NAZWA
Koszule flanelowe
T-shirty
Koszulki Polo
Koszule wyjściowe

STRONA

NAZWA

STRONA

2

Ochrona słuchu

39

Czapki dżokejki
Czapki zimowe
Chusty

5

Ochrona głowy

40

Ubrania robocze

6

Ochrona wzroku

41

Bluzy polarowe

14

Ochrona dróg
oddechowych

42

Kurtki zimowe

15

Środku ochrony pracy
na wysokości

43

Kamizelki ocieplane

17

Sprzęt do prac
spawalniczych

44

Odzież p/deszczowa

19

Mydła
Pasty BHP
Kremy do rąk
Proszki do prania

46

Fartuchy robocze

20

Ręczniki

47

Odzież jednorazowa

21

Środki pierwszej
pomocy

48

Obuwie robocze

22

Taśmy oznaczeniowe

49

Obuwie gumowe

30

Szafki odzieżowe
Regały metalowe

49

Obuwie profilaktyczne

31

Znaki BHP

50

Rękawice robocze

32

Materiał:
100% bawełna
Gramatura: 170 g/m2
Kolor:
szachownica niebiesko-czarna

Koszula flanelowa krajowa

szachownica zielono-czarna

sznurek

Materiał:
100% bawełna
Gramatura:
130-140 g/m2

Koszula flanelowa import

Kolory:
Krata niebiesko- czarna
Krata zielono- czarna
Rozmiary:
Kołnierz od 39 do 46

Materiał:

Koszula flanelowa ocieplana
BORONIA

100% bawełna
Ocieplana koszula flanelowa z podszewką
Rozmiary:
S, M, L, XL, XXL, 3XL

Materiał:

100% bawełna

Koszula flanelowa ocieplana
SYLWESTER

· zapinana na guziki
· mankiety zapinane na guziki
· 2 kieszenie na klatce piersiowej z patkami

zapinanymi na guziki
Rozmiary:
S, M, L, XL, XXL

Materiał:
100% wysokogatunkowa bawełna

T-shirt stedman classic

Gramatura:
155 g/m2
· materiał warstwowy o trwałych kolorach
· podwójne szycie wokół szyi, na rękawach i
wykończeniach
· wzmocnienie taśmą wokół karku i na szwach rękawa
Kolory:

Rozmiary:
S, M, L, XL, XXL, 3XL

T-shirt stedman comfort

Materiał:
100% wysokogatunkowa bawełna
Gramatura:
185 g/m2
· materiał warstwowy o trwałych kolorach
· podwójne szycie wokół szyi, na rękawach i
wykończeniach
· wzmocnienie taśmą wokół karku i na szwach rękawa
Kolory:

Rozmiary:
S, M, L, XL, XXL
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Stedman classic long sleeve
Gramatura:
155 g/m2
Kolory:

Materiał:
100% wysokogatunkowa bawełna

Stedman comfort long sleeve
Gramatura:
185 g/m2
Kolory:

· materiał warstwowy o trwałych kolorach
· bez szwów bocznych
· taśma wzmacniająca szwy rękawów

Rozmiary:
S, M, L, XL, XXL

Materiał:
100% bawełny o splocie pique
Gramatura:
170 g/m2
· guziki w kolorze materiału
· rękawy z mankietami

Stedman polo long sleeve

Kolory:

Rozmiary:
S, M, L, XL, XXL
Materiał:
100% wysokogatunkowa bawełna

T-shirt stedman classic
women

Gramatura:
185 g/m2
· materiał warstwowy o trwałych kolorach
· podwójne szycie wokół szyi, na rękawach i
wykończeniach
· wzmocnienie taśmą wokół karku i na szwach rękawa
Kolory:

Rozmiary:
S, M, L, XL, XXL

T-shirt stedman comfort
women

Materiał:
100% wysokogatunkowa bawełna dwułożyskowa
Gramatura:
205 g/m2
· materiał warstwowy o trwałych kolorach
· podwójne szycie wokół szyi, na rękawach i
wykończeniach
· wzmocnienie taśmą wokół karku i na szwach rękawa
Kolory:

Rozmiary:
S, M, L, XL, XXL

Polo stedman

Materiał:
100% bawełna
Gramatura:
170 g/m2 o splocie pique
· podwójne szycie wokół szyi, na rękawach i
wykończeniach
· rękawy bez ściągacza
· guziki w kolorze rogu
Kolory:

Polo stedman women

Materiał:
100% bawełna
Gramatura:
170 g/m2 o splocie pique
· podwójne szycie wokół szyi, na rękawach i
wykończeniach
· rękawy bez ściągacza
· 2 guziki w kolorze materiału
Kolory:
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Materiał:
80% bawełna;20% poliester
Gramatura:
280 g/m2

Bluza SWEATSHIRT

Koszula typu PORTIER –
krótki rękaw

Koszula typu PORTIER –
długi rękaw

Czapka dżokejka
BAS FASHION

Czapka dżokejka
COMFORT

Czapka dżokejka
PILOT

Daszek
SUNVISOR

Czapka zimowa
„uszanka”

Kolory:

Materiał:
100% bawełna
Kolory:
Do uzgodnienia

Materiał:
100% bawełna
Kolory:
Do uzgodnienia

Rozmiary: jeden rozmiar
Opis: zapięcie regulowane tworzywową sprzączką
Kolory:

Rozmiary: jeden rozmiar
Skład: 100% bawełna
Opis: materiał szczotkowany; zapięcie regulowane
metalową sprzączką
Kolory:

Rozmiary: jeden rozmiar
Skład: 100% bawełna
Opis: fluorescencyjna wstawka w daszku; zapięcie
regulowane metalową sprzączką
Kolory:

Rozmiary: jeden rozmiar
Skład: 100% bawełna
Opis: dzianina frotte wewnątrz
Kolory:

Rozmiary: 58,59,60,61
Kolory:
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Czapka uszanka

· materiał zewnętrzny 100% bawełna, 250g/m2
· wiatroszczelna
· wyściółka o gramaturze 70 g/m2
· wyściółka 100% poliester o gramaturze 200 g/m2
· uszy wykończone kożuszkiem o gramaturze 600 g/m2
· dodatkowe ocieplenie na uszy jeszcze lepiej chroni
przed zimnem

Kolory:

Czapka polarowa z daszkiem

CZAPKA BASEBALL ocieplana polarem, wykonana z
materiału o zwiększonej wodoodporności.

