzyste przechowywanie w stanie gotowym 
do użycia · chroni przed zanieczyszczeniem 
 
Zawartość: 115 plastrów w 5 różnych wymiarach i kształtach: 
po 30 pasków aluderm®-aluplast 7,2 x 1,9 cm i ok. 7,2 x 2,5 cm 
25 aluderm®-aluplast - opatrunki czubków palców 
20 aluderm®-aluplast - opatrunki palców 12 x 2 cm 
10 plastrów opatrunkowych aluderm®-aluplast, pojedynczo higienicznie 
pakowane 
mały bloczek zaświadczeń o udzieleniu pierwszej pomocy

Zawartość [szt.] Wersja Nr art. EUR KO
115 wodoodporny 4000 386 150 11,80 YB19

Plaster na rany aluderm®-aluplast
komplet do uzupełnienia 5 kompletów z 115 sztukami plastrów do 
opatrywania ran w następujących wersjach: 
po 30 pasków aluderm®-aluplast 7,2 x 1,9 cm i ok. 7,2 x 2,5 cm 
25 aluderm®-aluplast - opatrunki czubków palców 
20 aluderm®-aluplast - opatrunki palców 12 x 2 cm 
10 aluderm®-aluplast - opatrunki do stawów palców

Zawartość [ml] Wersja Nr art. EUR KO
40 antyseptyczne 4000 386 099 7,30 YB19

Plaster w sprayu URGO g

opatrunek w aerozolu, do natryskiwania na skórę
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Dozownik plastrów QuickFix
Dzięki dozownikowi plastrów QuickFix pierwsza pomoc w zakładzie 
przebiega szybko, bezpiecznie i sprawnie! 
Pojedynczo zapakowane paski plastra łatwo wyjmuje się od dołu 
z obudowy dozownika, przy czym plaster z jednej strony zostaje 
całkowicie otwarty. Plaster można natychmiast nakleić na ranę 
posługując się tylko jedną ręką. Dla systemu QuickFix dostępne są 
różne typy plastrów w opakowaniach uzupełniających, co umożliwia 
ich stosowanie w prawie każdym zakładzie. Wytrzymały i estetyczny 
dozownik można zamontować na ścianie za pomocą taśmy klejącej lub 
dołączonego materiału mocującego. System można też zabezpieczyć 
przed kradzieżą za pomocą klucza. W dozowniku dodatkowo dostępne 
są półki do przechowywania środków pierwszej pomocy (np. płatki 
pod oczy). Istnieje wiele powodów, aby stosować system QuickFix: 
·  wysoki standard higieny dzięki całkowicie opakowanym paskom 
plastra

· łatwe i szybkie zastosowanie przy użyciu jednej ręki 
· elastyczność dzięki możliwości uzupełniania różnymi typami plastrów 
· szeroki zakres zastosowania w prawie każdym miejscu pracy 
· zapobieganie kradzieży plastrów, co zmniejsza ich zużycie oraz koszty

Szer. x wys. x gł. 
ok. [mm]

Kolor Zawartość Nr art. EUR KO

232,5 x 133,5 x 33 zielony 60 szt. wkładów plastrów 4000 386 399 25,10 YC13
232,5 x 133,5 x 33 zielony 90 szt. wkładów plastrów 4000 386 400 21,95 YC13
232,5 x 133,5 x 33 zielony 90 szt. wkładów plastrów 4000 386 402 23,90 YC13
232,5 x 133,5 x 33 zielony 90 szt. wkładów plastrów 4000 386 412 22,95 YC13
232,5 x 133,5 x 33 zielony 90 szt. wkładów plastrów 4000 386 455 25,15 YC13
232,5 x 133,5 x 33 zielony 90 szt. wkładów plastrów 4000 386 456 25,55 YC13

Dozownik do plastrów  
QuickFix g
Zakres dostawy do  
nr art. 4000 386 399: dozownik do 
plastrów, 2 opakowania uzupełniające 
z 30 sztukami elastycznych, 
oddychających opatrunków do palców 
12 x 2 cm do wielokrotnego owijania wokół palca, optymalne mocowanie 
nawet przy dużym obciążeniu, materiał mocujący, klucze do ochrony przed 
kradzieżą 
 
Zakres dostawy do nr art. 4000 386 400: dozownik do plastrów, 2 
opakowania uzupełniające z 45 sztukami wodoszczelnych pasków 
plastra, materiał mocujący, klucze do ochrony przed kradzieżą 
 
Zakres dostawy do nr art. 4000 386 402: dozownik do plastrów, 2 
opakowania uzupełniające z 45 sztukami pasków plastra elastycznego, 
elementy mocujące, klucze do ochrony przed kradzieżą 
 
Zakres dostawy do nr art. 4000 386 412: dozownik do plastrów, po 1 
opakowaniu uzupełniającym z 45 sztukami pasków plastra elastycznego i 
wodoodpornego, materiał mocujący, klucze do ochrony przed kradzieżą 
 
Zakres dostawy do nr art. 4000 386 455: dozownik do plastrów, 2 
opakowania uzupełniające z 45 sztukami plastrów Aloe Vera, o działaniu 
uśmierzającym ból i nawilżającym, materiał mocujący, klucze do ochrony 
przed kradzieżą 
 
Zakres dostawy do nr art. 4000 386 456: dozownik do plastrów, 2 
opakowania uzupełniające z 45 stukami plastrów tamujących krwawienie 
z efektem hemostatycznym – dzięki działaniu ochronnemu plastra polepsza 
się naturalny proces gojenia, materiał mocujący, klucze do ochrony przed 
kradzieżą

Zawartość [mm] Wersja Nr art. EUR KO
30 szt. ok. 120 x 20 opatrunek na palce 

elastyczny (również do 
użytku pojedynczego)

4000 386 398 7,50 YC13

45 szt. ok. 72 x 25 wodoodporny 4000 386 401 5,70 YC13
45 szt. ok. 72 x 25 elastyczne 4000 386 403 6,65 YC13
45 szt. ok. 72 x 25 Aloe Vera 4000 386 457 7,20 YC13
45 szt. ok. 72 x 25 środek tamujący krew 4000 386 458 6,90 YC13

Pasek plastra QuickFix g

pasuje do dozowników do plastrów 4000 386 399, 4000 386 400,  
4000 386 402, 4000 386 412, 4000 386 446, 4000 386 447,  
4000 386 455, 4000 386 456

Szer. x wys. x 
gł. ok. [mm]

Kolor Zawartość Nr art. EUR KO

130 x 85 x 35 przeźroczysty 45 plastrów z 
tkaniny tekstylnej

4000 386 446 13,30 YC13

130 x 85 x 35 wysoki połysk 
kolor biały

45 plastrów z 
tkaniny tekstylnej

4000 386 447 15,40 YC13

Dozownik do plastrów QuickFix® UNO
dozownik o atrakcyjnej formie wypełniony 45 elastycznymi plastrami 
z tkaniny tekstylnej · plastry podczas pobierania z dozownika same 
się odpakowują i można je natychmiast użyć · dozownik do plastrów 
można przykręcić do ściany lub przykleić za pomocą specjalnych pasków 
klejących · dzięki niewielkim wymiarom mocowanie dozownika jest 
możliwe praktycznie w każdym dowolnym miejscu
Można dopełniać wszystkimi produktami z serii QuickFix 

Zawartość [szt.] Nr art. EUR KO
30 4000 386 409 4,75 YC13

Dozownik do plastrów QuickFix Mini g

niewielkie i poręczne opakowanie do przenośnych zastosowań np. w 
samochodzie, skrzynce na narzędzia, torbach awaryjnych, kieszeniach 
kurtek itp. · wysoki standard higieny dzięki pojedynczo opakowanym 
paskom plastra · elastyczny zakres zastosowania – w pracy, podczas hobby 
i czasu wolnego
W zestawie: dozownik mini-plastrów zawierający 30 elastycznych pasków 
plastra (72 x 25 mm)
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Bezpieczeństwo i higiena pracy

Butelki z płynem do płukania oczu Plum
Z nasadką na oko o ergonomicznym kształcie, dzięki czemu powieki 
pozostają również otwarte podczas procesu płukania i płyn może 
przedostać się bezpośrednio do oka. Dwa otwory odpływowe w 
nasadce na oko zapewniają bezpieczne odprowadzanie użytego płynu. 
W stacjach butelki są odwrócone „do góry nogami”, aby zapewnić, 
że po zerwaniu zabezpieczenia użycie nie będzie możliwe. Butelki 
z płynem do płukania oczy Plum zawierają sterylny roztwór soli 
kuchennej (0,9 %), który odpowiada naturalnej zawartości soli w oku. 
Ten sterylny roztwór zapobiega przez dalszym wnikaniem cząstek. 
Nieotwarte butelki mogą być przechowywane przez 3 lat a (data 
przydatności na etykiecie). 
  
Butelki z płynem do płukania oczu wg DIN EN 15154-4  
(nowa norma od 01.07.09) 
 
Zastosowanie: należy przekręcić miseczką oczną do momentu 
zerwania blokady, odchylić głowę w tył, a następnie przepłukać oko. 
 
Zalety: 
·  efektywny roztwór do płukania do usuwania ciał obcych (np. brudu, 
pyłu, odłamków itp.)

· elastyczne rozwiązanie systemowe i duży wybór produktów 
· sterylne i higieniczne 
· brak wymagań odnośnie konserwacji i czyszczenia 
· łatwe i szybkie użycie po wypadku 
· duże bezpieczeństwo działania 
· dostępny plan awaryjny dla oczu

Bezpieczeństwo dla oczu – kilka sekund decyduje o 
wszystkim!
Oczy są jednym z naszych najważniejszych organów zmysłów. 
Podczas wypadku kilka sekund może zadecydować o tym, czy nie 
nastąpi uszkodzenie wzroku. Dlatego też szybki dostęp do myjki 
do oczu jest nadzwyczaj ważny. Użycie myjki do oczu pozwala 
zapobiec przed wbiciem się ciał obcych, takich jak metalowe wióry, 
zanieczyszczenia i pył. Dla zastosowań w różnych obszarach roboczych 
myjka do oczu musi być łatwa, elastyczna i szybka w obsłudze. ważne: 
W przypadku wszystkich zanieczyszczeń przepłukiwać oczy łagodnym 
i równomiernym strumieniem.

pH Neutral - roztwór do płukania w przypadku zagrożenia 
poparzeniem 
 
Wystarczy kilka łatwych ruchów i butelki są gotowe do użycia! 
 
· przekręcić nasadkę na oko łamiąc zabezpieczenie 
· przechylić głowę do tyłu i przepłukać 
 
pH Neutral - skuteczna pomoc w wypadkach z kwasami i 
zasadami 
 
Oparzenia kwasami i zasadami są zawsze poważne i występują już 
po krótkim czasie. Dlatego też konieczne jest szybkie i skuteczne 
stosowanie roztworu do płukania, aby zredukować rozmiar obrażenia! 
 
pH Neutral jest to sterylny roztwór buforujący fosforanowy (4,9%), 
który działa neutralizująco na kwasy i zasady. 
 
Zalecane zastosowanie pH Neutral 
 
pH Neutral jest przeznaczony jako środek pierwszej pomocy dla 
płukania awaryjnego przez 2 minuty. Celem płukania za pomocą 
butelki pH Neutral jest jak najszybsze ponowne ustawienie wartości 
pH na nieszkodliwy poziom w przypadku kontaktu kwasów i zasad z 
okiem. 
 
Do kontynuowania płukania w drodze do lekarza zaleca się stosowanie 
roztworu do płukania oczu Plum o zawartości 0,9% roztworu chlorku 
sodu. 
 
W przypadku obrażeń oczu należy zasięgnąć porady lekarskiej. 
 
Zalety stosowania pH Neutral: 
- okres trwałości 3 lata 
- bezobsługowe 
- elastyczne zastosowanie w płukaniu oczu 
- możliwość łatwego i szybkiego użycia po wypadku 
- zgodność z DIN EN 15154-4

Zawartość [ml] Nr art. EUR KO
200 4000 386 414 10,20 YC13

Butelka z płynem do płukania oczu
napełniona · 0,9% roztworem soli fizjologicznej · ergonomicznie 
wyprofilowana nasadka na oko · sterylna i higieniczna · łatwe 
i proste zastosowanie w sytuacji wymagającej udzielenia 
pierwszej pomocy, czas płukania ok. 2 minut
Obszary wykorzystania: zastosowanie mobilne np. podczas 
wykonywania prac montażowych, transportu towarów 
niebezpiecznych zgodnie z GGVS, przy częstej zmianie miejsca 
pracy, do wyposażania i ponownego kompletowania zestawów 
pierwszej pomocy i apteczek podręcznych

Zawartość [l] JS Nr art. EUR KO
0,5 3 4000 386 415 13,40 1) YC13

1) cena za szt.

Butelka z płynem do płukania oczu
napełniona · 0,9% roztworem soli 
fizjologicznej · z miseczką oczną i przykrywką 
antykurzową · do jednorazowego zastosowania 
lub do umieszczenia w stacjach (4000 386 410, 
4000 386 411 + 4000 386 422) i skrzynkach 
QuickSafe (4000 386 425 + 4000 386 426) · 
czas płukania: ok. 5 minut płynem z każdej 
butelki 
 
JS = 3 szt. w kartonie

Zawartość [ml] Nr art. EUR KO
200 4000 386 418 13,00 YC13

Butelka z płynem do płukania oczu pH Neutral
w przypadku ryzyka oparzeń chemicznych · 200 ml · sterylny roztwór 
buforujący fosforanowy (4,9%) do zastosowań mobilnych (np. w skrzynce 
na narzędzia, walizce pierwszej pomocy itp.) · nadaje się również do 
napełniania zestawu do udzielania pierwszej pomocy przy urazach oczu 
(4000 386 422, 4000 386 460) oraz skrzynek QuickSafe (4000 386 425, 
4000 386 426) · czas płukania ok. 2 min 
 
poręczna butelka o ergonomicznym kształcie nasadki na oko i 
zatyczce
Zastosowanie przy zagrożeniu poparzeniem w wyniku kontaktu 
z zasadami i kwasami: roztwór buforujący fosforanowy o neutralnym 
pH działa neutralizująco. Środek powinien być użyty możliwie po kilku 
sekundach po sytuacji zagrożenia. Po przemyciu środkiem o neutralnym pH 
zaleca się dalsze przemywanie rany środkiem do przemywania oczu (0,9% 
roztwór soli fizjologicznej) do momentu pojawienia się lekarza.

231-11_06[4339837]-1m.indd   231 28.08.2020   09:34:24



11/232

Zawartość Nr art. EUR KO
200 ml 4000 386 442 10,70 YC13
0,5 l 4000 386 443 14,65 YC13

Butelka z płynem do płukania oczu
butelka do płukania oczu napełniona 0,9% 
sterylnym roztworem chlorku sodu (co odpowiada 
naturalnej zawartości soli w oku) w osobnym, 
pojedynczym kartonie, do wypłukiwania ciał obcych 
(np. pyłu, brudu, odprysków), a także olejów lub 
rozpuszczalników · butelka do płukania oczu o 
pojemności 200 ml – czas płukania ok. 2 min, a 
także o pojemności 0,5 l – czas płukania ok. 5 min. 
– nadaje się do napełniania zestawów do płukania 
oczu 4000 386 410 + 4000 386 411 + 4000 386 422 
– oraz do zastosowań indywidualnych

Wygląd rzeczywisty 
może odbiegać od 

ilustracji

Zawartość [ml] Nr art. EUR KO
200 4000 386 444 13,50 YC13

Butelka z płynem do płukania oczu  
pH Neutral
w przypadku ryzyka oparzeń chemicznych · jałowy roztwór buforu 
fosforanowego (4,9%) w chronionym pojedynczym pudełku · do szybkiej 
neutralizacji kwasów i zasad · również do napełniania zestawu pierwszej 
pomocy w przypadku urazów oczu (i nadaje się do indywidualnego użytku) · 
czas płukania ok. 2 min

Zawartość [l] Nr art. EUR KO
0,5 4000 386 410 28,35 YC13

Zestaw do płukania oczu
z 1 napełnioną butelką · uchwyt ścienny z 1 x 0,5 l butelką zawierającą 
płyn do płukania oczu oraz dołączonym piktogramem · przystosowana 
szczególnie do zastosowania w każdej chwili do płukania oczu w miejscu 
pracy · czas płukania ok. 5 min

Zawartość [l] Nr art. EUR KO
2 x 0,5 4000 386 459 44,50 YC13

Zestaw do płukania oczu
z 2 napełnionymi butelkami · uchwyt ścienny z 2 butelkami z płynem 
do płukania oczu o pojemności 0,5 l oraz zintegrowanym piktogramem 
i lustrem · do stanowisk pracy, na których wymagany jest długi czas 
płukania · czas płukania ok. 10 min

Zawartość Nr art. EUR KO
1 x 200 ml cieczy o neutralnym pH, 1 x 
0,5 l płynu do płukania oczu 

4000 386 460 49,80 YC13

Zestaw do udzielania pierwszej pomocy przy urazach 
oczu
zestaw na ścianę z 1 x 200 ml cieczy o neutralnym pH i 1 x butelką z 
płynem do płukania oczu 0,5 l, zintegrowanym oznaczeniem i lustrem · czas 
płukania ok. 7 min

Zawartość [l] Nr art. EUR KO
2 x 0,5 4000 386 411 53,95 YC13

Zestaw do płukania 
oczu
z 2 napełnionymi butelkami · 
uchwyt ścienny z 2 butelkami 
z płynem do płukania oczu 
o pojemności 0,5 l i osobną 
tabliczką z piktogramem i 
lustrem · wytrzymała skrzynka 
naścienna jest w sytuacji 
wymagającej udzielenia 
pierwszej pomocy bardzo łatwa i szybka do otwarcia · butelki z płynem 
do płukania oczu są zabezpieczone przed zewnętrznymi zabrudzeniami 
(np. kurzem), dlatego szczególnie nadają się do użytku w przemyśle i w 
warsztatach · czas płukania: ok. 5 minut płynem z każdej butelki

D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zawartość Nr art. EUR KO
1 x 200 ml cieczy o neutralnym pH, 1 x 
0,5 l płyn do płukania oczu 

4000 386 422 59,10 YC13

Zestaw do udzielania 
pierwszej pomocy  
przy urazach oczu
pudełko na ścianę z 1 x 200 ml 
cieczy o neutralnym pH i  
1 x butelką z płynem do płukania 
oczu 0,5 l, oznaczeniem 
płukania oczu i lustrem · 
wytrzymała skrzynka naścienna 
jest w sytuacji wymagającej 
udzielenia pierwszej pomocy 
bardzo łatwa i szybka do 
otwarcia · butelki z płynem do 
płukania oczu są zabezpieczone 
przed zewnętrznymi zabrudzeniami (np. kurzem), dlatego szczególnie 
nadają się do użytku w przemyśle i w warsztatach · czas płukania ok. 7 min
Zastosowanie: wyjąć butelkę z uchwytu, przekręcać miseczkę oczną do 
momentu zerwania plomby, odchylić głowę w tył, a następnie przepłukać 
oko 
 
w razie zagrożenia poparzeniem kwasami i zasadami zaleca się stosowanie 
neutralizującego roztworu do płukania oczu 200 ml cieczy o neutralnym pH · 
następnie można kontynuować płukanie roztworem do płukania oczu 0,5 l 
aż do momentu opatrzenia przez lekarza · roztwór do płukania oczu 0,5 l jest 
stosowany również w przypadku dostania się do oczu ciał obcych, np. pyłu, 
brudu, wiórów metalowych lub drewnianych
Opis: zestaw do udzielania pierwszej pomocy przy urazach oczu oferuje 
optymalną pierwszą pomoc w przypadku przedostania się zanieczyszczeń i 
szkodliwych substancji do niezabezpieczonego oka · Butelka o pojemności 
200 ml cieczy o neutralnym pH działa dodatkowo neutralizującą w 
przypadku kwasów i zasad
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Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zawartość Nr art. EUR KO
bez zawartości 4000 386 434 33,60 YC13

Skrzynka naścienna
bez zawartości · z polistyrenu z lustrem, 
elementami do mocowania i oznakowaniem 
myjka do oczu · do przechowywania opakowań z roztworem do płukania 
oczu Plum 200 ml (4000 386 414, 4000 386 418), 500 ml (4000 386 415) + 
500 ml DUO (4000 386 432, 4000 386 437) · chroni środek przed kurzem i 
brudem · w przypadku pierwszej pomocy można szybko i łatwo otworzyć

Zawartość [l] Nr art. EUR KO
0,5 4000 386 432 16,00 YC13

Butelka z płynem do płukania oczu DUO
0,5 l sterylnego 0,9% roztworu chlorku sodu z nakładką na oko 
do równoczesnego płukania obu oczu  ·również do napełniania 
zestawu pierwszej pomocy w przypadku urazów oczu (4000 386 
433) oraz skrzynek QuickSafe (4000 386 425, 4000 386 426) · 
czas płukania każdego oka: ok. 2 min

Zawartość [l] Nr art. EUR KO
0,5 4000 386 437 24,50 YC13

Butelka z płynem do płukania oczu DUO pH 
Neutral
w przypadku ryzyka oparzeń chemicznych · napełniona 
0,5 l sterylnym roztworem buforującym fosforanowym (4,9%) · 
działa neutralizującą w przypadku kwasów oraz wielu zasad · 
wyposażona w nakładkę na oko do równoczesnego płukania obu 
oczu · do jednorazowego zastosowania lub do umieszczenia w 
stacji 4000 386 433 i skrzynkach QuickSafe (4000 386 425, 4000 
386 426) · czas płukania: ok. 2 minuty każde oko 

Zawartość Nr art. EUR KO
1 x 0,5 l cieczy o neutralnym pH DUO,  
1 x 0,5 l płyn do płukania oczu DUO

4000 386 433 69,50 YC13

Zestaw do udzielania pierwszej  
pomocy przy urazach oczu DUO
pyłoszczelne pudełko na ścianę z 1 x 0,5 l cieczy o neutralnym pH DUO 
(4,9% roztworu buforującego fosforanowego) i 1 x 0,5 l butelką z płynem 
do płukania oczu DUO (0,9% roztwór chlorku sodu) · butelki są wyposażone 
w nakładkę na oko do równoczesnego płukania obu oczu · czas płukania 
każdego oka: ok. 4 min 
 
Obszary zastosowania: szczególnie nadaje się do zastosowania na 
miejscach pracy, gdzie do oczu dostawać się mogą kwasy i zasady jak 
również ciała obce
W zestawie: pudełko na ścianę z butelkami, elementy mocujące i lustro

Zawartość [ml] Nr art. EUR KO
50 4000 386 449 10,20 YC13
250 4000 386 448 20,50 YC13

Spray do ran i oczu g

ze sterylnym roztworem chlorku sodu 0,9% · równomierny 
strumień natryskiwany zapewnia szybką i skuteczną pomoc 
podczas opatrywania niewielkich ran, takich jak zadrapania i 
przecięcia na skórze lub usuwania kurzu i zabrudzeń z oczu · 
spray do wielokrotnego użytkowania, zachowujący sterylność · kapturek 
ochronny chroni głowicę rozpylającą przed zanieczyszczeniami z zewnątrz · 
hipoalergiczny, bez konserwantów · trwałość: 3 lata 

Zawartość Nr art. EUR KO
z zawartością 4000 386 425 93,55 YC13

Skrzynka QuickSafe Basic g

do płukania oczu i opatrywania drobnych ran 
ciętych 
 
Zawartość: 
· 2 x 0,5 l roztworu do płukania oczu Plum 
· 1 x 200 ml pH neutralnego 
·  5 x 20 ml ampułek z płynem do płukania oczu 
QuickRinse

·  1 x QuickFix Elastic opakowanie uzupełniające z 
45 sztukami elastycznych plastrów

·  instrukcja obsługi QuickGuide i elementy do 
mocowania

Zawartość Nr art. EUR KO
z zawartością 4000 386 426 114,50 YC13

Skrzynka QuickSafe Complete g

do płukania oczu, opatrywania ran, niewielkich ran 
ciętych i oparzeń 
 
Zawartość: 
· 18 x QuickCool żel łagodzący oparzenia 
·  1 x QuickStop zestaw opatrunków z 1 szt.  
17 x 17 cm i 2 szt. 7,5 x 12 cm

· 20 x QuickClean chusteczki do czyszczenia ran 
· 2 x 0,5 l roztworu do płukania oczu Plum 
· 1 x 200 ml pH neutralnego 
·  5 x 20 ml ampułek z płynem do płukania oczu 
QuickRinse

·  1 x QuickFix Elastic opakowanie uzupełniające z 
45 sztukami elastycznych plastrów

· instrukcja obsługi QuickGuide i elementy do mocowania

Zawartość [ml] Nr art. EUR KO
50 4000 386 461 12,25 YC13

Żel na oparzenia Aloe Vera
rozpuszczalny w wodzie, przezroczysty hydrożel, 
zawierający Aloe vera · dzięki działaniu chłodzącemu 
i uspokajającemu nadaje się dobrze do udzielania pierwszej pomocy 
i uśmierzania bólu po nadmiernej ekspozycji na słońce lub wysoką 
temperaturę · przyspiesza proces gojenia dzięki doprowadzaniu wilgotności
Zastosowanie: w ograniczonym zakresie na skórę uszkodzoną wskutek 
wysokiej temperatury, promieniowania słonecznego albo sztucznego (tylko 
oparzenia pierwszego stopnia lub powierzchniowe oparzenia drugiego 
stopnia)
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Szer. x wys. x gł. ok. [mm] Zawartość [szt.] Nr art. EUR KO
220 x 115 x 52 85 4706 000 190 26,50 YX07

Dozownik do plastrów  
Salvequick-Sofortpflaster  
Cedderoth g

dozownik z wyposażeniem podstawowym (40 elastycznych pasków 
plastra, nr art. 4706 000 191 i 45 wodoodpornych pasków plastra, nr art. 
4706 000 192) oraz klucz specjalny · wymiana i napełnianie tylko z kluczem 
specjalnym · podczas wyjmowania jedna połówka plastra jest gotowa do 
przyklejenia i można go natychmiast użyć

Zawartość Wersja Nr art. EUR KO
po 6 x 24 szt. ok. 7,2 x 1,9 cm  
po 6 x 16 szt. ok. 7,2 x 2,5 cm 

elastyczne 4000 386 488 44,00 YX07

po 6 x 27 szt. ok. 7,2 x 1,9 cm  
po 6 x 18 szt. ok. 7,2 x 2,5 cm 

wodoodporne 4000 386 489 34,05 YX07

6 x 15 szt. ok. 8,7 x 5,8 cm elastyczne 4000 386 490 40,00 YX07
6 x 21 szt. ok. 7,2 x 1,9 cm  
6 x 14 szt. ok. 7,2 x 2,5 cm 

detectable 4000 386 491 69,00 YX07

6 x 14 szt. ok. 8 x 3 cm 
6 x   7 szt. ok. 8 x 6 cm 

plaster tekstylny 
bardzo duży

4000 386 492 44,40 YX07

Pasek plastra Salvequick

Zawartość [l] Nr art. EUR KO
2 x 0,5 4000 386 481 39,90 YX07

Butelka z płynem do płukania oczu g

wypełnione płynem do przemywania oczu 
2 x 0,5 l  ·sterylna izotoniczna sól buforowana 
bez konserwantów · buforowane urządzenia do 
przemywania oczu nie tylko rozcieńczają i wypłukują 
niebezpieczne substancje z oka, ale efekt jest 
silniejszy w alkaliach niż w kwasach · poręczna 
butelka z ergonomiczną miseczką oczną i dużą 
ilością płynu do płukania · zintegrowana osłona 
przeciwpyłowa utrzymuje miseczkę oczną w czystości i jest gotowa do 
użycia · osłona przeciwpyłowa służy również jako urządzenie otwierające · 
można je otworzyć za pomocą prostego uchwytu
· Trwałość 4,5 lat 
 ·Funkcja 2 w 1 - płukanie + neutralizacja w butelce

D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Nr art. EUR KO
4000 386 482 13,55 YX07

Uchwyt ścienny g

akcesoria do myjki do oczu (4000 386 481) · butla 
jest mocowana na uchwycie ściennym i otwiera się 
automatycznie po wyjęciu jej z uchwytu – można od razu 
przemyć oczy · do zestawu załączona jest tabliczka z 
instrukcją
Myjka do oczu nie jest zawarta w zakresie dostawy!

Dostawa bez 
myjki do oczu

Szer. x wys. x gł. ok. [mm] Nr art. EUR KO
290 x 560 x 120 4000 386 450 215,00 YX07

Stanowisko pierwszej pomocy  
First Aid Station Set g

treść zgodnie z DIN 13157 · składający się ze stacji, 
przenośnej walizki (treść zgodnie z DIN 13157) i 
wspornika ściennego · zawiera produkty do różnych 
rodzajów urazów · można dostosować do różnych 
potrzeb · miejsce na dodatkowe produkty · jasne, 
łatwe do zrozumienia instrukcje pierwszej pomocy 
znajdują się na stacji i na opakowaniu produktu

Zawartość [m] Wersja Nr art. EUR KO
rolka 6 cm x 2 samoprzylepny elastyczny, 

kolor niebieski
4000 386 486 8,00 YX07

Plaster i bandaż Soft Foam g

elastyczny, samoprzylepny plaster i bandaż bez kleju · oderwać odpowiedni 
kawałek i zawinąć raz lub dwa wokół miejsca obrażenia · w przypadku 
silnego krwawienia złożyć jedną sztukę w tupfer i założyć opaskę 
uciskową · opatrunek odpowiedni do wszystkich rodzajów małych ran, 
niezależnie od ciepła, zimna, mokrych albo suchych, wodoodporny · 
pojedyncze opakowanie

Szer. x wys. x 
gł. ok. [mm]

Kolor Zawartość Nr art. EUR KO

306 x 155 x 155 zielony, przezroczysty z zawartością 4706 000 235 82,60 YX07

Nr art. EUR KO
środek do czyszczenia ran Salvequick, sterylny 
fizjologiczny roztwór soli kuchennej, 40 szt. 
ok. 11 x 12 cm 

4706 000 236 9,75 YX07

Plaster i bandaż Soft Foam, samoprzylepny 
elastyczny, niebieski, rolka 6 cm x 4,5 m 

4000 386 487 14,90 YX07

Dozownik środków do opatrywania ran  
Wound Care Dispenser g

wypełniony 3 różnymi rodzajami plastrów o różnych wielkościach, do 
różnych rodzajów ran · plastry, miękkie opatrunki piankowe i chusteczki 
do czyszczenia ran zebrane w jednym miejscu pod zamknięciem · łatwe 
otwieranie specjalnym kluczem 
 
Zawartość: 1 środek do czyszczenia ran Salvequick, 40 szt. (ref. 3227), 1 
opatrunek piankowy Cederroth Soft niebieski, 4,5 m (ref. 51011010), 1x 
40 szt. plastrów tekstylnych Salvequick (ref. 6444), 1x 45 szt. plastrów 
wodoodpornych Salvequick (ref. 6036), 1x 21 szt. plastrów tekstylnych 
Salvequick XL (ref. 6470), 1 klucz specjalny
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Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kolor Nr art. EUR KO
biały 4000 386 500 18,95 PX03
czarny przeźroczysty 4000 386 501 20,95 PX03

Dozownik mydła g

przyjazne dla środowiska, higieniczne i estetyczne 
rozwiązanie o szerokim zakresie zastosowań · produkty 
stosowane do napełnienia uzupełniającego są pakowane 
w hermetyczne torebki z PE, tym samym spełniają 
wymagania higieny · obsługa jest bardzo łatwa i prosta, 
ponieważ torebka z PE zawieszana jest w dozowniku wraz 
z etykietą · zapewnia to również optymalne opróżnianie 
torebki · obudowa z tworzywa sztucznego
Mydło nie jest dołączane do kompletu!

Pojemnik Zawartość [ml] Nr art. EUR KO
tuba 200 4000 386 520 4,95 1) PX03

1) cena za szt.

Krem ochronny do skóry Dual Protect g

krem ochronny do skóry do stosowania przed i podczas 
pracy przy zmiennych procesach roboczych, tzn. zarówno do 
substancji rozpuszczalnych, jak i nierozpuszczalnych w wodzie · 
bez substancji zapachowych i barwników · bez silikonu
Zastosowanie: nanosić na czyste i suche ręce przed pracą i w jej trakcie

Pojemnik Zawartość [l] Pasuje do JS Nr art. EUR KO
woreczek 0,5 4000 386 500 6 + 4000 386 505 4,15 1) PX03
woreczek 1,4 4000 386 501 8 + 4000 386 506 6,65 1) PX03

1) cena za szt.

Mydło w kremie Soft Clean / Fresh g

nawilżające mydło w kremie · lekko perfumow. i z neutralnym pH ·  
do codziennego mycia rąk · do usuwania słabych zabrudzeń

Pojemnik Zawartość [l] Pasuje do Nr art. EUR KO
kanister 5 4000 386 509 4000 386 507 17,65 1) PX03

1) cena za kanister

Mydło w kremie Soft Clean g

nawilżające mydło w kremie · lekko perfumow. i z 
neutralnym pH · do codziennego mycia rąk, np. w 
biurze, magazynie, WC lub do zmywania lekkich 
zabrudzeń i kurzu · wysoka wydajność i oszczędne 
zużycie · nadaje się do uzupełniania standardowych 
dozowników mydła

Pojemnik Zawartość [l] Pasuje do Nr art. EUR KO
kanister 5 4000 386 509 4000 386 508 29,95 1) PX03

1) cena za kanister

Środek czyszczący do rąk Extra Clean g
nowoczesny środek czyszczący do rąk o bardzo 
dobrych właściwościach czyszczących i świeżym 
zapachu cytrusowym · łatwo usuwa trudno zmywalne, 
duże zabrudzenia, np. oleje napędowe i hydrauliczne, 
mieszanki oleju, resztek metalu i przywartych 
zabrudzeń · idealny do mycia rąk w warsztacie i sektorze 
przemysłowym · wysoka wydajność i oszczędne 
zużycie · cząstki ścierne: granulat z kolb kukurydzy

Nr art. EUR KO
4000 386 509 4,75 PX03

Pompka dozująca
praktyczne pobieranie i optymalne dozowanie dla kanistrów 5 l

Pojemnik Zawartość Pasuje do JS Nr art. EUR KO
tuba 250 ml - 12 + 4000 386 515 4,45 1) PX03
woreczek 1,4 l 4000 386 501 8 + 4000 386 516 9,95 1) PX03

1) cena za szt.

Środek czyszczący do rąk Extra Clean g

nowoczesny środek czyszczący do rąk o bardzo dobrych 
właściwościach czyszczących · łatwo usuwa trudno zmywalne, 
duże zabrudzenia, np. oleje napędowe i hydrauliczne, mieszanki 
oleju, resztek metalu i przywartych zabrudzeń · materiały ścierne: 
granulki kaczanów kukurydzy
Zastosowanie: nałożyć na wilgotne ręce, wetrzeć a następnie spłukać 
wodą

Zawartość [szt.] Rozmiar ściereczki [mm] Nr art. EUR KO
75 200 x 250 4000 386 532 14,65 PX03

Ściereczka do czyszczenia rąk
skutecznie i delikatnie usuwa oleje, resztki metali, 
tłuszcze, farby, kleje i inne trudno zmywalne zabrudzenia 
bez użycia wody · zawiera skuteczny płyn czyszczący 
zapewniający dobre natłuszczenie i posiadający 
właściwości ścierne · z polipropylenu · wiąże brud, 
dlatego można stosować wielokrotnie

Pojemnik Zawartość [ml] Nr art. EUR KO
tuba 200 4000 386 522 4,75 1) PX03

1) cena za szt.

Krem pielęgnacyjny do skóry Care Plus g

regenerujący krem do pielęgnacji skóry, który szybko się 
wchłania · do skóry normalnej i suchej · lekko perfum.
Zastosowanie: po pracy nałożyć na suche i czyste ręce

Pojemnik Zawartość [l] Nr art. EUR KO
puszka 0,5 4000 386 550 2,31 1) PK02
wiadro 10 4000 386 552 17,45 1) PK02

1) cena za szt.

Pasta do mycia rąk
łagodny dla skóry, nie zawierający 
mydła ani rozpuszczalników 
koncentrat czyszczący do silnych 
zabrudzeń w przemyśle oraz rzemiośle · optymalne czyszczenie rąk dzięki 
wysoce skoncentrowanym, aktywnym substancjom myjącym w połączeniu 
z łagodnym dla skóry naturalnym środkiem ściernym - mączką z miękkiego 
drewna · neutralna dla skóry wartość pH przyczynia się do zachowania 
kwaśnego płaszcza ochronnego skóry
Zakresy stosowania: do średnich i mocnych zanieczyszczeń  
 
Dozowanie/zastosowanie: niewielką ilość (2-4 g) nałożyć na zwilżone 
ręce i wetrzeć, kontynuować zmywanie, dodając niewielką ilość wody aż do 
rozpuszczenia zanieczyszczeń, spłukać dokładnie dużą ilością wody i dobrze 
wysuszyć
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Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kolor Nr art. EUR KO
biały 4707 022 006 50,35 YB15

Dozownik mydła Stoko Vario Ultra® g

stabilna obudowa z tworzywa sztucznego · prosty w 
utrzymaniu i do napełniania · niezawodne działanie ·  
nadaje się do pryszniców
Wypełnienie nie jest zawarte w zestawie!
Nadaje się do wszystkich butelek miękkich 1 l + 2 l (np. 
4707 020 009, 4707 020 015, 4707 020 060, 4707 020 062, 4707 020 064, 
4707 020 066, 4707 020 080, 4707 020 085)

Kolor Nr art. EUR KO
biały 4707 020 034 96,05 YB15

Dozownik mydła Stoko Vario mat
obudowa ze stali szlachetnej, lakierowana na 
biało · higieniczny i przyjazny dla środowiska system 
dozowania · łatwa obsługa i napełnianie, stabilna i 
niezawodna w użyciu · można zamiennie stosować 
do wszystkich butelek miękkich 1 l i 2 l · możliwość 
zablokowania
Wypełnienie nie jest zawarte w zestawie!
Nadaje się do wszystkich butelek miękkich 1 l + 2 l (np. 4707 020 009, 
4707 020 015, 4707 020 017, 4707 020 060, 4707 020 062, 4707 020 064, 
4707 020 066, 4707 020 080, 4707 020 085)

Kolor Nr art. EUR KO
biały 4707 020 185 19,45 YB15

Dozownik pierwszej pomocy g

pasuje do kartusza 1 l Deb Stoko ochrona skóry
Wypełnienie nie jest zawarte w zestawie!

Pojemnik Zawartość Pasuje do Nr art. EUR KO
tuba 100 ml - 4707 020 140 2,95 YB15
kartusza z gazem 1 l 4707 020 185 4707 020 141 20,95 YB15

Krem ochronny do skóry Stokoderm Protect PURE
uniwersalny krem do stosowania przed zabiegiem w celu ochrony skóry 
przed zabrudzeniami rozpuszczalnymi w wodzie i nierozpuszczalnymi takimi 
jak: ochrona olejów i środków czyszczących · nieperfumowany · nadaje się 
do przemysłu spożywczego · 1 stopień ochrony
Zastosowanie: do umiarkowanych i zmiennych materiałów roboczych, 
odpowiednie do stosowania w rękawicach

Pojemnik Zawartość Pasuje do Nr art. EUR KO
tuba 100 ml - 4707 020 142 4,95 YB15
kartusza z gazem 1 l 4707 020 185 4707 020 143 41,15 YB15

Krem ochronny do skóry Stokoderm Grip PURE g

uniwersalny krem z Eucoriol® do stosowania przed pracą, z 
wyjątkową aktywnością wzmacniającą skórę, zmiękczającą skórę pod 
rękawiczkami i środkami ochrony osobistej oraz w celu poprawienia 
przyczepności · specjalna ochrona przed wodnymi i nierozpuszczalnymi w 
wodzie zabrudzeniami · nieperfumowane i bez barwników · nadaje się do 
zastosowania w przemyśle spożywczym · 2 stopień ochrony
Stosowanie: do wymiany materiałów roboczych, do tymczasowego 
noszenia rękawic lub środków ochrony indywidualnej

Pojemnik Zawartość Pasuje do Nr art. EUR KO
tuba 100 ml - 4707 020 124 3,95 YB15
kartusza z gazem 1 l 4707 020 185 4707 020 144 30,25 YB15

Maść ochronna do skóry Travabon® Classic g

specjalny krem do stosowania przed rozpoczęciem pracy w celu ochrony 
przed ciężkimi substancjami oleistymi i brudem · ułatwia oczyszczanie skóry 
za pomocą unikalnych emulgatorów · wysoka zawartość pigmentów dla 
dodatkowej ochrony przed silnymi zabrudzeniami
Zastosowanie: do ciężkich, oleistych zabrudzeń, gdy rękawiczki nie są 
zużyte

Pojemnik Zawartość [l] Pasuje do Nr art. EUR KO
butelka 1 4707 022 006, 

4707 020 034
4707 020 009 28,25 YB15

Maść ochronna do skóry Travabon® S classic
maść chroniąca skórę przed manipulowaniem silnie przylegającymi, 
nierozpuszczalnymi w wodzie zabrudzeniami spowodowanymi przez 
oleje, lakiery, grafit, pył metaliczny, klej · rozpuszczalny w wodzie · bez 
smaru · bez silikonu · perfumow · bezbarwny · ułatwia oczyszczanie skóry · 
zwiększony efekt ochronny dzięki pigmentom chroniącym skórę
Zastosowanie: nanosić na czyste i suche ręce przed pracą i w jej trakcie
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
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Bezpieczeństwo i higiena pracy

Pojemnik Zawartość Pasuje do Nr art. EUR KO
tuba 100 ml - 4707 020 126 4,20 YB15
kartusza z gazem 1 l 4707 020 185 4707 020 146 35,45 YB15

Krem ochronny do skóry Stokoderm® Aqua PURE g

specjalny krem do nakładania przed rozpoczęciem pracy · w stosunku do 
środków wodnych i mokrych · zawiera bisabolol do stabilizacji i regeneracji 
naturalnej bariery skórnej · bezzapachowy i posiadający certyfikat HACCP 
do stosowania w przemyśle spożywczym
Zastosowanie: regularny lub długotrwały kontakt z substancjami wodnymi 
podczas noszenia rękawic

Pojemnik Zawartość [l] Pasuje do Nr art. EUR KO
butelka 1 4707 022 006, 

4707 020 034
4707 020 015 33,05 YB15

Krem ochronny do skóry  
Stokoderm® aqua sensitive
krem ochronny przeciwko substancjom wodnym, takim jak: 
jajo mieszane w wodzie oleje i chłodziwa oraz ochrona przed roztworami 
wodnymi barwników, kwasów, alkaliów itp., oraz ochrona podczas 
noszenia rękawic · emulsja W/O/W · stabilizuje, regeneruje i wzmacnia 
barierę skórną · dotyczy również twarzy · lekko natłuszczający · szybko się 
wchłania · nieperfumowany · bez silikonu · bezbarwny · z efektem naprawy 
i aktywnym kompleksem hamamelis i bisabolol · oceniane przez HACCP
Zastosowanie: nanosić na czyste i suche ręce przed pracą i w jej trakcie
Na życzenie dostępny również jako butelka 0,5 l (20 butelek/karton)

Pojemnik Zawartość Pasuje do Nr art. EUR KO
tuba 100 ml - 4707 020 147 7,35 YB15
kartusza z gazem 1 l 4707 020 185 4707 020 148 53,75 YB15

Krem chroniący przed promieniami UV  
Stokoderm® Sun Protect 50 PURE g

krem chroniący przed promieniami UV · profesjonalna ochrona przed 
promieniowaniem UV-A | UV-B | UV-C 
 
filtr przeciwsłoneczny do profesjonalnego użytku na twarz, dłonie i całe 
ciało · ultra-wrażliwy - idealny dla wrażliwej skóry · z ochroną przed 
promieniami UV-B 50, UV-A i UV-C 35 przed sztucznymi promieniami 
UV-C · szybko wchłania się w skórę · nawilża skórę przez 24 godziny · 
wodoodporny i odporny na pot, silikon, kolor i zapach · kompatybilność ze 
skórą potwierdzona testami klinicznymi
Zastosowanie: dla profesjonalistów pracujących w terenie narażonych na 
działanie promieni słonecznych UV-A i UV-B, a także sztucznych promieni 
UV-C, które są wykorzystywane w niektórych procesach przemysłowych, 
takich jak spawanie

Pojemnik Zawartość [ml] Nr art. EUR KO
butelka z pompą 100 4707 020 018 5,95 YB15

Spray do nóg Stokoderm® Foot Care
alkoholowy roztwór zmniejsza obrzęk skóry w szczelnych butach i butach · 
efekt dezodoryzacji poprzez dodanie olejków eterycznych · bez silikonu · 
perfumow · bezbarwny · bez środków konserwujących

Kolor Nr art. EUR KO
biały 4707 020 186 19,45 YB15

Dozownik pierwszej pomocy g

pasuje do kartuszy 1+2-l Deb Stoko lekki środek do czyszczenia skóry
Wypełnienie nie jest zawarte w komplecie!