Czapka baseball zimowa
wodoodporna

Czapka zimowa
„kominiarka”

Czapka zimowa
dzianinowa

Kolory:
· czarny
· granatowy

Kolory:

Kolory:
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Bluza wiatrówka:
·
·
·
·

do pasa ze ściągaczami po obu bokach
zapinana na guziki przykryte plisą
dwie kieszenie na piersi z patką zapinaną na guziki
rękawy zapinane na guzik

Spodnie ogrodniczki PUMA SO 1:
·
·
·
·
·

szelki z możliwością regulacji długości
po bokach zapięcia na dwa guziki
w pasie ściągacz przez całą szerokość tyłu
jedna kieszeń na karczku zapinana na zamek
rozporek zapinany na guziki kryty plisą

Ubranie robocze
PUMA 1

Spodnie do pasa PUMA SP 1:
· rozporek zapinany na zamek
· dwie kieszenie boczne otwarte

Materiał
· 100% bawełna
· 65% poliester, 35% bawełna
· 50% bawełna, 50% poliester (BIVER)
Gramatura
245-350 g/m2
Kolory
Do uzgodnienia

Bluza wiatrówka:
·
·
·
·
·

Ubranie robocze
PUMA 1 MAX

do pasa ze ściągaczami po obu bokach
zapinana na zamek przykryty plisą
dwie kieszenie na piersi z patką zapinaną na guziki
dwie kieszenie dolne otwarte
rękawy zapinane na guzik

Spodnie ogrodniczki PUMA SO 1:
·
·
·
·
·

szelki z możliwością regulacji długości
po bokach zapięcia na dwa guziki
w pasie ściągacz przez całą szerokość tyłu
jedna kieszeń na karczku zapinana patką na rzep
rozporek zapinany na guziki kryty plisą

Materiał
· 100% bawełna
· 65% poliester, 35% bawełna
· 50% bawełna, 50% poliester (BIVER)
Gramatura
245-350 g/m2
Kolory
Do uzgodnienia
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Bluza wiatrówka

· zapinana na zamek
· kołnierz stójka
· kieszeń na piersi z patką zapinaną na metalowe
springi
· kieszeń na komórkę
· dwie kieszenie boczne otwarte
· mankiety przy rękawach zapinane na metalowe springi

Spodnie ogrodniczki PUMA SO 2:

Ubranie robocze
PUMA 2

· szelki z możliwością regulacji długości
· po bokach zapięcia na dwa guziki
· w pasie ściągacz przez całą szerokość tyłu
· jedna kieszeń na karczku zapinana na metalowe
springi
· kieszeń na nogawce zapinana na springi
· kieszeń tyłu na pośladku
· rozporek zapinany na guziki kryty plisą

Spodnie do pasa PUMA SP 2:

· rozporek zapinany na metalowy zamek
· dwie kieszenie boczne otwarte
· na nogawce tzw. kieszeń bojówka zamykana na patkę
ze springami
· kieszeń z tyłu na pośladku zapinana na patkę ze
springami
Materiał
· 100% bawełna
· 65% poliester, 35% bawełna
· 50% bawełna, 50% poliester (BIVER)
Gramatura
245-350 g/m2
Kolory
do uzgodnienia

BLUZA MONTERSKA BM01
Bluza monterska wykonana z wysokiej jakości tkanin
poliestrowo-bawełnianych oraz poliestru 600D
charakteryzującego się wysokimi właściwościami na
ścieranie.
Bluza posiada 4 kieszenie:
· 2 kieszenie dolne w całości naszyte na kurtkę
wzmocnione poliestrem 600D
· 2 górne kieszenie zamykane patką na rzep. Naszyta
taśma odblaskowa.
Bluza zapinana na zamek metalowy (alternatywnie na
guziki) przykryty patką na rzep.
Wzmocniona część barkowa i łokcie tkaniną poliestrową
600D.
Taśma odblaskowa na plecach bluzy, w kolorze
seledynowym lub pomarańczowym.

SPODNIE MONTERSKIE SM01

Ubranie robocze
PUMA 3

Spodnie ogrodniczki wykonane z wysokiej jakości tkanin
poliestrowo-bawełnianych oraz poliestru 600D
charakteryzującego się wysokimi właściwościami na
ścieranie.
Spodnie posiadają 5 kieszeni:
· duża kieszeń na piersi zamykana na rzep
· kieszonka na telefon komórkowy zamykana na rzep
· dwie kieszenie zewnętrzne naszywane, nie
utrudniające ruchu podczas zginania i pracy na kolanach
· na lewej nogawce tzw. kieszeń bojówka
Wzmocnienia na kolanach wykonane z poliestru 600D.
Taśma odblaskowa na nogawkach.

Tkanina
· 65% poliester, 35% bawełna, poliester 600D
· 100% bawełna, poliester 600D
Gramatura
245 – 350 g/m2
Kolory
do uzgodnienia
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BLUZA MONTERSKA BM02
Bluza monterska wykonana z wysokiej jakości tkanin
poliestrowo-bawełnianych oraz poliestru 600D
charakteryzującego się wysokimi właściwościami na
ścieranie.
Bluza posiada 4 kieszenie:
· 2 kieszenie dolne w całości naszyte na kurtkę
wzmocnione poliestrem 600D
· 2 górne kieszenie zamykane patką na rzep. Naszyta
taśma odblaskowa.
Bluza zapinana na zamek metalowy (alternatywnie na
guziki) przykryty patką na rzep.
Wzmocniona część barkowa i łokcie tkaniną poliestrową
600D.
Taśma odblaskowa na plecach bluzy, w kolorze
seledynowym lub pomarańczowym.

SPODNIE MONTERSKIE SM02

Ubranie robocze
PUMA 3

Spodnie ogrodniczki wykonane z wysokiej jakości tkanin
poliestrowo-bawełnianych oraz poliestru 600D
charakteryzującego się wysokimi właściwościami na
ścieranie.
Spodnie posiadają 5 kieszeni:
- duża kieszeń na piersi zamykana na rzep
- dwie kieszenie zewnętrzne naszywane, nie utrudniające
ruchu podczas zginania i pracy na kolanach
- na lewej nogawce tzw. kieszeń bojówka
Wzmocnienia na kolanach wykonane z poliestru 600D.
Taśma odblaskowa na nogawkach.

Tkanina
· 65% poliester, 35% bawełna, poliester 600D
· 100% bawełna, poliester 600D
Gramatura
245 – 350 g/m2
Kolory
do uzgodnienia

Bluza wiatrówka

· zapinana na zamek przykryty plisą zamykana na rzepy
· kołnierz stójka
· dwie kieszenie na piersi z patką zapinaną na rzepy
· dwie kieszenie boczne otwarte
· mankiety przy rękawach zakończone elastycznym
ściągaczem

Ubranie robocze
PUMA UZ

Spodnie do pasa
·
·
·
·

rozporek zapinany na zamek
dwie kieszenie boczne otwarte
kieszenie na nogawkach zamykane na rzepy
wzmocnieni one kolana

Materiał
· 100% bawełna
· 65% poliester, 35% bawełna
· 50% bawełna, 50% poliester (BIVER)
Gramatura
245 - 350 g/m2
Kolory
do uzgodnienia
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Bluza wiatrówka
·
·
·
·
·

Ubranie robocze US
z taśmami
odblaskowymi
3M SCOTHCHLITE

do pasa ze ściągaczami po obu bokach
zapinana na guziki przykryte plisą
dwie kieszenie na piersi z patką zapinaną na guziki
rękawy zapinane na guzik
taśmy odblaskowe 3M SCOTCHLITE

Spodnie ogrodniczki
·
·
·
·
·
·

szelki z możliwością regulacji długości
po bokach zapięcia na dwa guziki
w pasie ściągacz przez całą szerokość tyłu
jedna kieszeń na karczku zapinana na zamek
rozporek zapinany na guziki kryty plisą
taśmy odblaskowe 3M SCOTCHLITE

Materiał
· 100% bawełna
· 65% poliester, 35% bawełna
Gramatura
245-350 g/m2
Kolory
· pomarańczowy
· żółty fluorescencyjny

Bluza wiatrówka

· zapinana na zamek
· kołnierz wykładany
· dwie kieszenie na piersi z patką zapinaną na metalowe
springi
· dwie kieszenie boczne otwarte
· mankiety przy rękawach zapinane na metalowe springi
· bluza na poliestrowej podszewce

Ubranie PORTIER
Spodnie do pasa

· rozporek zapinany na zamek
· dwie kieszenie boczne otwarte

Materiał
· 100% bawełna
· 65% poliester, 35% bawełna
Gramatura
245 - 280 g/m2
Kolory
do uzgodnienia
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Bluza damska
· zapinana na:
- springi
- guziki
- zamek
· wycięcie pod szyją w kształcie litery „V”
· dwie kieszenie boczne otwarte
· rękaw:
- krótki
- długi

Bluza męska

Odzież medyczna

· zapinana na:
- springi
- guziki
- zamek
· dwie kieszenie boczne otwarte
· jedna kieszeń otwarta na piersi
· rękaw:
- długi

Spodnie do pasa:

· rozporek zapinany na zamek
· dwie kieszenie boczne otwarte
· krój:
- damski
- męski

Materiał
· 100% bawełna
· 65% poliester, 35% bawełna
Gramatura
185-245 g/m2
Kolory
do uzgodnienia
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Bluza wiatrówka:
· zapinana na zamek przykryty plisą zamykaną na
rzep
· kołnierz stójka
· kieszeń na piersi otwarta
· dwie kieszenie boczne otwarte
· ocieplina 150 g/m2

Spodnie ogrodniczki:

Ubranie robocze
PUMA US 1 ocieplane

·
·
·
·
·
·

szelki z możliwością regulacji długości
po bokach zapięcia na dwa guziki
w pasie ściągacz przez całą szerokość tyłu
jedna kieszeń na karczku zapinana na zamek
rozporek zapinany na guziki kryty plisą
ocieplina 150 g/m2

Materiał
· 100% bawełna
· 65% poliester, 35% bawełna
· 50% bawełna, 50% poliester (BIVER)
Gramatura
245-280 g/m2
Kolory
do uzgodnienia

Bluza wiatrówka:
·
·
·
·
·

zapinana na guziki
kołnierz wykładany
kieszeń na piersi zamykana na metalowe springi
dwie kieszenie boczne otwarte
ocieplina 150 g/m2

Spodnie ogrodniczki:

Ubranie robocze
PUMA US 2 ocieplane

· szelki z możliwością regulacji długości
· po bokach zapięcia na dwa guziki
· w pasie ściągacz przez całą szerokość tyłu
· kieszeń na karczku przykryta patką zamykaną na
rzep
· kieszeń na nogawce zapinana na metalowe springi
· rozporek zapinany na guziki kryty plisą
· ocieplina 150 g/m2

Materiał
· 100% bawełna
· 65% poliester, 35% bawełna
· 50% bawełna, 50% poliester (BIVER)
Gramatura
245-350 g/m2
Kolory
do uzgodnienia
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Kurtka URAN

Odzież zimowa
ostrzegawcza

· nieprzemakalna kurtka ostrzegawcza klasy 3
· fluorescencyjna, ocieplana
· dwie taśmy odblaskowe dookoła barków oraz
rękawów jedna taśma dookoła tułowia.
· zapięcie z przodu na podwójny zamek
błyskawiczny (rozpinany z góry i z dołu) kryty
podwójna plisą na rzepy
· kaptur stały chowany do zapinanego kołnierza
zapinanego
· 2 kieszenie kryte patkami na rzepy
· 1 kieszeń wewnętrzna
· szwy uszczelniane
· spełnia wymagania normy EN-471
· rozmiary: S – 3XL

Spodnie ostrzegawcze MARS
· nieprzemakalne spodnie ogrodniczki ostrzegawcze
klasy 3
· fluorescencyjne, ocieplane.
· dwie taśmy odblaskowe dookoła nogawek
· zapięcie na metalowe klamry
· 1 kieszeń na klatce piersiowej zapinana na zamek
· 2 kieszenie boczne
· rozpinana na zamek dolna część nogawek
· szwy uszczelniane.
· spełnia wymagania normy EN-471
· rozmiary: M – 3XL
kolory:
- żółty fluorescencyjny
- pomarańczowy fluorescencyjny

Ubranie robocze US MASTER
materiał: 65% poliester ; 35% bawełna
gramatura: 270-280 g/m2
kolory: zielony ; niebieski