Pojemnik Zawartość Pasuje do Nr art. EUR KO
kartusza z gazem 1 l 4707 020 186 4707 020 156 12,05 YB15
kartusza z gazem 1,2 l 4707 020 195 4707 020 157 15,35 YB15
kartusza z gazem 2 l 4707 020 187 4707 020 158 21,95 YB15

Mydło w pianie Refresh™ Clear FOAM Pure g

bezzapachowe i bezbarwne mydło w pianie do mycia rąk · zmniejsza ryzyko 
reakcji alergicznych i podrażnień skóry ponieważ nie zawiera perfum i 
barwników · nie przenosi obcych smaków na żywność · zawiera składniki 
odżywcze, które wygładzają skórę i chronią ją przed wysuszeniem
Zastosowanie: łazienki w biurach i obiektach użyteczności publicznej oraz 
w obszarach, gdzie przetwarzana jest żywność
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Pojemnik Zawartość Pasuje do Nr art. EUR KO
butelka 250 ml - 4707 020 159 4,25 YB15
kartusza z gazem 1 l 4707 020 186 4707 020 160 12,15 YB15

Mydło w pianie Refresh™ Original FOAM g

lekko perfumow., bezbarwne, delikatne mydło w pianie do mycia rąk · 
zawiera łagodne substancje czynne, które oczyszczają i odświeżają dłonie · 
zawiera składniki odżywcze, które wygładzają skórę i chronią ją przed 
wysuszeniem
Zastosowanie: łazienki w biurach i obiektach użyteczności publicznej

Pojemnik Zawartość [l] Pasuje do Nr art. EUR KO
kartusza z gazem 1 4707 020 186 4707 020 161 6,65 YB15
kartusza z gazem 2 4707 020 187 4707 020 162 11,65 YB15

Tonik do czyszczenia rąk Estesol® Lotion PURE g

środek czyszczący do rąk do lekkich zabrudzeń · nieperfumowany i 
bezbarwny tonik do czyszczenia rąk · zawiera glicerynę chroniącą skórę 
przed wysychaniem · łagodne detergenty do szybkiego i skutecznego 
oczyszczania rąk · efektywność czyszczenia 2
Zastosowanie: ogólne obszary przemysłowe, produkcja/przetwarzanie 
żywności

D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Pojemnik Zawartość Pasuje do Nr art. EUR KO
butelka 250 ml - 4707 020 163 4,45 YB15
kartusza z gazem 1 l 4707 020 186 4707 020 165 14,25 YB15
kartusza z gazem 2 l 4707 020 187 4707 020 166 26,85 YB15

Środek czyszczący do rąk Estesol Premium PURE g

do lekkich zanieczyszczeń · bezzapachowy, nieperfumowany środek do 
czyszczenia skóry bez konserwantów i barwników · zawiera łagodne 
środki powierzchniowo czynne (cukrowy środek powierzchniowo czynny i 
sulfobursztynian) i szczególnie wysoką proporcję czynników nawilżających · 
efektywność czyszczenia 2
Zastosowanie: ogólne obszary przemysłowe

Pojemnik Zawartość Pasuje do Nr art. EUR KO
butelka 250 ml - 4707 020 061 4,20 YB15
butelka 2 l 4707 022 006, 

4707 020 034
4707 020 062 20,55 YB15

Preparat do czyszczenia skóry Estesol® hair & body
płynny środek do oczyszczania skóry z lekkich zabrudzeń · odpowiedni dla 
skóry wrażliwej · żel pod prysznic do ciała i włosów 2 w 1  ·z odżywką · 
perfumowana · bez smug · bezrozpuszczalnikowy
Zastosowanie: żel pod prysznic do pełnego oczyszczenia ciała

Pojemnik Zawartość [l] Pasuje do Nr art. EUR KO
butelka 2 4707 022 006, 

4707 020 034
4707 020 060 15,65 YB15

Preparat do czyszczenia skóry  
Estesol® mild wash
płynny środek do czyszczenia skóry z perłowy dla lekkich 
zabrudzeń · łagodna moc oczyszczająca · przyjazny dla 
skóry · szczególnie polecany dla sektora spożywczego · 
nadaje się do czyszczenia całego ciała · nieperfumowany · bez mydła · 
bezrozpuszczalnikowy · bezbarwny
Stosowanie: po pracy i przed przerwami w pracy nakładaj niewielką ilość 
na suche ręce i masuj, przemyj niewielką ilością wody i spłucz dużą ilością 
wody

Kolor Nr art. EUR KO
biały 4707 020 189 33,75 YB15

Dozownik pierwszej pomocy  g

Preparat do czyszczenia skóry silnie pieniący się · 
pasuje do kartusza 3,25 l pianki do czyszczenia rąk 
Solopol®GFX™
Wypełnienie nie jest zawarte w zestawie!

Kolor Nr art. EUR KO
biały 4707 020 190 23,95 YB15

Dozownik pierwszej pomocy g

pasuje do kartusza 2 l Deb Stoko silny środek do 
czyszczenia skóry
Wypełnienie nie jest zawarte w zestawie!
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Pojemnik Zawartość [l] Pasuje do Nr art. EUR KO
kartusza z gazem 3,25 4707 020 189 4707 020 167 35,25 YB15

Pianka do czyszczenia rąk  
Solopol® GFX™
jedyny na świecie środek czyszczący do rąk w piance z cząstkami ściernymi 
do silnego zabrudzenia · 2,8 ml ciekłego detergentu przekształca się 
w mocną pianę, która ma pięciokrotną objętość · dla 43% więcej prań 
ręcznych w porównaniu do tradycyjnych ścierek ręcznych · delikatna, 
bezrozpuszczalnikowa formuła z biodegradowalnym środkiem cierno-
ściernym z mąki kukurydzianej i z pestek oliwek usuwa nawet uporczywe 
zanieczyszczenia przemysłowe · nowoczesne środki do pielęgnacji 
zapewniają miękkie i giętkie dłonie
Zastosowanie: do usuwania silnych zabrudzeń w obszarach 
przemysłowych

Nr art. EUR KO
4707 020 202 30,25 YB15

Dozownik
Preparat do czyszczenia skóry lekko pieniący się ·  
pasuje do kartuszy 2 l Estesol FX Pure
Wypełnienie nie jest zawarte w zestawie!

Pojemnik Zawartość [l] Pasuje do Nr art. EUR KO
kartusza z gazem 1 4707 020 186 4707 020 200 13,55 YB15
kartusza z gazem 2 4707 020 202 4707 020 201 25,65 YB15

Pianka do czyszczenia rąk Power Estesol® FX™ PURE
średnio mocna pianka do czyszczenia rąk · sprawdzony środek do 
czyszczenia rąk do stosowania na stanowisku pracy: teraz jeszcze 
mocniejszy, w postaci pianki · tylko 1,5 ml cieczy wytwarza na każde 
zastosowanie 12 ml mocnej pianki czyszczącej (8-krotne zwiększenie 
objętości) · do 2 x bardziej efektywniejsze działanie niż dotychczasowe 
toniki do czyszczenia rąk · łagodna formuła bez rozpuszczalników, z 
efektywnym systemem powierzchniowo czynnym, bez cząstek ściernych · 
pielęgnujący skórę, hipoalergiczny i nieperfumowany · oceniony wg 
wytycznych HACCP · efektywność czyszczenia 3
Zakres zastosowania: do usuwania średnich zanieczyszczeń w logistyce i 
przemyśle

Pojemnik Zawartość Pasuje do Nr art. EUR KO
tuba 250 ml - 4707 020 150 2,65 YB15
kartusza z gazem 2 l 4707 020 190 4707 020 168 17,35 YB15
butelka 2 l 4707 022 006, 

4707 020 034
4707 020 064 15,95 YB15

Pasta do czyszczenia rąk Solopol® Classic g

niezawierający rozpuszczalników środek czyszczący do rąk do usuwania 
silnych zabrudzeń np. z olejów, tłuszczów, sadzy, smarów · naturalny 
środek czyszczący Astopon® delikatnie usuwa zabrudzenia, nie uszkadzając 
skóry · zawiera ochronę skóry Eucornol®, aby zminimalizować ryzyko 
podrażnienia skóry · efektywność czyszczenia 4
Zastosowanie: do usuwania silnych zabrudzeń w obszarach 
przemysłowych

Zawartość [l] Nr art. EUR KO
2 4707 020 205 15,95 YB15

Środek do czyszczenia skóry Solopol®

Preparat do czyszczenia skóry lekko pieniący się · naturalny, 
bezzapachowy · mocna, niezawierająca rozpuszczalników 
pasta do czyszczenia rąk z nalepką ekologiczną UE oraz z 
certyfikatem TÜV Rheinland · efektywność czyszczenia: 
4 · z Astopon® (rafinowana mąka z łupin orzecha włoskiego) · sprawiające 
wrażenie łagodnej, skutecznie czyści · z kompleksem chroniącym skórę · 
pozostawia uczucie zadbanej skóry
Obszar zastosowania: ogólne obszary przemysłowe, produkcja/
przetwarzanie żywności

Zawartość Nr art. EUR KO
 70 sztuk 4707 020 207 22,15 YB15

Preparat do czyszczenia skóry Kresto kwik-wipes®

ściereczki do czyszczenia rąk do ciężkich i ekstremalnych 
zabrudzeń · efektywność czyszczenia: 5 · wyjątkowo silna moc 
czyszczenia · do szybkiego i wstępnego czyszczenia · materiał ściereczki 
dobrze wchłaniający brud · do stosowania bez wody – idealne do podróży
Obszar zastosowania: do użytku przenośnego bez wody w przemyśle
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zawartość Nr art. EUR KO
250 ml 4707 020 208 3,95 YB15

Środek do czyszczenia skóry Kresto® Classic
do bardzo ciężkich zabrudzeń · efektywność czyszczenia: 5 ·  
zawiera toksykologicznie nieszkodliwe rozpuszczalniki do oszczędzającego 
skórę usuwania uporczywych zabrudzeń z oleju · zawiera ochronę 
skóry Eucornol®, aby zminimalizować ryzyko podrażnienia skóry · dzięki 
naturalnemu środkowi tarcia Astopon®, brud jest delikatnie usuwany bez 
uszkadzania skóry
Obszar zastosowania: do usuwania bardzo silnych zabrudzeń w obszarach 
przemysłowych

Kolor Nr art. EUR KO
biały 4707 020 191 23,95 YB15

Dozownik pierwszej pomocy g

pasuje do kartuszy 2 l Deb Stoko specjalny środek 
do czyszczenia skóry
Wypełnienie nie jest zawarte w zestawie!

Kolor Nr art. EUR KO
biały 4707 020 194 60,45 YB15

Dozownik pierwszej pomocy Deb 
InstantFOAM g

pasuje do kartusza Deb Instant FOAM 
1-l-TouchFREE
Wypełnienie nie jest zawarte w zestawie!

Kolor Nr art. EUR KO
biały 4707 020 192 19,45 YB15

Dozownik g

Żele do dezynfekcji rąk · pasuje do kartuszy 1-l Deb 
Stoko środek dezynfekcyjny
Wypełnienie nie jest zawarte w komplecie!

Pojemnik Zawartość Pasuje do Nr art. EUR KO
butelka 47 ml - 4707 020 176 5,15 YB15
butelka 250 ml - 4707 020 177 13,15 YB15
kartusza z gazem 1 l 4707 020 192 4707 020 178 25,85 YB15
kartusza z gazem 1 l/1,2 (TF) 4707 020 194 4707 020 179 25,25 YB15

Środek dezynfekcyjny do rąk w pianie  
Deb InstantFOAM® Complete g

pierwszy na świecie środek dezynfekcyjny do rąk z pianki wirusowej · 
nieperfumowany i bezbarwny, hipoalergiczny środek dezynfekujący 
na bazie alkoholu · bez użycia wody, by zabić 99,999% najczęstszych 
zarazków · szerokie spektrum działania, wysoce skuteczne działanie 
bakteriobójcze (EN1500), wirusobójcze (EN14476), drożdżakobójcze 
(EN1650) i prątkobójcze (EN14348) · według niezależnych testów 
nie przenosi on żadnego obcego smaku do żywności · szybka i łatwa 
dystrybucja na dłoniach bez lepkich pozostałości · zawiera balsam, aby 
zapobiec wysychaniu skóry · znajduje się na liście VAH
Stosowanie: w obszarach wrażliwych na higienę i gdzie wymagany jest 
wyższy poziom higieny
Biocydy należy stosować z zachowaniem ostrożności. Przed użyciem 
należy zawsze przeczytać etykietę oraz informacje o produkcie.

Pojemnik Zawartość [szt.] Nr art. EUR KO
pudełko  70 4707 020 174 11,25 YB15
wiadro 150 4707 020 175 27,65 YB15

Ściereczka do czyszczenia rąk Kresto® Special WIPES g
do bardzo ciężkich zabrudzeń · solidne, bardzo duże ręczniki · 
impregnowane roztworem czyszczącym na bazie łagodnego estru do 
wysoce skutecznego usuwania zabrudzeń, np. w druku i lakierniach · z 
wiskozy · zawiera glicerynę dla gładkiej i zadbanej skóry · efektywność 
czyszczenia 5
Stosowanie: do mobilnego bezwodnego zastosowania w obszarach 
przemysłowych, a także w drukarniach i lakierniach

Pojemnik Zawartość Pasuje do Nr art. EUR KO
tuba 250 ml - 4707 020 152 6,45 YB15
kartusza z gazem 2 l 4707 020 191 4707 020 173 33,85 YB15

Środek czyszczący do rąk 
Kresto® Special ULTRA g

specjalny środek czyszczący do rąk z łagodnym 
rozpuszczalnikiem do usuwania silnie przylegających zabrudzeń · 
naturalny środek czyszczący Astopon® delikatnie usuwa zanieczyszczenia, 
nie uszkadzając skóry · skoncentrowany produkt do ekonomicznego 
czyszczenia przy użyciu niewielkich ilości produktu · efektywność 
czyszczenia 5
Zastosowanie: do usuwania farb, lakierów i klejów w obszarach 
przemysłowych
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kolor Nr art. EUR KO
biały 4707 020 108 11,15 YB15

Dozownik pierwszej pomocy  
STOKO Refresh® Dispenser 500 g

nadaje się do wszystkich butelek o pojemności 0,5 l z serii STOKO 
Refresh® · z tworzywa sztucznego, białe · łatwe w obsłudze
Wypełnienie nie jest zawarte w zestawie!

Zawartość [l] Pojemnik Nr art. EUR KO
0,5 kartusza z gazem 4707 020 107 13,95 YB15

Preparat do czyszczenia sedesu  
Refresh® Toilet Seat Cleaner Spray (TSC)
zawierający alkohol spray do higienicznego czyszczenia sedesu · zapewnia 
gościom w toalecie poczucie bezpieczeństwa i komfortu · szybkoschnący

Pojemnik Zawartość [l] Pasuje do Nr art. EUR KO
butelka 2 4707 022 006, 

4707 020 034
4707 020 066 30,65 YB15

Pasta do czyszczenia rąk Kresto® paint
specjalny środek czyszczący do rąk ze środkiem do szorowania ASTOPON® 
(rafinowany proszek z łupin orzecha włoskiego) do silnie przylegającego 
zabrudzenia lakierów, żywic, klejów, farb olejnych · bez mydła · perfumow. · 
bez środków konserwujących · z łagodnym rozpuszczalnikiem
Zastosowanie: po pracy i przed przerwami w pracy nakładać niewielką 
ilość na suche ręce i wetrzeć, przemyć niewielką ilością wody i spłukać 
dużą ilością wody

Kolor Nr art. EUR KO
biały 4707 020 193 19,45 YB15

Dozownik pierwszej pomocy g

pasuje do kartusza 1 l Deb Stoko ochrona skóry
Wypełnienie nie jest zawarte w zestawie!

Pojemnik Zawartość Pasuje do Nr art. EUR KO
tuba 100 ml - 4707 020 183 4,25 YB15
kartusza z gazem 1 l 4707 020 193 4707 020 184 30,45 YB15

Krem pielęgnacyjny do skóry Stokolan® Intense g

specjalna formuła do intensywnej pielęgnacji skóry zniszczonej przez 
barierę, bardzo suchej i zestresowanej · zawiera aktywny składnik kompleks 
wosku pszczelego, oleju z pestek winogron, kompleksu ceramidowego, 
allantoiny i mocznika do pielęgnacji nawilżającej i regeneracji skóry · wysoce 
skoncentrowana formuła zmniejsza utratę wody, poprawiając elastyczność 
skóry · 3 stopień pielęgnacji
Zastosowanie: tereny przemysłowe i służba zdrowia, szczególnie dla 
pracowników o bardzo suchej lub zestresowanej skórze

Pojemnik Zawartość Pasuje do Nr art. EUR KO
tuba 100 ml - 4707 020 079 3,65 YB15
kartusza z gazem 1 l 4707 020 193 4707 020 182 26,55 YB15
butelka 1 l 4707 022 006, 

4707 020 034
4707 020 080 24,75 YB15

Krem pielęgnacyjny do skóry Stokolan® Classic g

skoncentrowany nawilżający krem pielęgnacyjny do przywracania 
równowagi wilgotności suchej i zestresowanej skóry · wysoka zawartość 
gliceryny w celu uspokojenia skóry i poprawy elastyczności · zawiera 
lanolinę, która wspiera barierę skóry i wygładza skórę · 2 stopień 
pielęgnacji
Zastosowanie: tereny przemysłowe i służba zdrowia, szczególnie dla 
pracowników narażonych na suchą lub zestresowaną skórę

Pojemnik Zawartość Pasuje do Nr art. EUR KO
tuba 100 ml - 4707 020 180 2,85 YB15
kartusza z gazem 1 l 4707 020 193 4707 020 181 17,15 YB15

Krem pielęgnacyjny do skóry Stokolan® Light PURE g

nieperfumowana i bezbarwna łagodna formuła · dla zminimalizowania 
ryzyka podrażnienia skóry · nie przenosi obcych smaków na żywność · 
zawiera glicerynę, allantoinę i masło shea, aby skóra była giętka i zadbana · 
nadaje się do stosowania pod rękawicami lateksowymi i nitrylowymi ·  
1 stopień pielęgnacji
Zastosowanie: przemysł i służba zdrowia, biura i pralnie publiczne

11/241

SDB

237-11_06[4340115]-1h.indd   241 28.08.2020   09:34:41



D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zawartość [l] Nr art. EUR KO
1 4707 020 206 22,45 YB15

Krem pielęgnacyjny do skóry  
Stokolan soft & care
żel nawilżający · 1 stopień pielęgnacji · wyróżniony  
certyfikatem ECARF jako przyjazny dla alergików ·  
odświeżający żel o miłym zapachu, szybko wchłaniający się 
w skórę i chłodzący · zawiera nawilżającą glicerynę · keratyna 
wspomaga własną produkcję lipidów barierowych oraz 
odbudowę komórek skóry
Obszar zastosowania: przemysł i służba zdrowia, biura i 
pralnie publiczne

Pojemnik Zawartość Nr art. EUR KO
butelka 125 ml 9000 474 011 5,50 YK03
butelka 1 l 9000 474 012 26,25 YK03

Tonik ochronny do skóry prMulti
idealny do zmiany warunków skórnych, np. do pracy z olejem, smarem, 
sadzą, kurzem, smołą, silikonem i mokrym brudem oraz w kontakcie z 
wodą · może być stosowany podczas noszenia powlekanych rękawic 
tekstylnych i skórzanych · bardzo krótki czas schnięcia · solidny uchwyt 
narzędziowy · wodoodporny · bez silikonu · bardzo dobra kompatybilność ze 
skórą - testowany dermatologicznie · ułatwia czyszczenie rąk
Dawkowanie/stosowanie: przed pracą ostrożnie pocierać ręce 
wielkością ziarna grochu (około 1 ml) - zwłaszcza paznokciami / opuszkami 
- i pozostawić do wyschnięcia · sucha, elastyczna i chwytna warstwa 
ochronna tworzy skuteczną blokadę kontaktową pomiędzy skórą i 
działającymi substancjami roboczymi, · po pracy umyć ręce środkiem 
czyszczącym do rąk, stopniowo dodając wody, dokładnie spłukać i 
wysuszyć

Pojemnik Zawartość [ml] Nr art. EUR KO
rozpylacz z pompą 100 9000 469 150 6,95 YX39

Środek dezynfekcyjny  
BIOXENIC Medical Care g

gotowy do użycia roztwór do stosowania do dezynfekcji 
powierzchni, nie zawiera alkoholu, środków powierzchniowo 
czynnych ani aldehydów, niepalny, ulegający biodegradacji · 
szczególnie przyjazny dla skóry, ponieważ zawiera składniki biogeniczne 
(test dermatologiczny z wynikiem bardzo dobrym) · BIOXENIC Medical 
Care sprawdzono zgodnie z normą EN na działanie bakteriobójcze, 
drożdżakobójcze, grzybobójcze, prątkobójcze i wirusobójcze – działa 
doskonale dezynfekująco, niszcząc bakterie, wirusy i grzyby · BIOXENIC 
Medical Care można stosować m. in. w ochronie pracy, do dezynfekcji 
masek przeciwgazowych, hełmów, okularów ochronnych, w gastronomii i 
w kuchniach
Biocydy należy stosować z zachowaniem ostrożności. Przed użyciem 
należy zawsze przeczytać etykietę oraz informacje o produkcie.

Pojemnik Zawartość Nr art. EUR KO
rozpylacz z pompą 100 ml 9000 469 151 7,45 YX39
butelka ze spryskiwaczem 1 l 9000 469 152 18,95 YX39

Środek dezynfekcyjny  
BIOXENIC Work Safety Care g

gotowy do użycia roztwór do stosowania do dezynfekcji 
profilaktycznej rąk oraz do dezynfekcji powierzchni, nie 
zawiera alkoholu, środków powierzchniowo czynnych ani 
aldehydów, niepalny, ulegający biodegradacji · BIOXENIC 
Work Safety Care jest szczególnie przyjazny dla rąk dzięki 
składnikom biogenicznym (test dermatologiczny z wynikiem 
bardzo dobrym) i pielęgnacyjnemu działaniu · BIOXENIC Work Safety 
Care działa bakteriobójczo i drożdżakobójczo (certyfikat VAH) oraz 
wirusobójczo w ochronie zdrowia (certyfikat IHO) · BIOXENIC Work 
Safety Care sprawdzono zgodnie z normą EN na działanie bakteriobójcze, 
drożdżakobójcze, grzybobójcze, prątkobójcze i wirusobójcze – działa 
doskonale dezynfekująco, niszcząc bakterie, wirusy i grzyby
Biocydy należy stosować z zachowaniem ostrożności. Przed użyciem 
należy zawsze przeczytać etykietę oraz informacje o produkcie.

Pojemnik Zawartość [l] Nr art. EUR KO
puszka 1 9000 474 010 10,45 YK03

Krem ochronny do skóry pr88
klasyk ochrony skóry dla oleistych, tłustych i silnie przywierających 
zanieczyszczeń · chroni skórę przed pracami z olejem, smarem, lakierem. 
grafitem, sadzą, smołą, klejem (PU), sztuczną żywicą, poliestrem. silikonem 
itd. · nie klei się · nie pozostawia odcisków palców
Dozowanie/stosowanie: przed rozpoczęciem pracy w ręce należy 
starannie wetrzeć ilość równą wielkości orzecha laskowego i pozostawić 
do wyschnięcia, sucha, elastyczna i chwytna warstwa ochronna tworzy 
skuteczną blokadę kontaktową pomiędzy skórą i działającymi substancjami 
roboczymi, po pracy umyć ręce stopniowo dodając wody, dokładnie spłukać 
i wysuszyć

Pojemnik Zawartość Nr art. EUR KO
butelka 440 ml 9000 474 005 7,90 YE02
kanister 3,8 l 9000 474 006 27,95 YE02

Środek czyszczący  
do rąk Fast Orange
intensywne czyszczenie rąk bez 
wody zawsze i w każdej chwili · usuwa tłuszcz, zanieczyszczenia, oleje, 
ziemię, epoksydowe środki uszczelniające, kleje i tusze · przyjemny świeży 
zapach cytrusów · całkowicie biodegradowalna pasta do mycia rąk · zawiera 
Aloe Vera, lanolinę, glicerynę i olejek jojoby do pielęgnacji rąk 
Dozowanie/Zastosowanie: lekko zwilżyć ręce, dokładnie (do 
rozpuszczenia się brudu) wetzreć, albo osuszyć, albo spłukać wodą i 
dopiero potem osuszyć
Biocydy należy stosować z zachowaniem ostrożności. Przed użyciem 
należy zawsze przeczytać etykietę oraz informacje o produkcie.
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Pojemnik Zawartość 
[szt.]

Rozmiar 
ściereczki [cm]

Nr art. EUR KO

wiadro 72 27 x 31 9000 474 000 20,50 YE02

Ściereczka do czyszczenia rąk
ściereczka do czyszczenia rąk i części · materiał: 
włóknina · zapach cytrusowy · usuwa szybko, dokładnie i 
delikatnie bez wody najsilniejsze zanieczyszczenia, takie 
jak smary, oleje, klej, smoła, wosk, sadza, atrament, 
środek uszczelniający, poliuretan itp. · po wyczyszczeniu 
ściereczki posiadają jeszcze odpowiednią zdolność do 
czyszczenia dla efektywnego czyszczenia narzędzi i 
wyposażenia · szorstka strona do silnych zanieczyszczeń, 
miękka strona do delikatnego czyszczenia rąk
Biocydy należy stosować z zachowaniem ostrożności. Przed użyciem 
należy zawsze przeczytać etykietę oraz informacje o produkcie.