Spodnie ogrodniczki MASTER
materiał: 65% poliester ; 35% bawełna
gramatura: 270-280 g/m2
kolory: zielony ; niebieski

Kolekcja odzieży
MASTER

Spodnie do pasa COMFORT
materiał: 65% poliester ; 35% bawełna
gramatura: 230-240 g/m2
kolory: zielony ; niebieski ; białe

Fartuch MASTER
materiał: 65% poliester ; 35% bawełna
gramatura: 270-280 g/m2
kolory: zielony ; niebieski ; granatowy ; biały
rozmiary: M, L, XL, XXL
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W skład kolekcji wchodzą:
· spodnie ogrodniczki
· spodnie do pasa
· krótkie spodenki
· t-shirt
· bluza monterska
· kurtka ocieplana
· czapka dżokejka
Odzież wykonana z wysokogatunkowej
tkaniny:

Kolekcja odzieży
EMERTON

· 65% poliester, 35% bawełna
· 280 g/m2
· dodatkowo wzmocniona materiałem 600D
poliester
funkcjonalne kieszenie czynią tą odzież
bardzo wygodną i praktyczną.
Rozmiary:
48-64
Kolor:
czarny/pomarańczowy

W skład kolekcji wchodzą:
· spodnie ogrodniczki
· spodnie do pasa
· krótkie spodenki
· t-shirt
· bluza monterska
· czapka dżokejka

Kolekcja odzieży
DESMAN

Odzież robocza o nowoczesnym kroju z
wielofunkcyjnymi praktycznymi kieszeniami.
Odzież wykonana z wysokogatunkowej
tkaniny:
· 65% poliester, 35% bawełna
· 235 g/m2
Rozmiar:
48-64
Kolor:
popielaty/pomarańczowy
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Materiał:
100% poliester

Bezrękawnik
polarowy

Gramatura:
± 335 g/m2
± 420 g/m2
Kolory:

Materiał:
100% poliester
Gramatura:
± 335 g/m2
± 420 g/m2

Bluza polarowa BP 01

Kolory:

Materiał:
100% poliester
Gramatura:
± 335 g/m2
± 420 g/m2

Bluza polarowa BP 02

Kolory:

Materiał:
100% poliester

Bluza polarowa BP 03

Gramatura:
± 335 g/m2
± 420 g/m2
Kolory:

Materiał:
100% poliester

Bluza polarowa BP 04

Gramatura:
± 335 g/m2
± 420 g/m2
Kolory:

Materiał:
100% poliester

Bluza polarowa BP 05

Gramatura:
± 335 g/m2
± 420 g/m2
Kolory:
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· zapinana na suwak z dodatkowym zapięciem na napy
· odpinane rękawy zwiększają funkcjonalność kurtki
· ściągacz w rękawach
· przedłużany tył kurtki chroni przed wiatrem i
dodatkowo ogrzewa plecy

Kurtka CZAPLA
2w1

Materiał:
· na zewnątrz: 65% poliester, 35% bawełna
· wypełnienie: 100% poliester o gramaturze 180 g/m2
· podszewka: 190T poliester taffta
Kolory:
· granatowy
· czarny
· zieleń butelka
Rozmiary:
M, L, XL, XXL, 3XL

Kurtka 3w1

Kurtka URBAN
3w1

· przeciwdeszczowa
· ocieplana
· z odpinanym polarem
Sprawdza się zarówno w okresie jesienno-wiosennym
jak również przy niskich temperaturach.
Rozmiary:
S, M, L, XL, XXL, 3XL

Nieprzemakalna kurtka z ciepłą podszewką (polar)
i odpinanymi rękawami.

Kurtka LIBRA 2w1

Kolor:
popiel
Rozmiary:
S, M, L, XL, XXL, XXXL
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· kurtka z poliestru powlekanego PVC z pikowaną
podszewką z poliestru
· kaptur stały z możliwością chowania w kołnierzu
zapinanym na zamek błyskawiczny
Materiał:
na zewnątrz: 100% poliester powlekany PVC
podszewka: 100% poliester pikowany
wypełnienie: 100% poliester, 160 g/m2
1

Kurtka DARWIN II

Kolory:
Granatowy, Szary, Zielony
Rozmiary:
XS, S, M, L, XL, XXL

· kurtka z poliestru Oxford powlekana poliuretanem
· rękawy odpinane
· nadgarstki i dół ubrania z trykotu

Kurtka RENO 2w1
typu PORTIER

Kolory:
zielony, ceglasty, granatowy
Rozmiary:
S, M, L, XL, XXL, 3XL

Kurtka URAN

· nieprzemakalna kurtka ostrzegawcza klasy 3
· fluorescencyjna, ocieplana
· dwie taśmy odblaskowe dookoła barków oraz
rękawów jedna taśma dookoła tułowia.
· zapięcie z przodu na podwójny zamek
błyskawiczny (rozpinany z góry i z dołu) kryty
podwójna plisą na rzepy
· kaptur stały chowany do zapinanego kołnierza
· 2 kieszenie kryte patkami na rzepy
· 1 kieszeń wewnętrzna
· szwy uszczelniane
· spełnia wymagania normy EN-471
Rozmiary:
S, M, L, XL, XXL, 3XL

Kurtka VIBER 2w1

Kurtka ocieplana polarem z pasami odblaskowymi
oraz odpinanymi rękawami.
· powłoka 100% poliester OXFORD 300D
· wodoodporna dzięki powleczeniu poliuretanem
· zapinana na suwak
· odpinane rękawy zwiększają funkcjonalność kurtki
· dwa pasy odblaskowe na kurtce i na rękawach
gwarantują lepszą widoczność
· idealna dla drogowców i służb porządkowych
· spełnia wymagania norm EN471*
(*dotyczy materiału)
Rozmiary:
M, L, XL, XXL, 3XL
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Kamizelka DELFIN

·
·
·
·
·
·

powłoka 65% poliester, 35% bawełna - 170 g/m2
wyściółka 100% poliester - 160 g/m2
podszewka z nylonu taffta - 53 g/m2
posiada 8 kieszeni w tym na telefon komórkowy
zapinana na zamek, przykryty plisą
ramiona wzmocnione grubym sztruksem

Kolor:
zieleń, granat
Rozmiary:
S, M, L, XL, XXL

· tkanina: 65% poliester, 35% bawełna
· ocieplina: 100% poliester
· podszewka: 100% nylon