Pojemnik Zawartość [ml] JS Nr art. EUR KO
butelka 100 6 + 4000 354 534 6,10 1) TC05

1) cena za szt.

Olej pielęgnacyjny do skóry Neo-Ballistol g

regeneruje i uelastycznia nadwyrężoną skórę, idealny do pielęgnacji 
ran · do pielęgnacji skóry, rąk, stóp i paznokci · eliminuje swędzenie i 
dezynfekuje ·  pobudza krążenie krwi i regenerację skóry · zapobiega 
odleżynom i tworzeniu się pęcherzy · do pielęgnacji naskórka · odpowiedni 
do wrażliwej skóry, zalecany nawet w przypadku atopowego zapalenia 
skóry · przetestowany klinicznie · przetestowany dermatologicznie z oceną 
„bardzo dobry” · z roślinnych substancji czynnych i medycznie czystego 
oleju wazelinowego · wolne od syntetycznych substancji zapachowych, 
barwników i konserwantów

Pojemnik Zawartość [l] Pasuje do Nr art. EUR KO
butelka  1 9000 473 133 9000 473 156 8,25 1) YX23
kanister 10 9000 473 001 9000 473 157 69,55 1) YX23

1) cena za szt.

Mydło w kremie  
Soft Care REINOL Special
łagodne dla skóry, bez substancji barwiących i perfum · odtłuszczający · do 
lekkich zanieczyszczeń · nadaje się do kontaktu z żywnością

Kolor Nr art. EUR KO
szary 9000 473 133 122,75 YX23

Dozownik mydła SoftCare Man
dźwignia ze stali szlachetnej, nierdzewna · możliwość 
precyzyjnego dozowania za pomocą śruby regulacyjnej · 
wskaźnik napełnienia · czyszczenie parą do 121°C
Wypełnienie nie jest zawarte w zestawie!
Pasuje do wszystkich butelek Euro o poj. 1 l  
(np. 9000 473 156)

Kolor Nr art. EUR KO
przezroczysty 9000 473 118 58,95 YX23

Dozownik pasty do rąk
możliwość uzupełniania · do pasty do mycia rąk 
Softcare Reinol S + K
Wypełnienie nie jest zawarte w zestawie!

Wypełnienie nie jest 
zawarte w zestawie

Pojemnik Zawartość [l] Nr art. EUR KO
butelka  2,5 9000 473 115 21,95 1) YX23
kanister 10 9000 473 116 70,15 1) YX23

1) cena za szt.

Preparat do czyszczenia skóry Soft Care REINOL K 
czyszczenie w przypadku intensywnego zabrudzenia · efektywnie 
czyszczący, delikatny i pielęgnujący skórę · na bazie kompatybilnej ze skórą, 
specjalnej mąki z pestek oliwek · delikatny dla skóry, lekko perfumowany, 
nie zawiera mydła

Pojemnik Zawartość [l] Pasuje do Nr art. EUR KO
puszka  0,5 - 9000 473 110 2,50 1) YX23
wiadro  5 9000 473 118 9000 473 113 18,85 1) YX23
wiadro 10 9000 473 118 9000 473 114 24,55 1) YX23

1) cena za szt.

Pasta do mycia rąk Soft Care REINOL S g

zakres czyszczenia: średnie zabrudzenia olejem, tłuszczami i sadzą itd. · bez 
piasku · mączka z miękkiego drewna jako środek czyszczący · syntetyczne 
surowce myjące · z substancjami ochronnymi i odtłuszczającymi skórę
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Pojemnik Zawartość [l] Pasuje do Nr art. EUR KO
wiadro  0,5 - 9000 473 091 5,55 1) YX23
wiadro  5 9000 473 118 9000 473 090 39,05 1) YX23
wiadro 10 9000 473 118 9000 473 094 63,95 1) YX23

1) cena za szt.

Pasta do mycia rąk Soft Care REINOL K g

czyszczenie w przypadku intensywnego zabrudzenia · efektywne 
czyszczenie – mimo to delikatny i pielęgnujący skórę · na bazie mąki z 
pestek oliwek · delikatny dla skóry, lekko perfumowany, nie zawiera mydła

Pojemnik Zawartość [ml] Nr art. EUR KO
tuba 150 9000 473 059 5,05 1) YX23

1) cena za szt.

Krem pielęgnacyjny do skóry REINOL Derm Plus
natłuszcza i nawilża skórę, która utraciła substancje natłuszczające i 
nawilżające podczas pracy i czyszczenia · środek lekko natłuszczający · 
szybko wchłaniany · nieperfumow. · bez barwników

Pojemnik Zawartość [ml] Nr art. EUR KO
tuba 150 9000 473 049 6,45 1) YX23

1) cena za szt.

Krem ochronny do skóry  
Soft Care Reinol Aquagard
emulsja ochronna chroniąca przed rozpuszczalnymi w wodzie  
i/lub mieszającymi się z wodą substancjami drażniącymi i 
szkodliwymi · lekko natłuszczający · nie zawiera perfum, barwników ani 
silikonu · zastosowanie w przypadku, gdy nie są noszone rękawice

D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Pojemnik Zawartość [l] Nr art. EUR KO
butelka 0,5 9000 473 038 14,75 YX23

Żel do dezynfekcji rąk Soft Care Des E
alkoholowy środek dezynfekcyjny do rąk w postaci żelu na bazie 
etanolu, · z substancjami pielęgnacyjnymi i odtłuszczającymi
Zastosowanie: w celu higienicznej dezynfekcji rąk nanieść 
3 ml na suche ręce i wcierać przez 30 sekund ewentualnie 
pozostawić do zadziałania
Biocydy należy stosować z zachowaniem ostrożności. 
Przed użyciem należy zawsze przeczytać etykietę oraz 
informacje o produkcie.

Kolor Nr art. EUR KO
biały 9000 473 001 42,35 YX23

Dozownik mydła SoftCare Bulk
wytrzymały dozownik do ponownego napełniania, przystosowany do 
wszystkich płynnych środków czyszczących · obudowa z tworzywa 
sztucznego ze wskaźnikiem napełnienia · z zamknięciem · łatwy 
w czyszczeniu
Wypełnienie nie jest zawarte w zestawie!

Kolor Nr art. EUR KO
biały 9000 473 404 119,95 YC15

Dozownik mydła VARIOMAT M
obudowa biała, blacha stalowa, malowana proszkowo · 
z wziernikiem · dźwignia dozowania ze stali szlachetnej · 
higieniczny i przyjazny dla środowiska system dozowania
Zakres dostawy nie obejmuje wypełnienia!
Do butelek 2 l Vario: 9000 473 431, 9000 473 433, 9000 473 438,  
9000 473 451, 9000 473 474, 9000 473 466, 9000 473 441

Kolor Nr art. EUR KO
szary 9000 473 400 97,95 YC15

Dozownik mydła Euromat 1000
obudowa z aluminium · wskaźnik napełnienia ·  
precyzyjne dozowanie · odpowiedni do wszystkich  
butelek o pojemności 1 l
w zestawie 1 pusta butla 1 l 
Zakres dostawy nie obejmuje wypełnienia!
Pasujące butelki: 9000 473 430, 9000 473 432,  
9000 473 450

Pojemnik Zawartość Pasuje do Nr art. EUR KO
tuba 250 ml - 9000 473 473 5,65 1) YC15
butelka 2 l dozownik 9000 473 404 9000 473 474 35,45 1) YC15

1) cena za szt.

Krem ochronny do skóry GREVEN® REMO TEC
odporny na brud · zabezpiecza przed silnie oleistymi lub suchymi 
zabrudzeniami · ułatwia czyszczenie skóry i zwiększa chwytność · bez 
silikonu · perfumow
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Pojemnik Zawartość [l] Pasuje do Nr art. EUR KO
butelka 2 9000 473 404 9000 473 441 12,45 1) YC15

1) cena za szt.

Środek czyszczący do rąk GREVEN® SOFT G
zakres czyszczenia: silne zanieczyszczenia – odtłuszczający · konsystencja 
pasty · z ekologicznymi cząstkami ściernymi z pestek oliwek, nie zawiera 
rozpuszczalników · perfumow.

Pojemnik Zawartość Pasuje do Nr art. EUR KO
tuba 250 ml - 9000 473 435 4,85 1) YC15
butelka 2 l 9000 473 404 9000 473 438 22,56 1) YC15

1) cena za szt.

Pasta z środkiem ściernym do mocnych zabrudzeń 
GREVEN® SOFT ULTRA
zakres czyszczenia: silnie przywierające zanieczyszczenia · w szczególności 
nadaje się do lakierów, żywic, kleju i bitumów z ekologicznymi 
cząstkami ściernymi z pestek oliwek, działa odtłuszczająco, czyści delikatnie 
dzięki estrom olejowym · perfumow.

Pojemnik Zawartość Pasuje do Nr art. EUR KO
butelka 250 ml - 8000 094 793 3,05 YC15
butelka 1 l 9000 473 400 9000 473 432 4,95 YC15
butelka 2 l 9000 473 404 9000 473 433 11,25 YC15
kanister 10 l - 8000 094 796 39,05 YC15

Tonik do czyszczenia skóry GREVEN® SOFT B/RS
zakres czyszczenia: do zanieczyszczeń średnio mocnych i mocnych · 
wysoka moc czyszczenia · skuteczne, ale delikatne połączenie środków 
powierzchniowo czynnych · bezrozpuszczalnikowy · odtłuszczający · 
dostosowane do naturalnego pH ludzkiej skóry · bez mydła · perfumow.
Stosowanie: do skóry i włosów, tym samym nadaje się także jako żel pod 
prysznic

Pojemnik Zawartość [l] Pasuje do Nr art. EUR KO
butelka 1 9000 473 400 9000 473 430 4,65 1) YC15
butelka 2 9000 473 404 9000 473 431 10,25 1) YC15

1) cena za szt.

Tonik do czyszczenia skóry GREVEN® SOFT V
zakres czyszczenia: do lekkich zanieczyszczeń, np. w biurze i administracji · 
łagodny · lekko perfum · odtłuszczający

Pojemnik Zawartość [l] Pasuje do Nr art. EUR KO
butelka wario 2 9000 473 404 8000 094 784 18,45 YC15

Środek czyszczący do rąk  
GREVEN® SOFT U ECO
zakres czyszczenia: od ciężkich do ekstremalnych 
zabrudzeń · z ekologicznymi tarkami wykonanymi z pestek oliwek · 
dobra kompatybilność ze skórą o dużej sile czyszczenia · nie zawiera 
rozpuszczalników · z nawilżającym olejem rzepakowym do wzmocnienia 
czyszczenia · dostosowany do naturalnego pH ludzkiej skóry · bez mydła · 
perfumow.
Zastosowanie: rozprowadzić na nie nawilżonej skórze, a następnie umyć 
niewielką ilością wody, brud całkowicie się rozpuści, dokładnie opłukać ręce 
wodą i wysuszyć dokładnie

Pojemnik Zawartość [ml] Nr art. EUR KO
tuba 100 8000 094 627 4,65 YC15

Tonik ochronny do skóry GREVEN® MULTI TEC
z często zmieniającymi się lub nie jasno określonymi zagrożeniami dla 
skóry, jak również z mechanicznym obciążeniem skóry · z dualistycznym 
sposobem działania · działa ujędrniająco na skórę · zmniejsza obciążenie 
skóry · wspiera naturalną zdolność regeneracyjną skóry · zawiera glicerynę, 
oczar wirginijski i pantenol · bez silikonu · perfumow
Stosowanie: jest nakładany na wcześniej oczyszczone obszary skóry 
przed rozpoczęciem pracy i po przerwach, a użycie należy powtórzyć dla 
dłuższych przerw roboczych
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Pojemnik Zawartość [ml] Nr art. EUR KO
tuba 100 9000 473 475 8,95 1) YC15

1) cena za szt.

Krem ochronny do skóry PHYSIO UV30 SUN
bardzo wodoodporny krem ochronny do skóry, zabezpieczający przed 
naturalnym i sztucznym promieniowaniem UV ze zrównoważonym 
współczynnikiem ochrony przed promieniowaniem świetlnym 30 / UV-A 
15 · wysoką ochronę zapewnia zoptymalizowany filtr UV z silikonową 
powłoką · oprócz tego zapewnia ochronę przed promieniowaniem 
UV-C · dla osób pracujących w miejscach o intensywnym naturalnym 
promieniowaniu UV, np. na zewnątrz o sztucznym promieniowaniu UV, 
np. spawacze · wodoodporność PHYSIO UV30 SUN pozwala zachować 
ochronę przed światłem również w przypadku silnego pocenia się lub 
podczas pracy w środowisku wodnym

Pojemnik Zawartość Pasuje do Nr art. EUR KO
tuba 250 ml - 9000 473 465 3,50 YC15
butelka 2 l 9000 473 404 9000 473 466 18,65 YC15

Preparat do czyszczenia skóry GREVEN® ACTIVE 
PEARLS®

GREVEN® ACTIVE PEARLS® jest środkiem do czyszczenia rąk, 
przeznaczonym do silnych zanieczyszczeń, o znakomitym działaniu 
czyszczącym, bez obciążania skóry elementami ściernymi · dzięki 
nowoczesnym i opatentowanym cząstkom usuwającym brud Active Soft 
Pearls (ASP), GREVEN® ACTIVE PEARLS® działa bardzo efektywnie również 
na uporczywy brud – chroniąc przy tym skórę · dzięki bardzo skutecznej i 
łagodnej mieszance tensydów z acetyloglutaminianu oraz z odtłuszczającym 
estrem glicerynowym
Zastosowanie: rozprowadzić na suchej skórze rąk, zmyć ręce małą ilością 
wody, dokładnie spłukać i wysuszyć

Pojemnik Zawartość Pasuje do Nr art. EUR KO
- 100 ml - 9000 473 470 4,25 1) YC15
butelka 2 l 9000 473 404 9000 473 455 49,85 1) YC15

1) cena za szt.

Krem pielęgnacyjny do skóry GREVEN® CREME UREA
krem pielęgnacyjny do skóry rąk i twarzy, na bazie emulsji olejowo-
wodnej – bardzo dobre wchłanianie · nieperfumow. · bez silikonu · lekko 
natłuszczający

Pojemnik Zawartość Pasuje do Nr art. EUR KO
butelka 1 l 9000 473 400 9000 473 450 12,60 YC15
butelka 2 l 9000 473 404 9000 473 451 24,90 YC15

Tonik do pielęgnacji z skóry GREVEN® LOTION D
szczególnie nadaje się do pielęgnacji normalnej i zestresowanej skóry 
po umyciu, prysznicu lub kąpieli · dla rąk, twarzy i całego ciała · nawilża i 
natłuszcza skórę · pielęgnuje przy pomocy nawilżającej allantoiny · pantenol 
ma działanie przeciwzapalne i przyspiesza gojenie się ran · bez silikonu · 
perfumowane
Stosowanie: nakłada się po każdym myciu na dokładnie wysuszonej skórze

Nr art. EUR KO
8000 339 402 28,95 YC15

Uchwyt ścienny
metal · wysokość ok. 228 mm · Ø ok. 160 mm · 
dostarczany pojedynczo łącznie ze śrubami
Pasuje do nr art. 8000 339 366

Pojemnik Zawartość [l] Nr art. EUR KO
puszka 3 8000 339 366 16,95 YC15

Pasta do mycia rąk
wyjątkowo duża moc czyszczenia · z naturalnymi 
cząstkami ściernymi · dostosowany do naturalnego 
pH ludzkiej skóry · bez mydła · nie zawiera 
rozpuszczalników · perfumow.
Zakresy stosowania: przy silnych zabrudzeniach przez 
przeważnie nierozpuszczalne w wodzie stosowane w 
pracy substancje na bazie tłuszczów i pigmentów, np. 
przez oleje, tłuszcze, sadzę, pył metalowy, grafit

Nr art. EUR KO
8000 339 355 36,50 YC15

Pompka dozująca
z tworzywa sztucznego · rura odpływowa ze stali szlachetnej · wysokość 
ok. 335 mm · długość ok. 135 mm

Efekt ścierania aktywnych miękkich pereł w porównaniu 
do Skórka z orzecha włoskiego, kukurydza i mąka PE *

19-krotnie
przetarcie

16-krotnie
przetarcie

13-krotnie
przetarcie

Active Soft Pearls Orzech powłoki proszkowej
(Bielona)

kaczan posiłek
(Bielona)

PE-mąka (Płukanie z 
tworzywa sztucznego)
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Pojemnik Zawartość [ml] Nr art. EUR KO
tuba 100 8000 094 787 12,45 YC15

Krem ochronny do skóry PHYSIO UV 50 PLUS
ddatkowy wodoodporny filtr przeciwsłoneczny i krem 
przeciwsłoneczny podczas pracy na zewnątrz w ekstremalnych 
warunkach (na mokro, gorąco), podczas spawania i podczas pracy 
z fotosensybilizatorami · przeciwko naturalnemu i sztucznemu 
promieniowaniu UV o bardzo wysokiej ochronie (SPF 50+) ·  
szybko się wchłania · z witaminą E · wolny od zapachów
Stosowanie: nakładać równomiernie na czystą, suchą skórę przed pracą 
lub przed intensywnym naświetlaniem, nanieść obficie, ponieważ niewielkie 
ilości zapewniają tylko niski poziom ochrony, odnowienie warstwy ochronnej 
(powtórne zastosowanie) co 2 godziny ma z zasady sens

Pojemnik Zawartość [ml] Nr art. EUR KO
butelka z pompą 200 8000 094 782 24,99 YC15

Spray ochronny do skóry  
PHYSIO UV 50 SPRAY
wodoodporny, przezroczysty spray do opalania zapewnia 
natychmiastową ochronę przed wysokim poziomem 
naturalnego promieniowania UV podczas pracy na zewnątrz · 
UV-A SPF wynosi 26 · z pompą górną do trudno dostępnych 
części ciała, takich jak plecy · beztłuszczowa formuła specjalnie 
do ochrony dużych obszarów ciała i owłosionych obszarów skóry · 
może być stosowany z średniego do bardzo wysokiego naturalnego 
promieniowania UV · z witaminą E · nawilżający · wodoodporny · wolny od 
zapachów · bez smaru
Stosowanie: przed użyciem należy dobrze wstrząsnąć, spryskać 
równomiernie i obficie na skórze z odległości 20-30 cm przed opalaniem i, jeśli 
to konieczne, wcierać, kilkakrotnie aplikować, szczególnie podczas pocenia się
UNIKAJ KONTAKTU Z TKANINAMI - MOŻLIWE WYSTĄPIENIE 
TRWAŁYCH PLAM

Pojemnik Zawartość Nr art. EUR KO
butelka 100 ml 8000 094 681 5,35 1) YC15
twarda butelka 1 l 8000 094 683 14,35 1) YC15

1) cena za szt.

Żel do dezynfekcji rąk  
MYXAL® SEPT GEL g

bezalkoholowy, bezzapachowy i bezbarwny, 
nawilżający żel do higienicznej dezynfekcji 
rąk · ma działanie bakteriobójcze (w tym 
MRSA), gruźliczobójcze, drożdżobójcze (C. 
albicans) i wirusobójcze (wirusy polio / adeno 
/ noro) · dobra kompatybilność ze skórą · 
testowana dermatologicznie · idealnie nadaje 
się do stosowania w sektorze spożywczym
Stosowanie: wcieraj w suche ręce, pocieraj 2 x 3 ml nierozcieńczone na 
dłonie przez 30 sekund i zachowaj wilgotność przez cały okres aplikacji
Biocydy należy stosować z zachowaniem ostrożności. Przed użyciem 
należy zawsze przeczytać etykietę oraz informacje o produkcie.

Pojemnik Zawartość [ml] Nr art. EUR KO
tuba 100 8000 094 653 3,35 YC15

Krem ochronny / pielęgnacyjny do skóry  
LINDESA® PROFESSIONAL
z naturalnym woskiem pszczelim · środek lekko natłuszczający · 
szybko wchłaniany · bez silikonu · perfumow · przy niewielkich 
obciążeniach zapewnia ochronę przed słabymi kwasami, 
zasadami i substancjami organicznymi · doskonały jako krem 
pielęgnacyjny, nawet na zestresowaną skórę
Stosowanie: przed rozpoczęciem pracy i po przerwach należy 
ostrożnie stosować uprzednio oczyszczone miejsca na skórze, delikatnie 
i równomiernie rozprowadzić niewielką ilość kremu, a przedłużone okresy 
stosowania należy powtórzyć

Pojemnik Zawartość [l] Nr art. EUR KO
butelka wario 2 8000 504 342 12,35 YC15

Balsam do mycia całego ciała  
GREVEN® SOFT K
zakres czyszczenia lekki do średniego · oszczędne 
i skuteczne czyszczenie skóry i włosów przez 
zrównoważoną kombinację wysokogatunkowych 
surowców myjących · substancje pielęgnujące 
zapewniają podczas stosowania efektywne 
natłuszczanie skóry · dostosowane do naturalnego pH ludzkiej skóry · bez 
mydła · nieperfumowany
Obszar zastosowania: GREVEN® SOFT K jest idealny dla skóry i włosów w 
przypadku lekkich do średnich zabrudzeń i dlatego nadaje się najlepiej jako 
żel pod prysznic

Pojemnik Zawartość [l] Nr art. EUR KO
butelka 2 9000 473 476 14,95 YC15

Środek czyszczący do rąk Greven® Soft U
zakres czyszczenia intensywnego · z mąką z pestek 
oliwek – bez rozpuszczalnika · z natłuszczającym 
olejem rzepakowym do wzmocnienia czyszczenia · 
dostosowany do naturalnego pH ludzkiej skóry ·  
bez mydła · perfumow.
Zakres zastosowania: nadaje się najlepiej do czyszczenia silnych  
do ekstremalnych zabrudzeń np. przez tłuszcze, oleje, pył metalowy,  
grafit czy sadzę

Zawartość [ml] JS Nr art. EUR KO
100 50 4707 010 048 3,65 YC15

Krem pielęgnacyjny do skóry GREVEN® CREME C
obszar zastosowania: do suchej, bardzo narażonej skóry rąk i twarzy · 
nawilża i natłuszcza skórę · wspomaga naturalny proces regeneracji · 
utrzymuje jedwabistość i odporność · szybko się wchłania i nie pozostawia 
przeszkadzającego tłustego filmu · bez silikonu · perfumow.
Na życzenie przesyłamy program ochrony skóry i służymy poradą
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Pojemnik Zawartość [ml] JS Nr art. EUR KO
- 750 6 + 4000 354 528 29,40 TC05

Ochrona przed bąkami i komarami  
Stichfrei Animal g

Stichfrei Animal przetestowano pomyślnie na bąkach · 
zapewnia również ochronę przed uciążliwymi komarami (w tym 
mączlikami), kleszczami i brzuchaczami łąkowymi · działa do 
pięciu godzin · numer dopuszczenia: DE-0013962-19
Biocydy należy stosować z zachowaniem ostrożności. 
Przed użyciem należy zawsze przeczytać etykietę oraz 
informacje o produkcie.

Wersja Pojemnik Zawartość 
[ml]

JS Nr art. EUR KO

do włókien 
naturalnych / 
syntetycznych, 
skóry

puszka ze 
sprayem

200 6 + 4000 354 527 3,95 1) TC05

1) cena za szt.

Spray impregnujący Pluvonin g

oferuje wyjątkowo wodoodporną i odporną na zabrudzenia, 
oddychającą powłokę z perełek dla wszystkich włókien 
naturalnych i syntetycznych oraz skóry · w oparciu o najnowszą 
technologię · dba i impregnuje · namioty, plandeki, żagle, markizy, 
parasole przeciwdeszczowe i parasole przeciwsłoneczne są 
odporne na warunki atmosferyczne, jak płaszcze, kurtki, pulowery, odzież 
przeciwdeszczowa, odzież narciarska i sportowa, a także buty i plecaki · 
perli po prostu nawet zabrudzenia takie jak herbata, kawa, czerwone wino 
lub cola · kapsułkuje każde pojedyncze włókno niewidoczną, odporną na 
promieniowanie UV i temperaturę, przepuszczającą powietrze warstwę 
ochronną

Pojemnik Zawartość [ml] JS Nr art. EUR KO
rozpylacz z pompą 100  1 4000 354 497 6,10 TC05
puszka ze sprayem 125 20 + 4000 354 498 6,10 1) TC05

1) cena za szt.

Środek na komary Stichfrei g

odstraszający komary z pielęgnacją skóry, filtrem UV-B (SPF 
6) i bardzo przyjemnym zapachem · trzyma z dala irytujące 
i niebezpieczne owady przez maksymalnie osiem godzin · 
przeciwko komarom, kleszczom, komarom, gzom · skuteczny 
przeciwko tropikalnym komarom i rysiom · odżywia skórę i chroni przed 
chłodzeniem · przebadany dermatologicznie pod kątem bezpieczeństwa · 
ostrożnie używać Stichfrei, zawsze czytać etykietę i informacje o produkcie 
przed użyciem, nr rejestracyjny: N-33738
Biocydy należy stosować z zachowaniem ostrożności. Przed użyciem 
należy zawsze przeczytać etykietę oraz informacje o produkcie.

Pojemnik Zawartość Nr art. EUR KO
wiadro 70 sztuk 4000 349 626 49,90 TE78

Ściereczka do czyszczenia rąk Sika® Handclean g

ściereczki z wysokogatunkową, ciekłą formułą do czyszczenia rąk · oprócz 
zwykłego zabrudzenia, usuwa również tłuszcze, smary, kleje, oleje, smołę, 
atrament, wosk i wiele innych trudnych do czyszczenia zanieczyszczeń, 
takich jak węgiel, pył, grafit i plamy z traw itp.

Pojemnik Zawartość [l] Nr art. EUR KO
puszka  0,5 4000 349 024 3,80 1) TC10
wiadro 10 4000 349 425 22,00 TC10

1) cena za szt.

Pasta do mycia rąk g

usuwa olej, smar, bitum, tusz i inne zabrudzenia, wnikając głęboko w pory 
i działając ochronnie na skórę · zawiera surowce przyjazne dla skóry · nie 
zawiera piasku · zawiera mączkę drzewną jako biodegradowalny środek 
ścierny · nie zawiera zasad i rozpuszczalników
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wersja Kolor Pojemnik Zawartość Dł. x szer. w [mm] ok. Nr art. EUR KO
składana w zygzak biały karton 600 sztuk 380 x 290 9000 469 505 86,95 1) PX03

1) cena za JS

Ściereczka WK 70 Z
tekstylna ściereczka uniwersalna do wycierania na sucho i na mokro · przyjazna dla środowiska, ponieważ składa się w 
100% z wiskozy, bez włókien sztucznych · silnie chłonna, odporna na wilgoć, rozerwanie i przetarcie · bardzo oszczędna 
w użyciu · nie strzępiąca się · odporna na rozpuszczalniki, bez silikonu i przystosowana do artykułów spożywczych · biała, 
składana w zygzak
= 12 x 50 chusteczek

Wersja Kolor Pasuje do Pojemnik Zawartość Dł. x szer. w 
[mm] ok.

Nr art. EUR KO

1-warstw. biały 9000 469 003, 
9000 469 206, 
9000 469 004, 
9000 469 207

rolka 500 sztuk 380 x 290 9000 469 501 55,95 1) PX03

1) cena za rolkę

Ściereczka WK 70
tekstylna ściereczka uniwersalna do wycierania na sucho i na mokro · przyjazna dla środowiska, ponieważ składa się 
w 100% z wiskozy, bez włókien sztucznych · silnie chłonna, ponieważ odporna na wilgoć, rozerwanie i przetarcie · 
bardzo oszczędna w użyciu · nie strzępiąca się · odporna na rozpuszczalniki, bez silikonu i przystosowana do artykułów 
spożywczych · biały
W zestawie bez stojaka podłogowego!

Wersja Kolor Pasuje do Pojemnik Zawartość Dł. x szer. w 
[mm] ok.

JS Nr art. EUR KO

2-warstw., 
tłoczone w 
masie

niebieski 9000 469 003, 
9000 469 206, 
9000 469 004, 
9000 469 207

rolka 500 sztuk 380 x 380 2 9000 469 011 15,65 1) PX03

3-warstw., 
tłoczona w 
masie

niebieski 9000 469 003, 
9000 469 206, 
9000 469 004, 
9000 469 207

rolka 500 sztuk 380 x 380 2 9000 469 015 18,65 1) PX03

1) cena za rolkę

Ściereczka WK 20/30
jakość Tissue ze 100% materiału pochodzącego z recyklingu (9000 469 011 = 2 x 20 g/m²/9000 469 015 = 3 x 20 g/m²) · 
szczególnie chłonna · oszczędne zużycie · odporny na działanie rozpuszczalników · tłoczona w masie, pojedyncze 
warstwy klejone · perforowana, strzępiąca się w niewielkim stopniu
W zestawie bez stojaka podłogowego!

Wys. x szer. x gł. ok. [mm] Kolor Nr art. EUR KO
1090 x 500 x 740 niebieski 9000 469 108 82,95 YB17

Stojak półkowy 6155
do rolek ściereczek o szerokości do 440 mm · z uchwytem na worki na 
odpady 
Rolki ściereczek i worki na odpady nie wchodzą w skład kompletu!

Rolki ściereczek i worki na odpady nie są 
zawarte w zakresie dostawy

Wys. x szer. x gł. ok. [mm] Nr art. EUR KO
330 x 515 x 300 9000 469 107 67,15 YB17

Uchwyt ścienny 6146
do rolek ściereczek o szerokości do 440 mm · do stosowania również jako 
stojak stołowy
Rolki ze ściereczkami nie wchodzą w skład zestawu!

Rolki ze ściereczkami nie należą do 
zakresu dostawy
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wys. x szer. x gł. ok. [mm] Nr art. EUR KO
390 x 520 x 270 9000 469 004 33,95 YC18

Uchwyt ścienny profix MET
dla rolek przemysłowych · uchwyt na rolkę z lakierowanego na niebiesko 
metalu z szyną do zrywania do montażu na ścianie · do rolek ściereczek o 
szerokości do 400 mm i o średn. do 400 mm
W komplecie bez rolek ze ściereczkami!

Rolki ze ściereczkami nie 
należą do zakresu dostawy

Wys. x szer. x gł. ok. [mm] Kolor Nr art. EUR KO
850 x 510 x 430 niebieski 9000 469 003 35,95 YC18

Stojak półkowy
dla rolek przemysłowych · stojak z metalem lakierowanym na niebiesko z 
szyną do odrywania · do rolek ściereczek do czyszczenia o szerokości do 
400 mm i o średn. do 500 mm
W komplecie bez rolek ściereczek do czyszczenia!

Rolki ze ściereczkami nie 
należą do zakresu dostawy

Wersja Kolor Pasuje do Pojemnik Zawartość Dł. x szer. w 
[mm] ok.

JS Nr art. EUR KO

2-warstw., 
perforowana

niebieski 9000 469 003, 
9000 469 004

rolka 500 sztuk 380 x 360 2 9000 469 007 9,25 1) YC18

3-warstw., 
perforowana

niebieski 9000 469 003, 
9000 469 004

rolka 500 sztuk 380 x 360 2 9000 469 008 14,35 1) YC18

1) cena za rolkę

Ściereczka
Tissue · klejona, perforowana, tłoczona w masie, odporna na wilgoć, częściowo odporna na rozpuszczalniki, strzępiąca 
się w bardzo niewielkim stopniu · dzięki sklejeniu poszczególnych warstw uzyskano lepszą chłonność i większą 
odporność na rozerwanie · dzięki tłoczeniu objętościowemu zwiększa się objętość wchłaniania ściereczki

Wersja Kolor Pasuje do Pojemnik Zawartość Dł. x szer. w 
[mm] ok.

Nr art. EUR KO

3-warstw., 
tłoczona w 
masie

niebieski 9000 469 003, 
9000 469 206, 
9000 469 004, 
9000 469 207

rolka 1000 sztuk 360 x 380 9000 469 002 24,65 1) YC18

1) cena za rolkę

Ściereczka
jakość Tissue · tłoczona w masie, poszczególne warstwy sklejane, odporne na wilgoć, częściowo odporne na 
rozpuszczalniki i strzępiąca się w bardzo niewielkim stopniu · sklejanie poszczególnych warstw niesie ze sobą 
następujące zalety: większa objętość, lepsza chłonność i większa wytrzymałość (w szczególności odporność na 
rozerwanie)

Wersja Kolor Pasuje do Pojemnik Zawartość Dł. x szer. w [mm] ok. Nr art. EUR KO
1-warstw. biały 9000 469 107, 

9000 469 108
rolka 475 sztuk 340 x 315 9000 469 701 84,95 1) YB17

1-warstw. stalowo-
niebieski

9000 469 107, 
9000 469 108

pudełko 160 sztuk 427 x 318 9000 469 697 45,85 2) YB17

1-warstw. biały 9000 469 107, 
9000 469 108

pudełko 160 sztuk 427 x 318 9000 469 702 46,25 2) YB17

1) cena za rolkę, 2) cena za pudełko

Ścierka WYPALL X80 8374 8377 8373 8379
ścierki wielorazowego użytku z materiału HYDROKNIT* są bardzo chłonne, odporne na rozerwanie i trwałe (w stanie 
mokrym i suchym) · odporne na większość rozpuszczalników · nie pozostawiają śladów · umożliwiają szybkie czyszczenie 
i przyczyniają się do oszczędności kosztów
idealne do wykonywania wymagających prac w zakresie czyszczenia w przemyśle, do czyszczenie części składowych 
maszyn, czyszczenie powierzchni chropowatych, bez zrywania, do ścierania, zbierania oleju, smarów, rozpuszczalników i 
mocnych zabrudzeń, do obróbki powierzchni
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wersja Kolor Pasuje do Pojemnik Zawartość Dł. x szer. w 
[mm] ok.

Nr art. EUR KO

1-warstw., 
perforowana, 
wytłaczana

biały 9000 469 107, 
9000 469 108

rolka 500 sztuk 380 x 420 9000 469 132 129,75 1) YB17

1) cena za rolkę

Ściereczka WYPALL X 70 8384
ścierki wielorazowego użytku z materiału HYDROKNIT* są bardzo chłonne, odporne na rozerwanie i trwałe (w stanie 
mokrym i suchym) · odporne na większość rozpuszczalników · nie pozostawiają śladów · umożliwiają szybkie czyszczenie 
i przyczyniają się do oszczędności kosztów
Idealne do średnio ciężkich prac konserwacyjnych, do usuwania oleju, smaru, zanieczyszczeń i rozpuszczalników, do 
czyszczenia narzędzi, maszyn i metalowych powierzchni, do zbierania cieczy podczas cięcia, do zabezpieczania części

Wys. x szer. x gł. ok. [mm] Kolor Nr art. EUR KO
196 x 223 x 223 szary / niebieski przeźroczysty 9000 469 716 34,65 YB17

Dozownik ścierek WYPALL* 7969
dozownik ściereczek składanych poprawiający warunki higieniczne, umożliwiający kontrolę zużycia i oszczędność 
kosztów · szybkie i łatwe pobieranie pojedynczych ściereczek WYPALL* jedną ręką · redukuje zabrudzenia, obniża koszty 
i ilość odpadów · uniwersalny dozownik można używać w różnych pozycjach, co zapewnia maksymalną elastyczność w 
procesie produkcyjnym  
 
dostępny jako dozownik do szybkiego napełnienia o gładkim, nowoczesnym wzornictwie, o łatwej do utrzymania w 
czystości z wysokim połyskiem (zgodny z przepisami bezpieczeństwa żywności) niegromadzący zabrudzeń i kurzu, 
wyposażony w różne płytki montażowe umożliwiające pobieranie na różne sposoby 
 
Dostawa nie obejmuje ściereczek!

 

Wersja Kolor Pasuje do Pojemnik Zawartość Dł. x szer. w 
[mm] ok.

Nr art. EUR KO

1-warstw., 
składane na cztery

czerwony 9000 469 715 woreczek 8 x 30 
ściereczek

350 x 340 9000 469 703 88,25 1) YB17

1-warstw., 
składane na cztery

niebieski 9000 469 715 woreczek 8 x 30 
ściereczek

350 x 340 9000 469 704 88,25 1) YB17

1-warstw., 
składane na cztery

zielony 9000 469 715 woreczek 8 x 30 
ściereczek

350 x 340 9000 469 705 88,25 1) YB17

1-warstw., 
składane na cztery

żółty 9000 469 715 woreczek 8 x 30 
ściereczek

350 x 340 9000 469 706 88,25 1) YB17

1) cena za karton

Ścierka WYPALL X80 Plus 19127 19139 19154 19164
ścierki wielorazowego użytku z materiału HYDROKNIT* z wytłaczanym wzorem plastra miodu są bardzo chłonne, 
odporne na rozerwanie i trwałe (w stanie mokrym i suchym) · odporne na większość rozpuszczalników · nie pozostawiają 
śladów · umożliwiają szybkie czyszczenie i przyczyniają się do oszczędności kosztów · wytłoczenie w formie plastra 
miodu nadaje ścierce ulepszoną strukturę przypominającą tkaninę i usuwa lepiej zanieczyszczenia · system 4 barw 
pozwala na uniknięcie zanieczyszczeń krzyżowych · ścierki można wypłukać i użyć ponownie, co znacznie zmniejsza ilość 
odpadów i koszty zużycia i użytkowania
idealne do zastosowań przemysłowych, które wymagają rozdzielenia prac w zakresie czyszczenia, do wykonywania prac 
w zakresie czyszczenia obszarów klinicznych i medycznych, kuchni i obszarów przetwarzania żywności 
Dostępne jako składane na cztery ścierki w szczelnej torebce poliamidowej, umożliwiającej pobierane pojedynczych 
ściereczek w higieniczny sposób bezpośrednio na miejscu użycia, można stosować w połączeniu z dozownikiem nr art. 
7969 do ściereczek składanych
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wersja Kolor Pasuje do Pojemnik Zawartość Dł. x szer. w 
[mm] ok.

Nr art. EUR KO

1-warstw. biały 9000 469 107, 
9000 469 108

woreczek 12 x 76 = 912 
arkuszy

310 x 320 9000 469 694 145,15 1) YB17

1-warstw. biały 9000 469 107, 
9000 469 108

rolka 750 sztuk 380 x 420 9000 469 695 156,15 2) YB17

1-warstw., 
perforowana, 
wytłaczana

niebieski 9000 469 107, 
9000 469 108

rolka 500 sztuk 380 x 315 9000 469 133 90,03 2) YB17

1) cena za worek, 2) cena za rolkę

Ścierka WYPALL X60 6034 6036 8371
ścierki wielorazowego użytku z materiału HYDROKNIT* są bardzo chłonne, odporne na rozerwanie i trwałe (w stanie 
mokrym i suchym) · odporne na większość rozpuszczalników · nie pozostawiają śladów · umożliwiają szybkie czyszczenie 
i przyczyniają się do oszczędności kosztów
idealne do lekkich prac związanych z czyszczeniem, jak usuwanie pozostałości klejów, oleju i stałych zanieczyszczeń, 
do nanoszenia smarów, rozcieńczalników i rozpuszczalników, do czyszczenia szkła, do precyzyjnego czyszczenia małych 
części lub trudno dostępnych obszarów na maszynach, do czyszczenia rąk

Wersja Kolor Pasuje do Pojemnik Zawartość Dł. x szer. w 
[mm] ok.

Nr art. EUR KO

1-warstw., 
składana na 
cztery

biały - karton 1008 sztuk 305 x 318 9000 469 199 132,25 1) YB17

1-warstw. biały 9000 469 107, 
9000 469 108

rolka 750 sztuk 340 x 320 9000 469 693 117,45 2) YB17

1) cena za karton, 2) cena za rolkę

Ścierka WYPALL L40 7471 7452
ścierki jednorazowe z wytrzymałego na rozrywanie materiału bazowego, o dużej objętości i wysokiej chłonności · 
umożliwiają szybkie czyszczenie, odporne na zrywanie nawet w stanie na mokro · pozwalają na zmniejszenie ilości 
zużywanych ścierek, a tym samym kosztów zużycia i użytkowania
idealne do wykonywania rutynowych prac w zakresie czyszczenia w przemyśle, do czyszczenia taśm przenośników, 
ścierania większych ilości wylanych olejów lub smarów, czyszczenia twarzy i rąk pacjentów, przeciwdziała 
rozprzestrzenianiu się patogenów

Wersja Kolor Pasuje do Pojemnik Zawartość Dł. x szer. w 
[mm] ok.

Nr art. EUR KO

3-warstw. niebieski 9000 469 107, 
9000 469 108

rolka 1000 sztuk 380 x 350 9000 469 691 26,45 1) YB17

3-warstw. biały 9000 469 107, 
9000 469 108

rolka 1000 sztuk 380 x 370 9000 469 692 77,15 1) YB17

1) cena za rolkę

Ścierka WYPALL L30 7359 · 7331
ścierki jednorazowego użytku, o dużej objętości i chłonne · umożliwiają szybkie czyszczenie, odporne na zrywanie nawet 
w stanie na mokro
idealne do wykonywania lekkich i dokładnych prac w zakresie utrzymania czystości, usuwa zabrudzenia i kurz, do 
polerowania szkła i gładkich powierzchni, do czyszczenia i osuszania narzędzi i rąk, do czyszczenia podczas montażu 
końcowego
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wersja Kolor Pasuje do Pojemnik Zawartość Dł. x szer. w 
[mm] ok.

Nr art. EUR KO

2-warstw. niebieski 9000 469 107, 
9000 469 108

rolka 500 sztuk 380 x 235 9000 469 688 12,35 1) YB17

2-warstw. niebieski 9000 469 107, 
9000 469 108

rolka 500 sztuk 385 x 325 9000 469 689 14,95 1) YB17

1) cena za rolkę

Ścierka WYPALL L20 EXTRA 7300 7301
ścierki jednorazowe z wytrzymałego na rozrywanie materiału bazowego, o dużej objętości i wysokiej chłonności · 
umożliwiają szybkie czyszczenie, odporne na zrywanie nawet w stanie na mokro · pozwalają na zmniejszenie ilości 
zużywanych ścierek, a tym samym kosztów zużycia i użytkowania 
Idealne do wykonywania ogólnych, codziennych prac w zakresie utrzymania czystości, do usuwania i ścierania olejów i 
smarów, do wycierania przedmiotów i mokrych powierzchni oraz do czyszczenia twarzy i rąk
Dostępna w dużych rolkach z perforacją do obszarów o dużym zużyciu, można łączyć z szeroką gamą przenośnych i 
naściennych systemów dozowników do kontrolowanego zużycia i mniejszej ilości odpadów

Wersja Kolor Pasuje do Pojemnik Zawartość Dł. x szer. w 
[mm] ok.

Nr art. EUR KO

2-warstw., 
perforowana

niebieski - karton 280 sztuk 420 x 330 9000 469 652 34,15 1) YB17

1) cena za karton

Ściereczka WYPALL  L20 EXTRA 7314
uniwersalna 
 
materiał AIRFLEX* 
uniwersalność, duża chłonność w przypadku olejów i smarów
Zalety w porównaniu do ścierek bibułowych: 
· większa chłonność cieczy (również w stanie mokrym) 
· podwyższona wytrzymałość na rozerwanie 
· niewielkie zużycie, pozwala na oszczędność kosztów i zmniejszenie odpadów

Wersja Kolor Pasuje do Pojemnik Zawartość Dł. x szer. w 
[mm] ok.

Nr art. EUR KO

3-warstw., 
perforowana

niebieski 9000 469 107, 
9000 469 108

rolka 750 sztuk 380 x 330 9000 469 640 50,65 1) YB17

3-warstw., 
perforowana

niebieski 9000 469 107, 
9000 469 108

rolka 750 sztuk 380 x 235 9000 469 641 40,35 1) YB17

1) cena za rolkę

Ściereczka WYPALL L30 ULTRA, 7426 7425
materiał AIRFLEX* 
szczególnie chłonna i ze znakomitą wytrzymałością na rozerwanie w stanie wilgotnym · duża chłonność w przypadku 
wody, olejów i smarów 
 
Zalety w porównaniu do ścierek bibułowych: 
· podwyższona wytrzymałość na rozerwanie 
· niewielkie zużycie, pozwala na oszczędność kosztów i zmniejszenie odpadów
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wersja Kolor Pojemnik Zawartość Dł. x szer. w [mm] ok. Nr art. EUR KO
1-warstw., perforowana, 
wytłaczana

niebieski rolka 150 sztuk 420 x 245 9000 469 134 20,29 YB17

Ściereczka WYPALL X 60 8380
ścierki wielorazowego użytku z materiału HYDROKNIT* są bardzo chłonne, odporne na rozerwanie i trwałe (w stanie 
mokrym i suchym) · odporne na większość rozpuszczalników · nie pozostawiają śladów · umożliwiają szybkie czyszczenie 
i przyczyniają się do oszczędności kosztów
Idealne do lekkich prac związanych z czyszczeniem, jak usuwanie pozostałości klejów, oleju i stałych zanieczyszczeń, 
do nanoszenia smarów, rozcieńczalników i rozpuszczalników, do czyszczenia szkła, do precyzyjnego czyszczenia małych 
części lub trudno dostępnych obszarów na maszynach, do czyszczenia rąk
Dostarczana w postaci rolki centralnego wyjmowania w mobilnym pudełku do wyjmowania pojedynczych ścierek, 
redukuje ilość odpadów 
 
JS = rolka Multi box z centralnym pobieraniem w kartonie

Ręcznik 6789 · 6663 · 6606 · 6605
wytłaczane · 1- lub 2-warstw. · bardzo chłonne · podobny do tkaniny, szczególnie miękki i chłonny materiał · szczególnie 
odporny na rozerwanie nawet w mokrym stanie · posiada lepsze właściwości od tradycyjnych ręczników Tissue · 
higieniczna możliwość pojedynczego odrywania

Wersja Kolor Składanie Pasuje do Pojemnik Zawartość Dł. x szer. w [mm] ok. Nr art. EUR KO
2-warstw., wytłaczane śnieżnobiały Interfold 9000 474 108 karton 15 x 186 = 2790 arkuszy 217 x 210 9000 474 312 45,95 1) YB17
1-warstw., wytłaczane biały Interfold 9000 474 108 karton 15 x 212 = 3180 arkuszy 315 x 215 9000 474 112 57,95 1) YB17
1-warstw., wytłaczane śnieżnobiały zygzakowate 9000 469 672 karton 20 x 180 = 3600 arkuszy 230 x 247 9000 474 315 80,95 1) YB17
1-warstw., wytłaczane śnieżnobiały warstwy 9000 469 672 karton 20 x 140 = 2800 arkuszy 330 x 250 9000 474 316 83,25 1) YB17

1) cena za karton

Pojemnik Zawartość 
[szt.]