Kamizelka ocieplana
7-kieszeniowa

Kolor:
granatowy, zielony, czarny, czerwony, niebieski
Rozmiary:
M, L, XL, XXL, 3XL

Kamizelka COLINO

kamizelka ocieplana z kapturem chowanym w
kołnierzu.
Rodzaj materiału: odzież wykonana z mikrofibry z
ociepliną poliestrową i podszewką z mikropolaru.
Kamizelka posiada 4 kieszenie (1 wewnętrzna).
Regulacja szerokości kołnierza, pasa, oraz otworów
na ręce.
Kolor:

czarny
Rozmiary:

S, M, L, XL, XXL, XXXL
· kamizelka wykonana z tkaniny poliestrowej, ocieplona
poliestrową watoliną i podszewką w formie polaru
· kamizelka zapinana na zamek, bez listwy kryjącej
· boczne kieszenie zapinane na zamek
· boczne zamki umożliwiające poszerzenie kamizelki

Kamizelka RIO

Odzież należy do środków ochrony indywidualnej
chroniących przed minimalnymi zagrożeniami i jest
zgodna
z
wymogami
Dyrektywy
89/686/EWG.
Produkt zgodny z normą EN 340:2003.
Kolor:
czarna z stalowymi wstawkami oraz z odblaskową
lamówką
Rozmiary:
S, M, L, XL, XXL, XXXL
· odzież wykonana z tkaniny poliestrowej, ocieplona
poliestrową watoliną i podszewką
· kaptur odpinany z możliwością regulacji, zapinany na
rzepy
· kamizelka zapinana na zamek
· boczne kieszenie zapinane na zamek z listwą kryjącą,
górne kieszenie częściowo przestrzenne zapinane na
zamek, wewnętrzna kieszeń niezapinana, kieszeń na
komórkę zapinana na rzep

Kamizelka NEGRA

Odzież należy do środków ochrony indywidualnej
chroniących przed minimalnymi zagrożeniami i jest
zgodna z wymogami Dyrektywy 89/686/EWG.
Produkt zgodny z normą EN 340:2003
Kolor:
czarny
Rozmiary:
S, M, L, XL, XXL, XXXL
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Kamizelka PONGY

· ocieplana kamizelka zimowa
· posiada kilkanaście kieszeni i schowków, w tym wiele
wewnętrznych
· kieszeń na komórkę
· odporna na wilgoć, wytrzymała tkanina
· wewnątrz, oprócz standartowej ociepliny, znajduje się
miły w dotyku, miękki polar
· system niewielkich pasków odblaskowych, które po
zmroku lub podczas mgły pomagają stać się bardziej
widocznym
· zapięcie na zamek błyskawiczny dodatkowo kryty
ocieplaną plisą z zapięciami na rzepy
Rozmiary:
M, L, XL, XXL

·
·
·
·

Kamizelka BARRACUDA

bezrękawnik ocieplony pikowany
tkanina: 65% poliester, 35% bawełna
po zewnętrznej stronie 2 kieszenie
po wewnętrznej stronie kieszeń na rzep

Kolor:
granat, zieleń
Rozmiary:
M, L, XL, XXL, 3XL

· długość do pasa
· zapinana na metalowe napy
· kołnierz wewnętrzny, karczek na plecach i ozdobna
lamówka w kolorze kontrastowym
· dla przemysłu mięsnego i spożywczego

Kamizelka ocieplana K01

Materiał:
· 65% poliester, 35% bawełna
· 100% bawełna
· BIVER
Kolor:
do uzgodnienia

·
·
·
·
·

Kamizelka ocieplana K02

do pasa
zapinana na guziki
kołnierz stójka
kieszeń na piersi z patką zapinaną na rzep
dwie kieszenie z boku

Materiał:
· 65% poliester, 35% bawełna
· 100% bawełna
· BIVER
Kolory:
do uzgodnienia

·
·
·
·
·

Kamizelka ocieplana K03

do pasa
zapinana na zamek przykryty listwą
kołnierz stójka
kieszeń na piersi z patką zapinaną na rzep
dwie kieszenie z boku

Materiał:
· 65% poliester, 35% bawełna
· 100% bawełna
· BIVER
Kolory:
do uzgodnienia

·
·
·
·

Kamizelka ocieplana K04

do pasa z wydłużonym tyłem
zapinana na zamek przykryty plisą
dwie kieszenie na piersi z patką zapinaną na springi
dwie kieszenie z boku

Materiał:
· 65% poliester, 35% bawełna
· 100% bawełna
· BIVER
Kolory:
do uzgodnienia

18

Komplet p/deszczowy
nylonowy

Kurtka p/deszczowa
nylonowa

Komfortowy lekki komplet przeciwdeszczowy składający
się z kurtki z kapturem i spodni do pasa.
Mocne szyte szwy impregnowane od wewnątrz.
Rozmiary:
S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

Komfortowa lekka kurtka przeciwdeszczowa.
Mocne szyte szwy impregnowane od wewnątrz.
Rozmiary:
S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

Wykonana z dzianiny poliestrowej powleczonej
polichlorkiem winylu.
Produkt wykorzystywany jest wszędzie tam gdzie praca
wykonywana jest w trudnych i niesprzyjających
warunkach atmosferycznych.

Kurtka wodoochronna
PROS 101

Kolory:

Rozmiary:
48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Spodnie ogrodniczki
wodoochronne PROS 001

Wykonana z dzianiny poliestrowej powleczonej
polichlorkiem winylu.
Produkt wykorzystywany jest wszędzie tam gdzie praca
wykonywana jest w trudnych i niesprzyjających
warunkach atmosferycznych.
Kolory:

Spodnie do pasa
wodoochronne PROS 112
Rozmiary:
48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
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Wykonana z dzianiny poliestrowej powleczonej
polichlorkiem winylu.
Produkt wykorzystywany jest wszędzie tam gdzie praca
wykonywana jest w trudnych i niesprzyjających
warunkach atmosferycznych.

Ubranie wodoochronne
ostrzegawcze

Kolory:
żółty fluorescencyjny
pomarańczowy fluorescencyjny
Rozmiary:
48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Wykonany z dzianiny poliestrowej powleczonej
polichlorkiem winylu.
Fartuch odporny jest na działanie wody, tłuszczów,
soków trawiennych, enzymów oraz środków
dezynfekujących.

Fartuch wodoochronny

Kolory:

Rozmiary:
szerokość - 120 cm, długość - 90 cm

Kitel roboczy męski

·
·
·
·
·
·

fartuch długości ¾
zapinany na guziki
dwie kieszenie po bokach
kieszeń na lewej piersi
kołnierz wykładany
długi rękaw zakończony mankietem

Materiał:
100% bawełna
65% poliester, 35% bawełna
100% poliester
Kolor:
Do uzgodnienia
· zapinany na springi
· dwie kieszenie po bokach
· wycięcie pod szyją w kształcie litery „V”

Fartuch damski FD 01

Materiał:
100% bawełna
100% poliester
65% poliester, 35% bawełna
Kolor:
Do uzgodnienia
·
·
·
·

Fartuch damski FD 02

zapinany na springi
dwie kieszenie po bokach
wycięcie pod szyją w kształcie litery „V”
rękaw ¾ lub długi

Materiał:
100% bawełna
100% poliester
65% poliester, 35% bawełna
Kolor:
Do uzgodnienia
·
·
·
·

Fartuch damski FD 03

zapinany na springi
dwie kieszenie po bokach
kołnierz wykładany
krótki rękaw

Materiał:
100% bawełna
100% poliester
65% poliester, 35% bawełna
Kolor:
Do uzgodnienia
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Fartuch damski FD 04

·
·
·
·
·

fartuch długości ¾
zapinany na springi lub zamek
dwie kieszenie po bokach
kołnierz wykładany
rękaw krótki lub długi

Materiał:
100% bawełna
65% poliester, 35% bawełna
Kolor:
Do uzgodnienia

·
·
·
·
·

Fartuch damski FD 05

fartuch długości ¾
zapinany na springi lub guziki
dwie kieszenie po bokach
kołnierz wykładany
długi rękaw

Materiał:
100% bawełna
65% poliester, 35% bawełna
100% poliester
Kolor:
Do uzgodnienia

Fartuch damski FD 06

·
·
·
·
·
·

fartuch długości ¾
zapinany na guziki lub springi
dwie kieszenie po bokach
wycięcie pod szyją w kształcie litery „V”
długi rękaw
mankiet zakończony gumką

Materiał:
100% poliester
Kolor:
Do uzgodnienia

· z przodu kieszeń otwarta
· zapinany po bokach na springi

Fartuch lamowany

Materiał:
100% bawełna
100% poliester
65% poliester, 35% bawełna
Kolor:
Do uzgodnienia

Czepek okrągły z włókniny polipropylenowej
zakończony elastycznym ściągaczem.

Czepek jednorazowy

kolor:
· biały
· zielony

Czepek jednorazowy typu CLIP z polipropylenu.
Złożony w poręczną harmonijkę.

Czepek jednorazowy
typu CLIP

kolor:
· zielony
· niebieski
· biały

Kombinezon z włókniny polipropylenowej z
elastycznym kapturem. ¦ciągacz elastyczny w
pasie, w kostkach i w nadgarstkach. Kombinezon
zapinany na zamek błyskawiczny.

Kombinezon
jednorazowy

Zastosowanie w lakiernictwie, przetwórstwie
spożywczym, przemyśle wysokich technologii.
Kolor:
· biały
· granatowy
Rozmiary:
M – 3XL
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Fartuch jednorazowy

Fartuch z włókniny polipropylenowej. ¦ciągacz
elastyczny w nadgarstkach. Fartuch zapinany
na zatrzaski. Kołnierz koszulowy
Zastosowanie w przetwórstwie spożywczym,
laboratoriach, placówkach ochrony zdrowia, dla
odwiedzających zakłady pracy.
Kolor:
· biały
· granat
Rozmiary:
M - XXXL

Ochraniacz na
obuwie z fizeliny

Zarękawek z fizeliny

Trzewiki ochronne
BTPuS1
Trzewiki robocze
BTPu01

Półbuty ochronne
BPS1
Półbuty robocze
BP01

Sandały ochronne
BSSB

Ochraniacz na obuwie wykonany z oddychającej
fizeliny polipropylenowej. Kolor Zielony.
Rozmiar:
XXL – 15x41cm

Zarękawek "oddychający" z fizeliny
polipropylenowej. Długość 40 cm.
Z dwóch stron zakończony ściągaczem.

· cholewka wysoka wykonana ze skór naturalnych
tłoczonych
· podeszwa dwuwarstwowa PU/PU o
zróżnicowanej gęstości
· odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki
organiczne, chroniąca przed poślizgiem, absorber
energii w pięcie
Rozmiary:
38 - 47

· cholewka niska wykonana ze skór naturalnych
tłoczonych
· podeszwa dwuwarstwowa PU/PU o
zróżnicowanej gęstości
· odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki
organiczne, chroniąca przed poślizgiem, absorber
energii w pięcie
Rozmiary:
38 - 47
· obuwie wykonana ze skór naturalnych
tłoczonych
· metalowy podnosek
· podeszwa dwuwarstwowa PU/PU o
zróżnicowanej gęstości
· odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki
organiczne, chroniąca przed poślizgiem, absorber
energii w pięcie
Rozmiary:
38 - 47

Trzewiki bezpieczne
101 SB

· trzewik bezpieczny z metalowym podnoskiem
· cholewka: czarna skóra typu "buffalo"
· podeszwa: Czarny/czarny PU, podwójny wtrysk
Rozmiary:
36 - 50

22

Trzewiki bezpieczne
114 SB

Półbuty bezpieczne
201 SB

· trzewik bezpieczny z metalowym podnoskiem
· cholewka: skóra brązowy nubuk, pokryty
cieniutką warstwą poliuretanu
· podeszwa: gumowa, odporna na mróz
Rozmiary:
39 - 47

· półbut bezpieczny z metalowym podnoskiem
· cholewka: czarna skóra typu "buffalo"
· podeszwa: czarna, podwójny wtrysk PU,
antyelektrostatyczna
Rozmiary:
36 - 50

Półbuty bezpieczne
212 S1

· półbut bezpieczny z metalowym podnoskiem
· cholewka górna: powierzchnia cholewy i język
wykonane zostały z najwyższej jakości skóry
zamszowej
· podeszwa: wykonana jest z gumy. Jest zatem
wyjątkowo odporna na warunki zewnętrzne,
ścieranie, wysoką temperaturę.
Rozmiary:
37 - 47