Rozmiar 
ściereczki [mm]

Nr art. EUR KO

wiadro dozownika 90 ok. 270 x 270 9000 474 159 32,85 YB17
opakowanie 
uzupełniające

75 ok. 270 x 270 9000 474 160 24,05 YB17

Ścierka do czyszczenia WYPALL* g

wilgotne ściereczki do czyszczenia rąk w mobilnym 
dozowniku z możliwością pobierania pojedynczych 
ściereczek · intensywne czyszczenie rąk bez mydła i wody · do stosowania 
zawsze i wszędzie · brud jest kruszony, rozpuszczany i wiązany w 
ściereczce · z Aloe Vera dostarczającym rękom wilgoć nadaje się idealnie 
do stosowania w przemyśle i rzemiośle do efektywnego czyszczenia rąk i 
narzędzi
JS = 1 wiaderko z 90 ściereczkami ew. opakowanie uzupełniające z  
75 ściereczkami

Pojemnik Zawartość 
[szt.]

Rozmiar 
ściereczki [mm]

Nr art. EUR KO

pudełko dozownika 50 ok. 270 x 270 9000 474 150 20,45 YB17

Ściereczka do czyszczenia rąk  
WYPALL 7772 g

przenośne i do zastosowania wszędzie · wilgotne nakładki 
do czyszczenia zawierające nową, wydajną kombinację 
substancji czyszczących bez d-limonów usuwają 
skutecznie zabrudzenia i resztki tłuszczy z rąk, maszyn 
i narzędzi · już nie potrzebujesz środków czyszczących, 
mydła, szmat i wody · bezrozpuszczalnikowe, 
dodatkowe środki nawilżające pomagają chronić skórę 
przed wysychaniem · ekonomiczny system z jednym 
wyjmowaniem arkuszy zapewnia kontrolowane zużycie i redukcję odpadów 
 
szybkie uzupełnianie – tylko w 3 krokach
Zalety pojemnika do dozownika do powtórnego napełniania: 
· opłacalny 
· zmniejszona objętość odpadów 
· przyjazny dla środowiska 
· oszczędza miejsca przy składowaniu

Wersja Kolor Pasuje do Pojemnik Zawartość Dł. x szer. w 
[mm] ok.

Nr art. EUR KO

1-warstw., 
składane na 
cztery

niebieski 9000 469 713 woreczek 12 x 35 
ściereczek

381 x 490 9000 469 710 163,15 1) YB17

1) cena za karton

Ściereczka procesowa KIMTECH 7622
asortyment niezawodnych i wydajnych ściereczek · przeznaczone do konkretnych zadań w kontrolowanych obszarach, 
takich jak transport, ochrona zdrowia i produkcja
Idealne do wielokrotnego czyszczenia bez pozostawiania włókien i śladów przy użyciu chemikaliów i rozpuszczalników.
Dostępne w formie ściereczek składanych na cztery zapakowanych w szczelnych, wodoodpornych torebkach 
umożliwiających pobieranie pakowanych higienicznie ściereczek bezpośrednio na miejscu użycia
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wersja Kolor Pasuje do Pojemnik Zawartość Dł. x szer. w 
[mm] ok.

JS Nr art. EUR KO

1-warstw. niebieski 9000 469 107, 
9000 469 108

rolka 1000 sztuk 380 x 240 1 9000 469 685 16,55 1) YB17

1-warstw., 
perforowane

biały 9000 469 107, 
9000 469 108

rolka 1000 sztuk 380 x 235 1 9000 469 635 19,65 1) YB17

1-warstw., 
perforowane, RCS

niebieski 9000 469 601 rolka 6 x 400 
ściereczek

380 x 185 6 9000 469 613 6,85 1) YB17

1) cena za rolkę

Ściereczka WYPALL L10 EXTRA 7200 7202 7492
materiał AIRFLEX* 
idealny do czyszczenia lekko zabrudzonych powierzchni 
 
Zalety w porównaniu do ścierek bibułowych: 
· większa chłonność cieczy (również w stanie mokrym) 
· podwyższona wytrzymałość na rozerwanie 
· niewielkie zużycie, pozwala na oszczędność kosztów i zmniejszenie odpadów

Wys. x szer. x gł. ok. [mm] Kolor Nr art. EUR KO
159 x 287 x 140 biały 9000 469 673 27,55 YB17

Dozownik ręczników papierowych AQUARIUS*  6956
przeciwdziała brudowi i rozprzestrzenianiu się zarazków · zawiera dozownik 
do ręczników składanych
Dostępny jako szybki dozownik wielokrotnego napełniania w eleganckim, 
nowoczesnym stylu z białą, łatwą do czyszczenia powierzchnią o wysokim 
połysku, bez pułapek brudu i kurzu, okienkiem do sprawdzania poziomu w 
jednym miejscu oraz kolorowymi wkładkami do indywidualnego projektu 
jako opcja 
 
Ręczniki nie są dołączane do kompletu!

Wys. x szer. x gł. ok. [mm] Kolor Nr art. EUR KO
407 x 317 x 150 biały 9000 469 672 82,95 YB17

Dozownik ręczników papierowych AQUARIUS*  6954
przeciwdziała brudowi i rozprzestrzenianiu się zarazków · nasz unikalny, 
opatentowany mechanizm zapobiega przepełnieniu dozownika i gwarantuje 
doskonałe usuwanie papieru · zapewnia to mniejsze zużycie i mniej 
odpadów · opcjonalnie z przyciskiem lub zamykany
Dostępny jako szybki dozownik wielokrotnego napełniania w eleganckim, 
nowoczesnym stylu z białą, łatwą do czyszczenia powierzchnią o wysokim 
połysku, bez pułapek brudu i kurzu, okienkiem do sprawdzania poziomu w 
jednym miejscu oraz kolorowymi wkładkami do indywidualnego projektu 
jako opcja 
 
Ręczniki nie są dołączane do kompletu!

Ręcznik SCOTT® NATURA 6810
100 % materiał z recyklingu (tissue) · miękki i chłonny
idealne do często uczęszczanych łazienek i w miejscach o wysokim zużyciu

Wersja Kolor Składanie Pasuje do Pojemnik Zawartość Dł. x szer. w [mm] 
ok.

Nr art. EUR KO

2-warstw. biały zakładka C 9000 469 672 karton 20 x 140 
ściereczek

330 x 250 9000 469 670 80,65 1) YB17

1) cena za karton
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wersja Kolor Pasuje do Pojemnik Zawartość Dł. x szer. w 
[mm] ok.

Nr art. EUR KO

1-warstw., 
perforowana, 
wytłaczana

niebieski 9000 469 107, 
9000 469 108

rolka 500 sztuk 380 x 340 9000 469 615 171,25 1) YB17

1) cena za rolkę

Ściereczka KIMTECH 7643
silne, wytrzymałe, strzępiące się w niewielkim stopniu i możliwe do ponownego użycia ścierki do czyszczenia za pomocą 
chemikaliów i rozpuszczalników · znakomicie przystosowane do usuwania olejów i pozostałości smarów · odporne na 
kwasy, zasady i rozpuszczalniki · znakomicie przystosowane do czyszczenia powierzchni (również dużych powierzchni 
szklanych) w drukarniach, obszarach produkcyjnych oraz do prac lakierniczych w warsztatach samochodowych · ścierka 
w 100% bez silikonu

Ścierka KIMTECH™ Aviation 2864801
do powierzchni chropowatych – pobieranie centralne · biały

Wersja Kolor Składanie Pojemnik Zawartość Dł. x szer. w [mm] ok. Nr art. EUR KO
1-warstw. biały warstwy karton 6 paczek x 60 ściereczek = 

360 ściereczek
320 x 320 9000 469 135 134,75 YB17

Wys. x szer. x gł. ok. [mm] Kolor Nr art. EUR KO
278 x 276 x 226 biały 9000 469 601 50,65 YB17

Dozownik ściereczek  
AQUARIUS 7018
dozownik QUARIUS* do centralnego 
pobierania - Roll Control System (RCS) · 
obudowa z tworzywa sztucznego odpornego na 
uderzenia · idealny jako dozownik pojedynczych 
arkuszy do szybkiego, nieskomplikowanego 
wyjmowania ścierek · dla wysokich standardów 
higienicznych w obszarach o dużym zużyciu, w których przetwarzane są 
artykuły spożywcze · górna część dozownika przykrywa tylną płytę, przez co 
brud i pył nie mają żadnych szans 
 
Dostępny jako: szczelny, zamykany dozownik z możliwością szybkiego 
napełniania o białej, wodoodpornej powierzchni (zgodny z przepisami 
bezpieczeństwa żywności), z mechanizmem do kontrolowanego zużycia 
oraz z otworem z boku do bezproblemowego napełniania 
 
W komplecie bez rolek ściereczek do czyszczenia! Pojemnik Zawartość [l] Pasuje do Nr art. EUR KO

butelka 1 dozownik  
9000 474 121

9000 474 133 10,75 1) YB17

1) cena za szt.

Mydło w kremie 6333 g

nieperfumow. · przeźroczysty · łagodny 

Kolor Nr art. EUR KO
biały 9000 474 121 26,15 YB17

Dozownik mydła Aquarius 6948
obudowa z tworzywa odpornego na uderzenia · dozownik na środek czyszczący do rąk (tonik do mycia, mydło w pianie, 
środek do dezynfekcji rąk we wkładzie 1 l) · możliwość łatwego i elastycznego stosowania · ukośna górna krawędź 
zapobiega odkładaniu zbędnych przedmiotów · wskaźnik napełnienia · kompaktowa konstrukcja pozwala na zmniejszenie 
wymaganego miejsca · prosta konserwacja i napełnianie · z zamknięciem (z kluczem lub bez)
Mydło nie jest dołączane do kompletu!
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Ręcznik na rolce SCOTT® Essential 6691
o długości zrywania 250 mm zapewniają wyjątkową wydajność, zadowolenie użytkownika i higienę · wykonane z 
materiału AIRFLEX* · miękkie, zbliżone pod względem struktury do materiału tekstylnego ręczniki są szczególnie chłonne 
i odporne na rozdarcie · przyczyniają się do obniżenia kosztów zużycia i użycia
6 rolek/karton

Wersja Kolor Pasuje do Pojemnik Zawartość Dł. x szer. w [mm] ok. Nr art. EUR KO
1-warstw. biały 9000 469 708, 9000 

469 709
rolka 6 350 x 198 9000 469 733 98,15 1) YB17

1) cena za karton

Ręcznik na rolce SCOTT® 6667
ręczniki na rolce zapewniają wysoką wydajność i kontrolowane zużycie · pomagają 
ograniczyć marnotrawstwo i przyczyniają się do oszczędności kosztów · kontrolowane 
zużycie dzięki sztywnym rolkom ręczników, co pozwala zmniejszyć ilość odpadów · 
do szybkiego i wygodnego osuszania rąk przy użyciu mniejszej ilości ręczników, dzięki 
temu, że są one wytrzymałe i wyjątkowo chłonne i nie rozrywają się nawet na mokro · 
oszczędność kosztów i niskie nakłady również w obszarach o wysokim zużyciu dzięki 
niskiej cenie za rolkę i długim okresom wymiany · przyjazne dla środowiska (posiadają 
certyfikat ekologiczny UE)
Idealny do zadań związanych z kontaktem z żywnością i często odwiedzanych 
łazienek w biurowcach i hotelach
Dostępne jako białe, 1-warstwowe ręczniki na bardzo długich rolkach z wytrzymałego 
materiału AIRFLEX* o wyjątkowej chłonności, dostarczane w niedrogich, 
sprasowanych opakowaniach (o 18 % więcej ręczników w jednym opakowaniu) 
 
6 rolek/karton

Wersja Kolor Pasuje do Pojemnik Zawartość Dł. x szer. w [mm] ok. Nr art. EUR KO
1-warstw. biały 9000 469 674 rolka 6 304 x 200 9000 469 732 112,15 1) YB17

1) cena za karton

Wys. x szer. x gł. ok. [mm] Kolor Nr art. EUR KO
324 x 297 x 192 biały 9000 469 714 49,25 YB17
324 x 297 x 192 czarny 9000 469 715 49,25 YB17

Dozownik ręczników papierowych na rolce  
AQUARIUS*  7955 · 7956
mały · nowy kompaktowy dozownik ręczników na rolce AQUARIUS * 
SLIMROLL * przekonuje dzięki zaokrąglonej konstrukcji bez zabrudzeń · 
można go łatwo wyczyścić za pomocą wycieraczki · ponadto, poprawiona 
funkcja resztkowego przechyłu dla ciągłego przechowywania powoduje, 
że ręczniki z rolki nie znikną ·  z funkcją ról resztkowych bez podwójnego 
usuwania
idealny do małych łazienek
Dostępny jako biały lub czarny dozownik SLIMROLL * z ukrytym 
mechanizmem blokującym lub przyciskiem 
 
Napełnianie nie jest dołączane do kompletu!

Wys. x szer. x gł. ok. [mm] Kolor Nr art. EUR KO
374 x 297 x 248 biały 9000 469 708 54,75 YB17
374 x 297 x 248 czarny 9000 469 709 54,75 YB17

Dozownik ręczników papierowych na rolce  
AQUARIUS*  7375 · 7376
duży · nowy kompaktowy dozownik ręczników na rolce w kształcie 
AQUARIUS * przekonuje zaokrągloną konstrukcją bez zabrudzeń · można 
go łatwo wyczyścić za pomocą wycieraczki · ponadto, poprawiona funkcja 
resztkowego przechyłu dla ciągłego przechowywania powoduje, że ręczniki 
z rolki nie znikną ·  z funkcją ról resztkowych bez podwójnego usuwania
idealne dla zastosowań publicznych
Wypełnienie nie jest zawarte w zestawie!
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wys. x szer. x gł. ok. [mm] Kolor Nr art. EUR KO
430 x 326 x 240 biały 9000 469 674 122,95 YB17

Dozownik ręczników papierowych na rolce AQUARIUS
dozowniki na ręczniki papierowe ze skoordynowanej serii dozowników 
produktów AQUARIUS *, które poprawiają higienę, poprawiają 
samopoczucie i pomagają kontrolować koszty · przeciwdziała brudowi i 
rozprzestrzenianiu się zarazków · konstrukcja przyjazna konserwacjom 
zapewnia oszczędność kosztów nawet w obszarach o wysokim zużyciu
idealny jako bezdotykowy dozownik ręczników do ręczników w rolkach 
KLEENEX® i SCOTT®, szczególnie nadaje się do ciężkich ubikacji w 
miejscach pracy, takich jak przetwórstwo żywności i miejscach publicznych, 
takich jak lotniska
Dostępny jako biały dozownik z ukrytym mechanizmem blokującym, 
opcjonalnie za pomocą przycisku lub przycisku, funkcja roll-off zapewnia 
długość rolki do 350 m przy maksymalnie 1400 arkuszach (po 25 cm 
długości), zakrzywiona konstrukcja z łatwą do czyszczenia powierzchnią nie 
zawiera pułapek brudu ani pyłu 
 
Napełnianie nie jest dołączane do kompletu!

Wersja Kolor Pojemnik Zawartość Długość rolki [m] Pasuje do JS Nr art. EUR KO
2-warstw. śnieżnobiały duża rolka 6 rolek 380 9000 469 675 6 9000 474 149 11,35 1) YB17
2-warstw. naturalny duża rolka 6 rolek 525 9000 469 675 6 9000 474 148 5,25 1) YB17

1) cena za rolkę

Papier toaletowy 8511 · 8002
do dozownika papieru toaletowego · pozwala uniknąć częstej wymiany

Nr art. EUR KO
9000 474 136 94,85 YB17

Odświeżacz powietrza Aquarius 6994
obudowa z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia · biały · 
elegancki wizjer umożliwia kontrolę stanu napełnienia · zakryty mechanizm 
zamykający, możliwość zamykania - z kluczem lub bez do łatwej obsługi i 
kontroli kosztów
Butelki ze środkami zapachowymi należy zamawiać oddzielnie
Baterie (2 x C (LR14) 1,5 V) nie dołączone do kompletu

Pojemnik Zawartość [ml] Nr art. EUR KO
woreczek 300 9000 474 140 19,75 1) YB17

1) cena za szt.

Butelka ze środkami zapachowymi 
Energy 6188 g

zapach z orzeźwiającą nutą cytrusową i ciepłymi 
aromatami ziołowymi neutralizuje nieprzyjemne 
zapachy · za pomocą produktu zapachowego 
można stworzyć świeży i stale przyjemny klimat 
w pomieszczeniu · plastikowa torebka zapewnia 
przyjemny zapach w toalecie przez około 60 dni
Biocydy należy stosować z zachowaniem 
ostrożności. Przed użyciem należy zawsze 
przeczytać etykietę oraz informacje o produkcie.

Kolor Nr art. EUR KO
biały 9000 469 675 72,75 YB17
czarny 9000 469 682 72,75 YB17

Dozownik papieru toaletowego 
AQUARIUS* 6991 · 7184
asortyment dozowników do papieru toaletowego 
w rolkach Midi Jumbo · element jednej serii w 
połączeniu z dozownikiem ręczników i mydła, 
podnosi higienę, poprawia samopoczucie i 
obniża koszty · łatwy do napełniania · zapewnia 
inteligentne, higieniczne i ekonomiczne rozwiązanie 
wszędzie tam, gdzie takowe jest najbardziej 
potrzebne · do wyboru z przyciskiem lub zamkiem  
Idealny w obszarach o wysokim zużyciu
Dostępny jako duży, szczelny, szybki do napełniania dozownik do 
kontrolowanego zużycia, zawierający obok siebie rolkę podstawową i 
dodatkową (rdzeń rolki 60 lub 70), z powierzchnią o wysokim połysku 
łatwą do czyszczenia bez miejsc, w których mógłby się gromadzić kurz i 
zanieczyszczenia z wizjerem do sprawdzania poziomu napełnienia. 
 
Dostawa bez papieru toaletowego!

Kolor Nr art. EUR KO
biały 9000 469 676 65,25 YB17
czarny 9000 469 683 65,25 YB17

Podwójny dozownik papieru toaletowego AQUARIUS*  
6992 · 7191
asortyment dozowników do papieru toaletowego w rolkach · element 
jednej serii w połączeniu z dozownikiem ręczników i mydła, podnosi 
higienę, poprawia samopoczucie i obniża koszty · przeciwdziała 
zabrudzeniom i rozprzestrzenianiu się zarazków · oszczędność kosztów 
dzięki dużej pojemności i łatwemu w utrzymaniu wzornictwu · do wyboru z 
przyciskiem lub zamkiem
Idealny jako dozownik do małych rolek papieru toaletowego w często 
odwiedzanych toaletach;
Dostępny jako szybki do napełniania dozownik o nowoczesnym 
wzornictwie z powierzchnią o wysokim połysku łatwą do czyszczenia bez 
miejsc, w których mógłby się gromadzić kurz i zanieczyszczenia z wizjerem 
do sprawdzania poziomu napełnienia i opcjonalnie z kolorowymi wkładkami 
pozwalającymi na indywidualizację 
 
Dostawa bez papieru toaletowego
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Wersja Kolor Pojemnik Zawartość Pasuje do Nr art. EUR KO
2-warstw.,  
małe rolki

biały karton 6 torebek x 6 małych 
rolek x 350 arkuszy  

9000 469 676, 
9000 469 683

9000 469 718 24,95 1) YB17

1) cena za karton

Papier toaletowy Scott 8518
papier toaletowy w małych rolkach zapewnia wygodę jak w domu · obniża koszty i ilość odpadów · papier rozpuszcza się 
w zimnej wodzie, przez co nie zatyka rur kanalizacyjnych i jest produkowany w zakładach certyfikowanych wg wymagań 
norm ISO 14001 oraz ISO 9001, co gwarantuje odpowiedzialne procesy produkcyjne i wysoką jakość · pasuje do 
dozowników naściennych AQUARIUS* Toilet Tissue · dzięki niskiej cenie za listek i perforacji umożliwiającej oszczędne 
zużywanie pozwala na oszczędność kosztów i zmniejsza ilość odpadów · przyjazny dla środowiska (posiadają certyfikat 
ekologiczny UE)
idealny do mniejszych łazienek w biurowcach i hotelach, gdzie ważne są koszty

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wersja Kolor Pojemnik Zawartość Długość rolki [m] Pasuje do Nr art. EUR KO
2-warstw. biały karton 64 rolek po 350 listków  

= 22 400 listków
420 9000 469 676 9000 469 138 32,95 YB17

Papier toaletowy SCOTT® ESSENTIAL 8519
wysokogatunkowy standardowy papier toaletowy, stanowiący efektywne rozwiązanie dla umywalni

Pojemnik Zawartość [ml] Nr art. EUR KO
woreczek 5 x 300 9000 469 707 104,65 1) YB17

1) cena za karton

Odświeżanie powietrza KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* 6191
odświeżacze powietrza KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL * zaprojektowano tak, aby 
Twoje wnętrze łazienki było świeże i komfortowe
Idealny do stosowania w dozowniku odświeżacza powietrza AQUARIUS* (nr art. 9000 474 
136), zapewnia higieniczną i komfortową atmosferę.
Mieszanka zapachowa – każda zawiera torebkę 300 ml nut zapachowych: harmonia, 
energia, radość, świeżość i zen 
 
Biocydy należy stosować z zachowaniem ostrożności. Przed użyciem należy zawsze 
przeczytać etykietę oraz informacje o produkcie.

Kolor Nr art. EUR KO
biały 9000 469 680 21,85 YB17

Dozownik pierwszej pomocy KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*  7135
do preparatu do czyszczenia sedesu SCOTT® · łatwa do czyszczenia powierzchnia o wysokim połysku · mechanizm 
zamykający i dozujący: guzik wciskany · pojemność 400 ml
idealny w często uczęszczanych łazienkach
Wypełnienie nie jest zawarte w komplecie!

Zawartość [l] Pojemnik Nr art. EUR KO
6 x 0,4 woreczek 9000 469 660 39,35 1) YB17

1) cena za JS

Preparat do czyszczenia sedesu Scott 6374
środek do czyszczenia sedesów i innych powierzchni · łatwy do użycia · higieniczne uzupełnienie nakładek sedesowych · 
rozwiązanie niedrogie, idealne w celu zapewnienia czystej i higienicznej toalety · kompaktowe i higieniczne uzupełnianie 
ze szczelnego opakowania · dostępny jako przeźroczysty spray czyszczący w stabilnych, szczelnie zamykanych i 
higienicznych torebkach 0,4 litra · łatwa i szybka instalacja · nawet do 2000 porcji z jednej torebki · po wyjęciu pompy 
torebkę można poddać recyklingowi
Biocydy należy stosować z zachowaniem ostrożności. Przed użyciem należy zawsze przeczytać etykietę oraz 
informacje o produkcie.
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wys. x szer. x gł. ok. [mm] Kolor Nr art. EUR KO
291 x 332 x 135 biały 9000 474 162 44,05 YX10
400 x 280 x 130 biały 9000 474 169 68,95 YX10

Dozownik ręczników papierowych 553100 · 553000
do zygzakowych i składanych ręczników · obudowa z tworzywa sztucznego 
odporna na uderzenia, biała · z zamknięciem · ze wskaźnikiem napełnienia
W komplecie bez ręczników papierowych!

Wys. x szer. x gł. ok. [mm] Kolor Nr art. EUR KO
444 x 302 x 102 biały 9000 474 202 54,55 YX10

Dozownik ręczników papierowych Tork 552000
do ręczników Multifold · obud. z tw. szt. odporna na 
uderzenia · zamyk.  ·szybkie higieniczne usuwanie pojedynczych 
arkuszy (Multifold) · oszczędne zużycie · półprzeźroczysty wziernik · biały
W komplecie bez ręczników papierowych!

Ręcznik TORK
pasują do dozownika ręczników, nr art. 9000 474 162 i 9000 474 169 · ręczniki nr art. 9000 474 207 pasują do 
dozownika ręczników nr art. 9000 474 202

Wersja Kolor Składanie Pasuje do Pojemnik Zawartość Dł. x szer. w [mm] ok. Nr art. EUR KO
2-warstw., wytłaczane 
dekoracyjne

biały zygzakowate 9000 474 162 karton 15 x 250 = 3750 arkuszy 230 x 248 9000 474 166 79,75 1) YX10

2-warstw., wytłaczane 
dekoracyjne, advanced

zielony zygzakowate 9000 474 162 karton 15 x 250 = 3750 arkuszy 230 x 250 9000 474 172 69,25 1) YX10

2-warstw., miękkie, 
advanced

biały Multifold 9000 474 202 karton 21 x 180 = 3780 arkuszy 260 x 210 9000 474 207 82,90 1) YX10

1) cena za karton

Składany ręcznik Advanced
zastosowanie: umywalnia · ręcznik składany Tork Advanced z włókien z recyklingu, wyważony stosunek ceny do jakości

Wersja Kolor Składanie Pojemnik Zawartość Dł. x szer. w [mm] ok. Nr art. EUR KO
2-warstw. biały zakładka C karton 20 x 128 = 2560 arkuszy 310 x 248 9000 469 120 57,15 YX10
2-warstw. zielony zakładka C karton 20 x 128 = 2560 arkuszy 310 x 248 9000 469 121 61,25 YX10

Wys. x szer. x gł. ok. [mm] Nr art. EUR KO
463 x 646 x 274 9000 469 207 70,30 YX10

Uchwyt ścienny TORK · 652108
bez wkładu, do rolek ze ściereczkami o szerokości maks. 430 mm · stabilny stojak z tworzywa sztucznego/metalu · 
pewne i niezawodne odrywanie na krawędzi odrywania z zębami wzmacnianymi włóknem szklanym
W komplecie bez rolek ze ściereczkami!
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wys. x szer. x gł. ok. [mm] Kolor Nr art. EUR KO
1006 x 646 x 530 czerwony/czarny 9000 469 206 89,20 YX10

Stojak półkowy TORK 652008
bez wkładu, do rolek ze ściereczkami o szerokości maks. 430 mm · stabilny 
stojak z tworzywa sztucznego/metalu · pewne i niezawodne odrywanie na 
krawędzi odrywania z zębami wzmacnianymi włóknem szklanym
W komplecie bez rolek ściereczek do czyszczenia!

Wys. x szer. x gł. ok. [mm] Kolor Nr art. EUR KO
1006 x 646 x 530 dozownik: czerwony/ 

czarny ściereczka: biała
9000 469 203 151,15 YX10

463 x 646 x 274 dozownik: czerwony/ 
czarny ściereczka: biała

9000 469 204 131,20 YX10

Zestaw dozownika do papieru
kompletny z 4 rolkami ściereczek do czyszczenia TORK mocne uniwersalne 
ściereczki papierowe 
 
W zestawie taniej! 
 
Sciereczka 
TORK grube uniwersalne ściereczki papierowe 
2-warstwowa, jakość QuickDry · obszary zastosowania: przemysł, 
warsztaty · kolor: biały · ściereczka Tissue · tłoczenie liniowe o bardzo dużej 
chłonności i wytrzymałości na zerwanie

Wersja Kolor Pasuje do Pojemnik Zawartość Dł. x szer. w [mm] ok. Nr art. EUR KO
1-warstw. biały 9000 469 003, 9000 469 206, 

9000 469 004, 9000 469 207
rolka 1000 sztuk 380 x 380 9000 469 181 57,70 1) YX10

1) cena za rolkę

Ściereczka TORK
uniwersalne ściereczki papierowe · 130100 
 
Obszary zastosowania: przemysł, warsztaty · uniwersalna ściereczka typu Tissue do czyszczenia urządzeń i 
powierzchni roboczych · do wszystkich średnio ciężkich prac porządkowych, w szczególności do prac powodujących 
wysokie zużycie, gdzie jednocześnie liczy się ekonomia · szczególnie przystosowane do wycierania smaru i oleju

Wersja Kolor Pojemnik Zawartość Dł. x szer. w [mm] ok. Nr art. EUR KO
1-warstw. biały karton 120 sztuk 640 x 355 9000 469 832 40,90 1) YX10

1) cena za karton

Ściereczka TORK
bardzo mocne ścierki do czyszczenia · 530175 
 
Obszary zastosowania: przemysł, warsztat, kuchnia lub laboratorium · do zastosowań mobilnych · karton 
dozownika z uchwytem · szybkie wyjmowanie ściereczek · podobny do materiału tekstylnego ściereczka z włókniny 
o bardzo dużej objętości · duża chłonność w przypadku wody i rozpuszczalników oraz dobra zdolność do oddawania 
zapewniają mniejsze zużycie rozpuszczalnika i niewielkie zagrożenie dla zdrowia użytkownika · jedna gładka strona 
dla wrażliwych powierzchni i jedna szorstka strona do usuwania większych zanieczyszczeń · doskonały zamiennik 
białych ścierek tekstylnych · do wymagających prac związanych z czyszczeniem rozpuszczalnikami lub środkami 
czyszczącymi

11/261

259-11_06[4340635]-1O.indd   261 28.08.2020   09:35:06



D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wersja Kolor Pasuje do Pojemnik Zawartość Dł. x szer. w 
[mm] ok.

Nr art. EUR KO

1-warstw. śnieżnobiały 9000 469 206, 
9000 469 207

rolka 280 sztuk 380 x 320 9000 469 830 48,25 1) YX10

1) cena za rolkę

Ściereczka TORK
bardzo mocne ścierki do czyszczenia · 530137 
 
Obszary zastosowania: przemysł, warsztat, kuchnia lub laboratorium · podobny do materiału tekstylnego ściereczka 
z włókniny o bardzo dużej objętości · duża chłonność w przypadku wody i rozpuszczalników oraz dobra zdolność do 
oddawania zapewniają mniejsze zużycie rozpuszczalnika i niewielkie zagrożenie dla zdrowia użytkownika · jedna gładka 
strona dla wrażliwych powierzchni i jedna szorstka strona do usuwania większych zanieczyszczeń · doskonały zamiennik 
białych ścierek tekstylnych · do wymagających prac związanych z czyszczeniem rozpuszczalnikami lub środkami 
czyszczącymi
Odpowiednie dozowniki: stojak podłogowy nr art. 9000 469 206 lub uchwyt ścienny nr art. 9000 469 207

Wersja Kolor Pojemnik Zawartość Dł. x szer. w [mm] ok. Nr art. EUR KO
1-warstw. szary karton 280 sztuk 430 x 355 9000 469 822 54,55 1) YX10

1) cena za karton

Ściereczka TORK 520371
do zastosowań mobilnych · karton dozownika z uchwytem · szybkie wyjmowanie ściereczek · obszary zastosowania: 
przemysł metalowy i obróbki metali, warsztaty · wysokiej jakości, chłonne i odporne na rozerwanie ściereczki z 
włókniny · wchłaniają ciecze szybciej niż ścierki tekstylne · szczególnie nadają się do wycierania wody, olejów, 
smarów, emulsji wiertniczej i metalowych wiórów

Wersja Kolor Pasuje do Pojemnik Zawartość Dł. x szer. w 
[mm] ok.

Nr art. EUR KO

1-warstw. biały 9000 469 206, 
9000 469 207

rolka 400 sztuk 380 x 320 9000 469 810 43,00 1) YX10

1) cena za rolkę

Ściereczka TORK 510137
odwijanie wewnątrz · obszary zastosowania: drukarnie, laboratoria, przemysł chemiczny · bardzo miękkie i chłonne 
ściereczki do polerowania i czyszczenia z włókniny · do wymagających prac w zakresie czyszczenia i polerowania 
przy użyciu rozpuszczalników na miękkich i wrażliwych powierzchniach 

Wersja Kolor Pasuje do Pojemnik Zawartość Dł. x szer. w 
[mm] ok.

Nr art. EUR KO

2-warstw., 
wytłaczane

niebieski 9000 469 003, 
9000 469 206, 
9000 469 004, 
9000 469 207

rolka 1000 sztuk 340 x 369 9000 469 225 35,65 1) YX10

1) cena za rolkę

Ściereczka TORK
bardzo mocne uniwersalne ściereczki papierowe · 130070 
 
Obszary zastosowania: przemysł, warsztaty · jakość Quickdry: bardziej miękkie oraz dodatkowa wytrzymałość i 
chłonność · duża wytrzymałość na rozerwanie i chłonność · większa objętość w stanie mokrym · do wymagających prac 
porządkowych, dla których wymagany jest szczególnie wysoki poziom absorpcji, jak np. zbieranie i usuwanie emulsji, 
smarów, cieczy i olejów w większych ilościach
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wersja Kolor Pasuje do Pojemnik Zawartość Dł. x szer. w 
[mm] ok.

Nr art. EUR KO

2-warstw., 
hybrydowa

niebieski 9000 469 003, 
9000 469 206, 
9000 469 004, 
9000 469 207

rolka 1500 sztuk 340 x 369 9000 469 224 35,65 1) YX10

1) cena za rolkę

Ściereczka TORK
mocne uniwersalne papierowe ściereczki · 130050 
 
Obszary zastosowania: przemysł, warsztaty · jakość Quickdry · wysoka chłonność i wysoka wytrzymałość również 
po zmoczeniu · do prac związanych z czyszczeniem, gdzie wymagana jest wysoka chłonność, np. zbieranie i ścieranie 
emulsji, smarów i cieczy

Wersja Kolor Pasuje do Pojemnik Zawartość Dł. x szer. w 
[mm] ok.

JS Nr art. EUR KO

2-warstw., 
wytłaczane, z 
nadrukiem

biały 9000 469 003, 
9000 469 206, 
9000 469 004, 
9000 469 207

rolka 750 sztuk 340 x 235 2 9000 469 173 20,95 1) YX10

1) cena za rolkę

Ściereczka TORK
mocne uniwersalne papierowe ściereczki · 130041 
 
Obszary zastosowania: przemysł spożywczy i obróbki metali, warsztat · jakość Quickdry: wytrzymałe i odporne 
na rozerwanie na mokro · doskonałe właściwości ścierania na sucho dzięki wysokiej chłonności · do wszystkich prac 
czyszczących, przy których wymagana jest bezwzględna czystość, jak ścieranie i zbieranie smarów, olejów, 
wody i innych cieczy

Wersja Kolor Pojemnik Zawartość Dł. x szer. w [mm] ok. Nr art. EUR KO
3-warstw., 
wytłaczane

niebieski karton 200 sztuk 324 x 385 9000 469 170 23,05 1) YX10

1) cena za karton

Ściereczka TORK
bardzo mocne przemysłowe ściereczki papierowe · 130083 
 
Obszary zastosowania: przemysł, warsztaty · niebieska, 3-warstw. ściereczka o dużej objętości jakości Quickdry, 
przez to bardzo miękka, z dodatkową wytrzymałością i chłonnością · bardzo duża odporność na rozerwanie również w 
stanie mokrym · jedna gładka strona dla wrażliwych powierzchni i jedna szorstka strona do usuwania większych 
zanieczyszczeń · do szybkiego zbierania i pochłaniania olejów, emulsji wiertniczych i stosowanych podczas cięcia · 
nadaje się do przewożenia, karton z podajnikiem z uchwytem do noszenia, szybkie pobieranie
Ścierki o dużej objętości, również w stanie wilgotnym

Wersja Kolor Pasuje do Pojemnik Zawartość Dł. x szer. w 
[mm] ok.

JS Nr art. EUR KO

3-warstw., z 
nadrukiem

niebieski 9000 469 003, 
9000 469 206, 
9000 469 004, 
9000 469 207

rolka 350 sztuk 340 x 235 2 9000 469 169 24,75 1) YX10

1) cena za rolkę

Ściereczka TORK
bardzo mocne przemysłowe ściereczki papierowe · 130081 
 
Obszary zastosowania: przemysł, warsztaty · ściereczka o dużej objętości jakości Quickdry, przez to bardzo miękka, 
z dodatkową wytrzymałością i chłonnością · bardzo duża odporność na rozerwanie również w stanie mokrym · jedna 
gładka strona dla wrażliwych powierzchni i jedna szorstka strona do usuwania większych zanieczyszczeń ·  
do szybkiego zbierania i pochłaniania olejów, emulsji wiertniczych i stosowanych podczas cięcia oraz innych płynów 
 
Ścierki o dużej objętości własnej, również w stanie mokrym!
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wys. x szer. x gł. ok. [mm] Nr art. EUR KO
629 x 389 x 289 9000 474 233 78,70 YX10

Pojemnik na odpady  
TORK Elevation 563000
obudowa z tworzywa sztucznego · biały · nadaje się do montażu 
naściennego · pojemność 50 l

Wys. x szer. x gł. ok. [mm] Nr art. EUR KO
350 x 320 x 220 9000 474 231 28,30 YX10

Kosz na odpady TORK Mini 226002
kosz naścienny · skrętka druciana, powlekana tworzywem sztucznym, biała, 
pojemność 20 l

Wys. x szer. x gł. ok. [mm] Nr art. EUR KO
720 x 330 x 250 9000 474 230 38,80 YX10

Kosz na odpady  
TORK Littainer 100 229750
nadaje się jako kosz wolnostojący albo do montażu 
naściennego · skrętka druciana, powlekana  
tworzywem sztucznym, biała, pojemność 60 l

Wys. x szer. x gł. ok. [mm] Kolor Nr art. EUR KO
360 x 239 x 227 biały 9000 474 183 49,95 YX10

Dozownik ręczników papierowych 
Tork 559000
dla rolek ręczników odwijanych 
wewnętrznie · obud. z tw. szt. odporna na 
uderzenia · biały · ze wskaźnikiem pozostałej 
ilości i z zamykaną pokrywą · ekonomiczna, łatwa 
obsługa · łatwy w obsłudze tylko jedną ręką · prosty 
montaż
Zestaw nie zawiera rolek ręczników!

Rolka ręczników TORK
Proszę zamawiać żądaną ilość w rolkach!

Wersja Kolor Pasuje do Pojemnik Zawartość Dł. x szer. w [mm] ok. JS Nr art. EUR KO
ręczniki uniwersalne, 
1-warstw., bez perforacji

śnieżnobiały 9000 474 183 rolka 6 275 x 215 6 9000 474 191 11,50 1) YX10

ręczniki uniwersalne, 
2-warstw., perforowane

śnieżnobiały 9000 474 183 rolka 6 160 x 215 6 9000 474 192 15,70 1) YX10

ręczniki standardowe, 
1-warstw., bez perforacji

biały 9000 474 183 rolka 6 300 x 200 6 9000 474 193 10,45 1) YX10

1) cena za rolkę

Wersja Kolor Pojemnik Zawartość Dł. x szer. w [mm] ok. Nr art. EUR KO
1-warstw., składane biały karton 5 x 100 ściereczek 430 x 355 9000 469 833 110,20 1) YX10

1) cena za karton

Ściereczka TORK 530178
obszary zastosowania: przemysł, warsztat, kuchnia lub laboratorium · podobny do materiału tekstylnego ściereczka 
z włókniny o bardzo dużej objętości · duża chłonność w przypadku wody i rozpuszczalników oraz dobra zdolność do 
oddawania zapewniają mniejsze zużycie rozpuszczalnika i niewielkie zagrożenie dla zdrowia użytkownika · jedna gładka 
strona dla wrażliwych powierzchni i jedna szorstka strona do usuwania większych zanieczyszczeń · doskonały zamiennik 
białych ścierek tekstylnych · do wymagających prac związanych z czyszczeniem rozpuszczalnikami lub środkami 
czyszczącymi 
Pojedyncze ściereczki w dużej torebce
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kolor Nr art. EUR KO
biały 9000 474 156 42,95 YX10
biały 9000 474 157 51,40 YX10

Dozownik mydła TORK 561000 · 560000
obudowa z tworzywa sztucznego odporna na uderzenia, biała · z wygodną 
obsługa jednoręczną · z zamknięciem · ze wskaźnikiem napełnienia 
 
odpowiednie mydło nr art. 9000 474 177 ew. 9000 474 178
Mydło nie jest dołączane do kompletu!

Pojemnik Zawartość Pasuje do Nr art. EUR KO
butelka 475 ml dozownik  

9000 474 156
9000 474 177 4,99 1) YX10

butelka 1 l dozownik  
9000 474 157

9000 474 178 11,50 1) YX10

1) cena za szt.

Mydło w kremie TORK Premium 420502, 420501
najwyższa jakość · długotrwałe działanie · higieniczne · świeży zapach · 
testowane dermatologicznie · lekko perfum. · bez parabenów

Wersja Kolor Nr art. EUR KO
na 2 małe rolki, z wizjerem biały 9000 474 220 52,45 YX10

Dozownik papieru toaletowego Tork Elevation 557000
wytrzymała na uderzenia obudowa z tworzywa sztucznego, z wizjerem · 
z zamknięciem · dla wszystkich dostępnych w handlu rolek · z 2 rolkami 
umieszczonymi w sposób chroniący przed kradzieżą 
 
odpowiedni papier 9000 474 927
Dozownik dostarczany jest bez papieru!

Wersja Kolor Pojemnik Zawartość Pasuje do JS Nr art. EUR KO
3-warstwowy,  
wytłaczany dekoracyjne

śnieżnobiały rolka 30 rolek po  
250 listków

dozownik  
9000 474 220

30 9000 474 927 0,60 1) YX10

1) cena za rolkę

Papier toaletowy TORK Advanced · 110782
bardzo miękki · śnieżnobiały · dekoracyjne tłoczenie 
 
odpowiednie do dozownika papieru toaletowego 9000 474 220
JS = 30 rolek po 250 sztuk 
Proszę zamawiać żądaną ilość w rolkach!

Wersja Kolor Nr art. EUR KO
z wizjerem, zamykany biały 9000 474 219 43,65 YX10

Dozownik papieru toaletowego Tork Jumbo 554000
wytrzymała na uderzenia obudowa z tworzywa sztucznego, z 
wizjerem · z zamknięciem · z uchwytem na rolkę resztkową · dla 
zastosowań publicznych 
 
odpowiedni papier 9000 474 209
Dozownik dostarczany jest bez papieru!

Wersja Kolor Pojemnik Długość rolki [m] Pasuje do JS Nr art. EUR KO
2-warstw.,  
wytłaczany dekoracyjnie

biały rolka 360 9000 474 219 6 9000 474 209 9,19 1) YX10

1) cena za rolkę

Papier toaletowy TORK Jumbo Premium · 110273
miękki · śnieżnobiały z dekoracyjnym tłoczeniem · perforowana 
 
odpowiednie do dozownika papieru toaletowego 9000 474 219
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Wersja Kolor Nr art. EUR KO
z wziernikiem lakierowana na biało 9000 469 029 50,45 YC18

Dozownik papieru toaletowego racon MW KR quattro
z białego, lakierowanego metalu · dozownik posiada krawędź do odrywania oraz wskaźnik poziomu napełnienia · racon 
MW nadaje się do czterech małych rolek papieru toaletowego o średnicy do 125 mm 

Wersja Kolor Pojemnik Zawartość Szer. x wys. ok. [mm] Nr art. EUR KO
2-warstw., perforowana biały paczka 4 rolek po 64 listków 220 x 250 9000 469 028 2,55 1) YC18

1) cena za opakowanie‘

Rolka kuchenna racon Premium K-2
z dwóch warstw wysokogatunkowej celulozy, pojedyncze warstwy klejone · przyjemnie miękkie rolki kuchenne 
szczególnie lubiane przez dużych odbiorców · zastosowane tłoczenie objętościowe ziaren zapewnia dużą siłę zasysania

Wersja Kolor Pojemnik Zawartość JS Nr art. EUR KO
2-warstw. naturalny mała rolka 64 rolki po 250 listków 64 9000 469 005 0,47 1) YH00
3-warstw. biały mała rolka 56 rolek po 250 listków 56 9000 469 006 0,75 1) YH00

1) cena za rolkę

Papier toaletowy
z wysokiej jakości papieru Tissue po recyklingu · przyjemnie miękki · z wytłaczaniem powierzchniowym · ekonomiczny w 
użyciu 
 
9000 469 005 JS = 64 rolek (8x8) po 250 listków 
9000 469 006 JS = 56 rolek (7x8) po 250 listków

D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kolor Pojemnik Zawartość Dł. x szer. w [mm] ok. Nr art. EUR KO
niebieski karton 10 x 5 ściereczek 400 x 380 9000 469 027 32,25 1) YR04

1) cena za karton

Ściereczka z mikrofazy do wycier. kurzu
usuwa po nawilżeniu uporczywe zanieczyszczenia bez konieczności używania środków czyszczących i chemikaliów · 
odporna na pękanie, również w stanie mokrym, do wielokrotnego użytku · możliwość prania w temp. do 95°C ·  
odporna na ścieranie · bardzo miękka · nie strzępi się · odporna na rozpuszczalniki · bardzo chłonna · można sterylizować · 
ok. 100 g/m²
Główne obszary zastosowania: sprzątanie budynków, gastronomia, gospodarstwa domowe, producenci szkła, 
czyszczenie samochodów

Kolor Pojemnik Zawartość Dł. x szer. w [mm] ok. Nr art. EUR KO
niebieski karton 2 x 10 ściereczek 400 x 400 9000 469 026 31,05 1) YR04

1) cena za karton

Ściereczka z mikrofazy ECONOMY
usuwa po nawilżeniu uporczywe zanieczyszczenia bez konieczności używania środków czyszczących i chemikaliów · 
usuwa oleje i smary nie pozostawiając śladów i smug · możliwość prania w temp. do 95°C ·  odporna na ścieranie · 
bardzo miękka · nie strzępi się · ok. 240 g/m²
Główne obszary zastosowania: wszelkie powierzchnie gładkie i porowate w samochodzie, kuchni, na maszynach i 
urządzeniach

Ręcznik Airlaid
Papernet® 2-warstw., Tissue, pojedyncze sztuki, z dopuszczeniem do bezpośredniego stosowania w przemyśle 
spożywczym, tłoczenie Wave

Wersja Kolor Składanie Pojemnik Zawartość Dł. x szer. w [mm] ok. Nr art. EUR KO
2-warstw. biały składanie V karton 15 x 250 = 3750 arkuszy 240 x 230 9000 469 025 32,95 1) YR04

1) cena za karton
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wersja Kolor Pojemnik Zawartość Dł. x szer. w [mm] ok. Nr art. EUR KO
3-warstw. niebieski rolka 1000 sztuk 360 x 380 9000 469 024 23,78 1) YR04

1) cena za rolkę

Ściereczka Basic-Line
100% materiału z recyklingu (3 x 18 g/m²) z wybranych surowców, tłoczone w masie, pojedyncze warstwy klejone, 
doskonale wchłaniają ciecze, takie jak np. olej i woda 
 
Obszary zastosowania: 
przemysł, warsztaty samochodowe, producent pojazdów i samochodów

Wersja Kolor Pojemnik Zawartość Dł. x szer. w [mm] ok. JS Nr art. EUR KO
2-warstw. biały rolka 1500 sztuk 380 x 220 2 9000 469 023 18,45 1) YR04

1) cena za rolkę

Ściereczka Wipex
mieszanka celulozy i materiału z recyklingu (2x18,5g/m²) · extra mocna Plus · przemysłowe chustki papierowe do 
wycierania dla obszarów o wysokim zużyciu, wyjątkowo chłonne i szybko wchłaniające · nadają się znakomicie do 
wymagających prac w zakresie osuszania i czyszczenia · nadają się szczególnie dobrze do wycierania olejów, smarów, 
środków czyszczących, rozpuszczalników i wody · dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością

Wersja Kolor Pojemnik Zawartość Dł. x szer. w [mm] ok. Nr art. EUR KO
składana w zygzak biały pudełko 100 ścierek 380 x 340 9000 469 018 11,35 1) YR04

1) cena za pudełko

Ściereczka WIPEX Fullpower „TO GO”
ekstremalnie odporne na rozerwanie ściereczki – odporne na wilgoć i na przetarcie · odporne na rozpuszczalniki i nie 
strzępiące się · wykonana ze wzmocnionej poliestrem celulozy, która szybko i czysto zasysa ciecz i drobne pyły, 57 g/m²
Obszary zastosowania: lakiernie, zakłady mechaniki precyzyjnej, czyszczenie szkła i luster, czyszczenie stali szlachetnej, 
przemysł graficzny

Zawartość Pojemnik JS Nr art. EUR KO
120 ściereczek puszka 12 + 9000 473 317 8,00 1) TX31
120 ściereczek opakowanie 

uzupełniające
12 + 9000 473 318 6,60 1) TX31

1) cena za szt.