Półbuty bezpieczne
damskie 214 S1

· półbut bezpieczny z metalowym podnoskiem
· cholewka górna: powierzchnia cholewy
wykonane zostały z najwyższej jakości nubucku
· podeszwa: wykonana jest z gumy. Jest zatem
wyjątkowo odporna na warunki zewnętrzne,
ścieranie, wysoką temperaturę.
Rozmiary:
36 - 41

Sandały bezpieczne
301 SB

Sandały bezpieczne
304 SB welur

Sandały bezpieczne
303 S1 lico

· sandał bezpieczny z metalowym podnoskiem
· cholewka: czarna skóra typu "buffalo"
· podeszwa: podwójny wtrysk PU
Rozmiary:
36 - 50

· sandał bezpieczny z metalowym podnoskiem
· cholewka: skóra zamszowa
· podeszwa: podwójny wtrysk PU
Rozmiary:
36 - 47

· wyściółka wykonano za cieniutkiej skórki
bydlęcej - stopa oddycha.
· cholewka: wykonana jest z najwyższej, jakości
bydlęcej skóry licowej, grubej, jednolitej.
Skóra pozwala stopie oddychać.
· podeszwa: zewnętrzna i wewnętrzna jest
wykonana z PU/PU (dwie gęści poliuretanu),
podeszwa zewnętrzna jest twardsza i
odporniejsza, zaś wewnętrzna miękka i wygodna.
Rozmiary:
39 - 47

Trzewiki bezpieczne
106 SB ocieplane

· trzewik bezpieczny z metalowym podnoskiem
· cholewka: czarna skóra typu "buffalo",
wewnątrz ocieplenie
· podeszwa: podwójny wtrysk czarny/szary P
Rozmiary:
37 - 47
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Trzewiki bezpieczna
dla spawacza
115 S1P

· trzewik bezpieczny z metalowym podnoskiem
dla spawaczy
· cholewka: czarna skóra typu "buffalo"
· podeszwa: podwójny wtrysk PU/PU,
antyelektrostatyczna, wkładka antyprzebiciowa
Rozmiary:
39 - 47

Trzewiki ochronne SAULT S3

Trzewiki SAULT S3

· cholewka ze skóry wodoodpornej z elementami
odblaskowymi
· podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu o
zróżnicowanych gęstościach zachodząca na nosek
(ochronna przed przetarciem)
· system Panoflex zapobiegający nadmiernemu
zmęczeniu stóp i pełna amortyzacja
· podszewka poliamidowa
· podnosek stalowy chroniący przed uderzeniem z
siłą 200J
· stalowa wkładka antyprzebiciowa w podeszwie
Rozmiary:
39 – 48

Trzewiki
wodoodporne
STOP RAIN S1P

Trzewiki ochronne
BEARFIELD K01 SRC

· nieprzemakalne obuwie chroniące kostkę,
· wykonane z PCV,
· ze stalowym podnoskiem i metalową wkładką
antyprzebiciową.
· podeszwa z głębokim protektorem.
Rozmiary:
40-47

· wykonane ze skóry nubukowej
· podszewka wykonana z higroskopijnego
materiału, zapewniająca suchość stopie
· podnosek kompozytowy
· podeszwa PU/TPU
Rozmiary:
40-47
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Trzewiki ochronne
BEARFIELD K02 SRC

· wykonane ze skóry nubukowej
· podszewka wykonana z higroskopijnego
materiału, zapewniająca suchość stopie
· podnosek kompozytowy
· podeszwa PU/TPU
· suport system – innowacyjny system ochrony
stawu skokowego
Rozmiary:
40-47

Trzewiki ochronne
BEARFIELD K06 SRC

· wykonane z najwyższej jakości , całkowicie
naturalnej skóry licowej nubuk (oddychająca)
· podszewka wykonana z higroskopijnego
materiału, zapewniająca suchość stopie
· podnosek kompozytowy
· podeszwa PU/TPU
Rozmiary:
37-47

Półbuty ochronne
BEARFIELD K06 SRC

· wykonane z najwyższej jakości , całkowicie
naturalnej skóry licowej nubuk (oddychająca)
· podszewka wykonana z higroskopijnego
materiału, zapewniająca suchość stopie
· podnosek kompozytowy
· podeszwa PU/TPU
Rozmiary:
37-47

Sandały ochronne
BEARFIELD K06 SRC

· wykonane ze skóry nubukowej
· podszewka wykonana z higroskopijnego
materiału, zapewniająca suchość stopie
· podnosek kompozytowy
· podeszwa PU/TPU
Rozmiary:
37-47

Sandały DEMAR
model 9-007a
S1
S1P
OB FO

Półbuty DEMAR
model 9-009
S1
O1

Półbuty DEMAR
model 9-001b
S1
S1P

Wierzch: skóra welurowa
Podszewka: dzianina dystansowa
Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie
Podeszwa: ROLAND, poliuretan
jednogęstościowy
Rozmiary: 36-47

Wierzch: skóra welurowa
Podszewka: dzianina dystansowa
Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie
Podeszwa: NOBO, poliuretan dwugęstościowy
Rozmiary: 40 - 47

Wierzch: skóra welurowa
Podszewka: dzianina dystansowa
Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie
Podeszwa: GRIMM, poliuretan dwugęstościowy
Rozmiary: 36 - 48
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Trzewiki DEMAR
model 9-003a
S1
S1P
01

Wierzch: skóra welurowa
Podszewka: dzianina dystansowa
Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie
Podeszwa: GRIMM, poliuretan dwugęstościowy
Rozmiary: 40 - 48

Trzewiki ochronne SMARTFOX HIGH S2

Trzewiki ochronne
SMARTFOX

· trzewiki bezpieczne, zgodne z EN 20345,
wykonane z barwionej na czarno skóry,
wykończonej ziarnistą fakturą
· podszewka tekstylna z syntetycznego materiału.
· podeszwa poliuretanowa PU2D z rzeźbą NE10, o
wysokich walorach antypoślizgowych – SRC wg
aneksu A1:2007 normy EN 20345, antystatyczna,
z absorberem energii w części piętowej, odporna
na działanie węglowodorów, rozcieńczonych
kwasów i zasad
· stalowy podnosek ochronny 200 J
· obuwie antyelektrostatyczne
· absorpcja energii pięty
Rozmiary: 39-47
Półbuty ochronne SMARTFOX LOW S2