Chusteczka do dezynfekcji  
BUDENAT® Rapid Wipes D 444
ściereczki alkoholowe do szybkiej dezynfekcji wszystkich powierzchni 
i materiałów odpornych na alkohol · do stosowania w przemyśle 
spożywczym, w kuchniach oraz w służbie zdrowia · gotowe do użycia, 
zawsze pod ręką, bez perfum, szybka skuteczność oraz brak pozostałości, 
dlatego po zastosowaniu wykluczone jest powstawanie osadów · 
wycieranie lub spłukiwanie powierzchni nie jest konieczne · płyn do 
nasączania znajduje się na liście VAH i IHO oraz jest sprawdzony wg 
EN1276, EN1650, EN13697, EN14476 i EN14348 · działa przeciwko 
bakteriom, w tym MRSA i TBC, drożdżom oraz wirusom z otoczką 
(wirusobójczy), a także wirusom bez otoczki, norowirusom i 
rotawirusom · Informacja/dozowanie: rutynowa dezynfekcja bakteriobójcza 
i drożdżobójcza: na czysto – 1 min., norowirusy: na czysto – 1 min. 
Biocydy należy stosować z zachowaniem ostrożności. Przed użyciem 
należy zawsze przeczytać etykietę oraz informacje o produkcie.

Zawartość [ml] Pojemnik JS Nr art. EUR KO
750 butelka 6 + 9000 473 229 5,95 1) TC16

1) cena za szt.

Środek do czyszczenia toalet i odwapniacz  
Professional g

do czyszczenia wnętrz toalet i pisuarów · długo przywierająca formuła 
żelowa usuwa brud i osady kamienia, pozostawiając przyjemny 
zapach · nadaje się do porcelany i powierzchni oszklonych · zaprojektowano 
specjalnie do wymagań użytkowników komercyjnych
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wys. x szer. x gł. ok. [mm] Kolor Nr art. EUR KO
415 x 305 x 155 biały 9000 469 080 36,05 YX24

Dozownik składanych ręczników papierowych  
Elements
z tworzywa sztucznego
Wypełnienie nie jest zawarte w zestawie!

Wypełnienie nie jest 
zawarte w zestawie

Wys. x szer. x gł. ok. [mm] Kolor Nr art. EUR KO
350 x 248 x 114 biały 9000 469 070 48,05 YX24

Dozownik ręczników papierowych Katrin Inclusive mini
z tworzywa sztucznego · ISO 9001 · aby ułatwić napełnianie, dozownik 
ręczników papierowych mini można otworzyć do dołu · swobodny wybór 
podczas korzystania z funkcji zamykania (z kluczem lub bez) · kompaktowa 
konstrukcja - specjalnie zaprojektowana do małych łazienek · nadaje się do 
ścierania o maksymalnej szerokości 210 mm
Wypełnienie nie jest zawarte w zestawie!

Zawartość [l] Pojemnik Nr art. EUR KO
 5 kanister 4000 355 711 23,50 PH00
10 kanister 4000 355 712 43,95 PH00

Środek czyszczący do celów przemysłowych g

specjalny środek czyszczący do tworzyw sztucznych, stali szlachetnej, 
metali odpornych na alkalia w pojazdach użytkowych, maszynach 
itp. · czyści plandeki samochodów ciężarowych, meble z tworzywa 
sztucznego, przyczepy kempingowe, namioty, meble ogrodowe · przenika 
do materiałów zwietrzałych, o otwartych porach i rozpuszcza stare 
zabrudzenia · nadaje się do czyszczenia maszynowego silnie obciążonych 
podłóg z PCW oraz do obróbki za pomocą myjek wysokociśnieniowych
Zastosowanie/dozowanie: rozcieńczyć 4 – 20 % (320 – 1600 ml / 8 litrów 
zimnej wody) w zależności od stopnia zabrudzenia. Na anodowanych 
powierzchniach stosować w bardzo rozcieńczonej formie, wcześniej 
przeprowadzić próbę na materiale. Prawidłowe dozowanie nie ma wpływu 
na działanie separatorów oleju.

Zawartość [l] Pojemnik JS Nr art. EUR KO
1 butelka 12 + 4000 355 705 3,65 1) PH00
5 kanister  1 4000 355 706 16,10 PH00

1) cena za szt.

Środek czyszczący do pomieszczeń sanitarnych g

kwaśny środek czyszczący do pomieszczeń sanitarnych do szybkiego i 
gruntownego czyszczenia wszystkich odpornych na kwas powierzchni · 
pozostawia, świeży, długo utrzymujący się zapach · usuwa resztki wapnia i 
wody z armatur, płytek, ścianek kabin prysznicowych oraz kamień tworzony 
przez mocz i wodę z powierzchni ceramicznych · w przypadku stosowania 
koncentratu bardzo aktywne substancje czynne pozostawiają nieskazitelne 
powierzchnie · odpowiedni do systemów natryskiwania, armatek 
pianowych i myjek wysokociśnieniowych
Dozowanie: ok. 60 ml na 8 litrów wody · w przypadku silnych 
zanieczyszczeń nanosić w stanie nierozcieńczonym i odczekać do 
zareagowania, a następnie spłukać wodą

Zawartość [l] Pojemnik JS Nr art. EUR KO
 1 butelka 12 + 4000 355 700 3,70 1) PH00
 5 kanister  1 4000 355 701 15,20 PH00
10 kanister  1 4000 355 702 24,50 PH00

1) cena za szt.

Uniwersalny środek czyszczący Citro g

usuwa nawet najbardziej uporczywe zanieczyszczenia ze wszystkich 
wodoodpornych powierzchni, z dobrym działaniem rozpuszczania tłuszczu 
i przyjemnym, świeżym zapachem · nadaje się do wszystkich zmywalnych 
powierzchni · w przypadku tłustych zanieczyszczeń do codziennego 
czyszczenia podłogi · szczególnie zalecany do zastosowań w obszarze 
przemysłu, dużych kuchni i gastronomii
Dozowanie: ok. 50-100 ml zmieszać w wiadrze z 8 litrami wody, w 
przypadku uporczywych zanieczyszczeń/plam nanieść gąbką i poczekać na 
reakcję, po czyszczeniu spłukać czystą wodą

Pojemnik Kolor Dł. x szer. w [mm] ok. Nr art. EUR KO
rolka biały 203 x 38,1 9000 469 110 58,25 YR05

Włóknina do czyszczenia 3M™ Easy Trap
doskonale zbiera luźne zanieczyszczenia – bardzo dobre właściwości 
poślizgowe umożliwiają szybką pracę niemęczącą pleców – można 
używać na prawie wszystkich gładkich i suchych powierzchniach (również 
na antypoślizgowych podłogach bezpiecznych) – dzięki perforowanej 
rolce możliwe jest indywidualne określenie wielkości – można stosować 
dwustronnie – łatwo ją usuwać z odpadami z gospodarstwa domowego
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Ręcznik Katrin Classic One-Stop M2
z celulozy/papieru z recyklingu · jakość klasyczna · zgodnie z ISO 9001, ISO 14001 · posiadają dopuszczenie do 
bezpośredniego kontaktu z żywnością · nadają się do obszarów o średnim i wysokim stopniu zużycia · certyfikowane 
symbolem Nordic Swan

Wersja Kolor Składanie Pasuje do Pojemnik Zawartość Dł. x szer. w [mm] ok. Nr art. EUR KO
2-warstw. biały Interfold 9000 469 070 karton 21 x 160 =  

3360 arkuszy
200 x 255 9000 469 050 29,95 1) YX24

1) cena za karton

Ręcznik papierowy
z papieru z recyklingu · ekonomiczny i wydajny papier na ręczniki · sterylne i higieniczne

Wersja Kolor Składanie Pasuje do Pojemnik Zawartość Dł. x szer. w [mm] ok. Nr art. EUR KO
1-warstw. naturalny zakładka Z 9000 469 080 karton 5000 sztuk 230 x 250 9000 469 102 17,95 YX24
2-warstw. naturalny zakładka Z 9000 469 080 karton 3200 sztuk 220 x 250 9000 469 103 21,75 YX24

Kolor Pojemnik Zawartość [szt.] Dł. x szer. w [mm] ok. Nr art. EUR KO
niebieski woreczek 5 400 x 400 9000 469 099 4,05 1) YX24

1) cena za worek

Ściereczka z mikrofazy
flauszowa ściereczka z mikrofazy o długim włosiu · do czyszczenia powierzchni · czyści delikatnie mokre i suche 
zabrudzenia · nadaje się do prania do w temp. 60°C · ok. 42 g/ ściereczkę · dostępne w 4 różnych kolorach

Wersja Kolor Pojemnik Zawartość Dł. x szer. w [mm] ok. Nr art. EUR KO
2-warstw., zygzak biały karton 20 x 200= 4000 listków 244 x 230 9000 469 098 29,75 YX24

Składany ręcznik Katrin Classic ZZ 2
ręcznik papierowy premium do przyjemnego suszenia rąk · pobieranie pojedynczych listków – oszczędnie i higienicznie
Zakres zastosowania: praca związana z kontaktem z żywnością

Wersja Kolor Pojemnik Zawartość Dł. x szer. w [mm] ok. Nr art. EUR KO
4-warstw. śnieżnobiały rolka 1000 listków 380 x 360 9000 469 097 42,15 YX24

Papier do czyszczenia Katrin Plus XXL 4
chłonny, przemysłowy papier suszący z włókien mieszanych · odporny na rozerwanie · odporny na wilgoć · dopuszczony 
do kontaktu z żywnością · miękki · nie strzępiący się · bardzo chłonny · dobre właściwości polerujące · nadaje się 
szczególnie dobrze do wycierania cieczy lepkich, takich jak oleje i smary · bardzo chłonny i odporny na rozerwanie
Zakresy zastosowania: olej ciężki, olej lekki, chemikalia, środki czyszczące, woda, smary
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wersja Kolor Pojemnik Zawartość Dł. x szer. w [mm] ok. Nr art. EUR KO
2-warstw. naturalny biały rolka 1000 listków 380 x 380 9000 469 096 43,15 YX24

Papier do czyszczenia Katrin Basic XXL 2
wysokogatunkowa ścierka Tissue wielostronnego zastosowania do użytku codziennego · odporna na rozerwanie · 
odporna na wilgoć · dopuszczona do kontaktu z żywnością · miękka · nie strzępiąca się · bardzo chłonna · certyfikowane 
symbolem Nordic Swan · nadają się szczególnie dobrze do czyszczenia oraz zbierania lepkich cieczy
Zakresy zastosowania: olej ciężki, olej lekki, chemikalia, środki czyszczące, woda, smary

Pojemnik Zawartość Kolor Dł. x szer. w [mm] ok. Nr art. EUR KO
rolka 500 listków biały 270 x 380 9000 469 095 37,85 YX24

Szmatka z włókniny ELOS-Saugfix
niestrzępiąca się, chłonna i odporna na rozerwanie ściereczka z celulozy · miękka · odporna na wilgoć · dopuszczony do 
kontaktu z żywnością
Zakresy zastosowania: żywność, oleje lekkie, woda, smary

Wys. x szer. x gł. ok. [mm] Nr art. EUR KO
630 x 410 x 255 9000 469 086 23,85 YX24

Pojemnik na odpady
duży · z metalu · biały · pojemność 60 l

Wys. x szer. x gł. ok. [mm] Nr art. EUR KO
355 x 285 x 190 9000 469 085 15,05 YX24

Pojemnik na odpady S
mały · z metalu · biały · pojemność 19 l

Pojemnik Zawartość [kg] Kolor Nr art. EUR KO
kostka 10 czysty biały 9000 469 065 34,05 YU00

Czyściwo trykotowe WT I
wg DIN 61650 · z bawełny · bez domieszek · wyprodukowane ze zużytych 
materiałów tekstylnych („z recyklingu”) i odrzutów sterylnych · starannie 
przesortowane bez guzików i zamków błyskawicznych · biały, miękkie, nie 
strzępią się i są wyjątkowo chłonne, idealne do polerowania delikatnych 
powierzchni, odporne na rozrywanie również na mokro
Zastosowanie: ciężki olej opałowy, olej lekki, środki czyszczące, 
rozpuszczalniki, woda, smary

Pojemnik Zawartość [kg] Kolor Nr art. EUR KO
kostka 10 w przeważającej 

mierze kolor biały
9000 469 060 31,65 YU00

Czyściwo trykotowe WT II
wg DIN 61650 · z bawełny ·  ze zużytych materiałów tekstylnych z 
dodatkami (kolorowe krawędzie itp.) · wyprodukowane ze zużytych 
materiałów tekstylnych („z recyklingu”) i odrzutów sterylnych · starannie 
przesortowane bez guzików i zamków błyskawicznych · miękkie i 
szczególnie chłonne, dzięki temu uniwersalne w zastosowaniu · odporne na 
rozrywanie również na mokro
Zastosowanie: ciężkie oleje opałowe, oleje lekkie, woda, smary
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Bezpieczeństwo i higiena pracy

Pojemnik Zawartość [kg] Kolor Nr art. EUR KO
kostka 10 kolorowe 9000 469 056 20,95 YU00

Czyściwo trykotowe BT
wg DIN 61650 · z bawełny ·  wyprodukowane ze zużytych materiałów 
tekstylnych („z recyklingu”) i odrzutów sterylnych · starannie 
przesortowane bez guzików i zamków błyskawicznych · miękkie i 
szczególnie chłonne, dzięki temu uniwersalne w zastosowaniu · odporne na 
rozrywanie również na mokro
Zastosowanie: ciężkie oleje opałowe, oleje lekkie, woda, smary

Pojemnik Zawartość [kg] Kolor Nr art. EUR KO
kostka 10 w jasnych kolorach 9000 469 055 18,85 YU00

Czyściwo trykotowe HT
wg DIN 61650 · z bawełny ·  wyprodukowane ze zużytych materiałów 
tekstylnych („z recyklingu”) i odrzutów sterylnych · starannie 
przesortowane bez guzików i zamków błyskawicznych · miękkie i 
szczególnie chłonne, dzięki temu uniwersalne w zastosowaniu · odporne na 
rozrywanie również na mokro
Zastosowanie: ciężkie oleje opałowe, oleje lekkie, woda, smary

Pojemnik Zawartość Kolor Dł. x szer. w [mm] ok. Nr art. EUR KO
karton 250 sztuk biały 370 x 340 9000 469 197 38,35 1) YK01
karton 250 sztuk w ciemnych kolorach 370 x 340 9000 469 196 28,15 1) YK01

1) cena za JS

Ścierka z włókniny
w kartonie do dozowania · łatwe w wyjmowaniu · całkowicie higieniczne ·  
bardzo chłonne · odporne na działanie rozpuszczalników · do wielokrotnego użycia · 
ok. 130 g/m²
JS = 250 chusteczek

Pojemnik Zawartość Kolor Dł. x szer. w [mm] ok. Nr art. EUR KO
bela 1000 sztuk kolorowe 340 x 340 9000 469 190 116,75 1) YK01
karton   350 sztuk kolorowe 340 x 340 9000 469 191 53,15 1) YK01

1) cena za JS

Ściereczka, czyściwo do maszyn
stębnowane kolorowe ręczniki do czyszczenia do ogólnych prac porządkowych i ścierania 
 
nr art. 9000 469 190 JS = 1000 ścierek = 1 belka 
nr art. 9000 469 191 JS = 350 ścierek w opakowaniu, ok. 10 kg
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Mata spawalnicza
sucha lub wilgotna 
 
od 700°C do 3000°C · bezpośrednia podkładka do lutowania lub spawania · dzięki wielowarstwowej konstrukcji 
specjalnej w macie przerywany jest przepływ ciepła · zastosowanie w branży ogrzewania / sanitarnej oraz w przemyśle 
budownictwa karoserii i zbiorników – np. spawanie rur, zbiorników (do powolnego wyżarzania gorących części, 
dostępne również jako maty odlewnicze) · ochrona przed oparzeniami wzgl. uszkodzeniem przez przywierające odpryski 
spawalnicze · bez azbestu i ceramiki · W przypadku maty 3000°C przestrzegać wskazówek dotyczących obsługi na 
opakowaniu!
Inne wymiary dostępne na zamówienie

Ochrona przed wysoką temperaturą maks. 
krótkotr. [°C]

Wersja Dł. x szer. x wys. w [mm] ok. Nr art. EUR KO

do 700 podkładka lutownicza z wkładem aluminiowym, sucha 330 x 500 x   5 4000 382 090 23,95 YK06
na czarnej stronie do 1000 spawarka z izolacją, sucha 300 x 300 x 20 4000 382 095 37,95 YK06
na czarnej stronie do 3000 spawarka z izolacją, wilgotna 300 x 300 x 30 4000 382 099 53,95 YK06

Kurtyna ochronna
od 600°C do 1150°C · sprawdzona ochrona przed iskrami, odpryskami spawalniczymi i przywierającymi odpryskami 
spawalniczymi · toksykologicznie nieszkodliwe · bez włókien azbestowych i ceramicznych · mechanicznie obciążane, 
odporne na przetarcia · najlepsze wartości izolacji termicznej · odporność na przecięcia, przesuwanie lub przecieranie
Inne jakości do 1300°C na zamówienie, dostępny również w rolkach Cena na zapytanie!

Ochrona przed wysoką 
temperaturą maks. przy 
długotrwałym obciążeniu [°C]

Ochrona przed wysoką 
temperaturą maks. 
krótkotr. [°C]

Wersja Ciężar 
[(g/m²)]

Dł. x szer. w 
[mm] ok.

Nr art. EUR KO

500  600 z jednej strony powlekana Alufix, nieprzesuwna  650 1000 x 2000 4000 382 080 33,85 YK06
500  600 z jednej strony powlekana Alufix, nieprzesuwna  650 2000 x 2000 4000 382 081 67,50 YK06
500  600 gładka, z powłoką Alu-fix z jednej strony  650 2000 x 3000 4000 382 082 99,95 YK06
900 1150 odporna mechanicznie, odporna na ścieranie, z powłoką HT 1000 1000 x 2000 4000 382 085 81,95 YK06
900 1150 odporna mechanicznie, odporna na ścieranie, z powłoką HT 1000 2000 x 2000 4000 382 086 159,95 YK06
900 1150 odporna mechanicznie, odporna na ścieranie, z powłoką HT 1000 2000 x 3000 4000 382 087 241,50 YK06

Szer. x wys. x gł. ok. [mm] Nr art. EUR KO
420 x 305 x 155 4000 370 118 129,00 YC17

Walizka z wypos. do mat. niebezpiecznych 73 SN-VM
Zawartość: 
·  maska pełnotwarzowa panorama z nietłukącą osłoną ochronną, zawór 
wdechowy DIN 3183, 2 zawory wydechowe, wykończenie z naturalnej 
gumy

· filtr łączony A2B2E2K2-Hg-P3 wg DIN 14387  
·  1 para rękawic ochronnych (rozmiar 10) z trykotowym wykończeniem  
z PCW

·  butelka z płynem do płukania oczu 200 ml sterylnego roztworu soli 
fizjologicznej 0,9% do wypłukiwania ciał obcych wg DIN 15154-4  
(4000 386 418)

·  okulary ochronne szczelnie zamknięte, nie zachodzące mgłą, całkowicie 
przezroczyste z gumką

· kalosze czarne 47, wysokość cholewki 28 cm 
·  kombinezon ochronny, rozmiar XL, KAT3, typ 3 + 5 z listwą osłaniającą 
zamek błyskawiczny, z podwójnym zamkiem błyskawicznym, kapturem, 
gumą na talię, na ręce i na nogi, kolor biały, wersja Multi-Kleen

Szer. x wys. x gł. ok. [mm] Nr art. EUR KO
390 x 290 x 95 4000 370 117 23,20 YC17

Walizka z wypos. do mat. niebezpiecznych 71 SN 
Zawartość: 
·  1 para rękawic ochronnych (rozmiar 10) z trykotowym wykończeniem  
z PCW 

·  butelka z płynem do płukania oczu 200 ml sterylnego roztworu soli 
kuchennej 0,9%, do wypłukiwania ciał obcych wg DIN 15154-4  
(4000 386 418)

·  okulary ochronne szczelnie zamknięte, nie zachodzące mgłą, całkowicie 
przezroczyste z gumką
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wersja Wys. x szer. x gł. [mm] Nr art. EUR KO
bez zawartości 300 x 200 x 240 4000 382 105 34,50 YK06

Pojemnik do koców gaśniczych
zgodnie z DIN EN 1869 · pojemnik jest wykonany ze stali · składany z 
przodu, lakierowany na czerwono i z nadrukowanym symbolem półksiężyca 
i napisem Koc gaśniczy · Fire-blanket

Kolor Dł. x szer. [mm] Nr art. EUR KO
biały 1800 x 1600 4000 382 100 30,95 YK06

Koc gaśniczy
z włókna szklanego z dwoma szarymi torbami z uchwytem · zapakowany  
w czerwonym worku z symbolem półksiężyca · krawędzie obrębiane ·  
koc gaśniczy zgodnie z DIN EN 1869
Nie nadaje się do tłumienia pożarów tłuszczów!

Maks. ochrona przed 
wysoką temperaturą [°C]

Kolor Ciężar  
[(g/m²)]

Szer. x wys.  
[mm]

Nr art. EUR KO

200 oliwkowy 420 1400 x 1800 4000 382 115 78,50 YK06

Zasłona do spawania SV 1418BW
do 200°C · bawełniane płótno żaglowe · wyposażenie odporne na płomienie · z uchami i pierścieniami
Inne wymiary i materiały certyfikowane zgodnie z DIN EN 13501-1 (europejski test ochrony przeciwpożarowej) 
od 500 °C do 1300 °C jako zasłony dostępne na zamówienie. Oprócz standardowych wymiarów wszystkie 
zasłony mogą być wykonane na wymiar również indywidualnie według życzeń klienta. Nieszkodliwość 
toksykologiczna jest oczywista.

Wersja Materiał Maks. ochrona przed wysoką 
temperaturą [°C]

Nr art. EUR KO

idealna do wykonywania prac 
na zbiornikach

powłoka zewnętrzna ze skóry 250 4000 382 110 29,85 YK06

Poduszka spawalnicza SK4040LD
do 250°C · chroni podczas klęczenia na gorących materiałach · izolacja jest wykonana z trudnopalnego materiału 
 
inne poduszki tekstylne dla wyższych temperatur na życzenie
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Bezpieczeństwo i higiena pracy
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