Półbuty ochronne
SMARTFOX

· półbuty bezpieczne, zgodne z EN 20345,
wykonane z barwionej na czarno skóry,
wykończonej ziarnistą fakturą.
· podszewka tekstylna z syntetycznego materiału.
· podeszwa poliuretanowa PU2D z rzeźbą NE10, o
wysokich walorach antypoślizgowych – SRC wg
aneksu A1:2007 normy EN 20345, antystatyczna,
z absorberem energii w części piętowej, odporna
na działanie węglowodorów, rozcieńczonych
kwasów i zasad.
· stalowy podnosek ochronny 200 J.
· obuwie antyelektrostatyczne.
· absorpcja energii pięty.
Rozmiary: 40-47
Trzewiki ochronne BLUEFOX S2

Trzewiki ochronne
BLUEFOX

· obuwie wykonane ze skór naturalnych o
grubości 2,2 mm, wodoodpornych
· wewnątrz trójwymiarowa podszewka
zwiększająca wentylacje stopy
· niemetaliczny podnosek ochronny z
poliwęglanu (200J)
· podeszwa PU/PU izolująca od zimna (CI),
antypoślizgowa (SRC), odporna na oleje, benzynę
oraz roztwory kwasów i zasad
· obuwie antyelektrostatyczne
Trzewiki ochronne BLUEFOX S3
· stalowa wkładka antyprzebiciowa
Rozmiary: 35 - 47
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Półbuty robocze BLUEFOX LOW S2

Półbuty robocze
BLUEFOX LOW

· obuwie wykonane ze skór naturalnych o
grubości 2,2 mm, wodoodpornych
· wewnątrz trójwymiarowa podszewka
zwiększająca wentylacje stopy
· niemetaliczny podnosek ochronny z
poliwęglanu (200J)
· podeszwa PU/PU izolująca od zimna (CI),
antypoślizgowa (SRC), odporna na oleje, benzynę
oraz roztwory kwasów i zasad
· obuwie antyelektrostatyczne
Półbuty robocze BLUEFOX LOW S3
· stalowa wkładka antyprzebiciowa
Rozmiary: 35 - 47
Półbuty robocze AIRFOX S1

Półbuty robocze
AIRFOX

· obuwie wykonane ze skór welurowych,
perforacja górna i boczna
· wewnątrz trójwymiarowa podszewka
zwiększająca wentylacje stopy
· niemetaliczny podnosek ochronny z poliwęglanu
(200J)
· podeszwa PU/PU antypoślizgowa (SRC),
odporna na oleje, benzynę oraz roztwory kwasów
i zasad
· obuwie antyelektrostatyczne
Półbuty robocze AIRFOX S1P
· stalowa wkładka antyprzebiciowa
Rozmiary: 35 - 47
Sandały ochronne SANDFOX S1

Sandały ochronne
SANDFOX

· obuwie wykonane ze skór naturalnych o
grubości 2,2 mm
· wewnątrz trójwymiarowa podszewka
zwiększająca wentylacje stopy.
· niemetaliczny podnosek ochronny z poliwęglanu
(200J)
· podeszwa PU/PU antypoślizgowa (SRC),
odporna na oleje, benzynę oraz roztwory kwasów
i zasad
· obuwie antyelektrostatyczne
Sandały ochronne SANDFOX S1P
· stalowa wkładka antyprzebiciowa
Rozmiary: 35 - 47
Sandały ochronne SANDFOX BLUE S1

Sandały ochronne
SANDFOX BLUE

· obuwie wykonane ze skór welurowych ·
wewnątrz trójwymiarowa podszewka
zwiększająca wentylacje stopy
· niemetaliczy podnosek ochronny z kompozytu
(200J).
· podeszwa PU/PU antypoślizgowa (SRC),
odporna na oleje, benzynę oraz roztwory kwasów
i zasad.
· obuwie antyelektrostatyczne
Rozmiary: 36 - 47

Trzewiki ochronne ICEFOX S2

Trzewiki ochronne
ICEFOX S2

· obuwie wykonane ze skór naturalnych o
grubości 2,2 mm, wodoodpornych
· podszewka ocieplająca , tkanina obuwnicza
typu „miś”
· wewnątrz trójwymiarowa podszewka
zwiększająca wentylacje stopy
· niemetaliczny podnosek ochronny z
poliwęglanu (200J)
· podeszwa PU/PU izolująca od zimna (CI),
antypoślizgowa (SRC), odporna na oleje, benzynę
oraz roztwory kwasów i zasad
· obuwie antyelektrostatyczne
Rozmiary: 36 - 47
Trzewiki ochronne SNOWFOX S3

Trzewiki ochronne
SNOWFOX S3

· obuwie wykonane ze skór naturalnych o
grubości 2,2 mm, wodoodpornych
· podszewka ocieplająca , tkanina obuwnicza
typu „miś”
· wewnątrz trójwymiarowa podszewka
zwiększająca wentylacje stopy
· niemetaliczny podnosek ochronny z
poliwęglanu (200J)
· stalowa wkładka antyprzebiciowa
· podeszwa PU/PU izolująca od zimna (CI),
antypoślizgowa (SRC), odporna na oleje, benzynę
oraz roztwory kwasów i zasad
· obuwie antyelektrostatyczne
Rozmiary: 39 - 47
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Model 884 PN-EN ISO 20345

Trzewiki robocze
model 884

· cholewki wykonane ze skór naturalnych
· podnosek metalowy
· antyelektrostatyczne
· podeszwa odporna na oleje, benzynę, inne
rozpuszczalniki organiczne
· rozmiary: 39 - 48

Model 305

Trzewiki zawodowe
model 305
Trzewiki bezpieczne
model 306

· cholewki wykonane ze skór naturalnych
· wstawką z "oddychającego" materiału Cordura
· bez podnoska
· antyelektrostatyczne
· podeszwa odporna na oleje, benzynę, inne
rozpuszczalniki organiczne
· rozmiary: 39 - 48
Model 306
· właściwości jak wyżej
· metalowy podnosek
Model 72

Trzewiki ochronne
model 72

Półbuty zawodowe
model 318
Półbuty bezpieczne
model 317

Półbuty ochronne
model 381
Półbuty ochronne
model 391

· podeszwa PU/TPU
· cholewki ze skór licowych gładkich o
zmniejszonej nasiąkliwości wody z wstawką z
oddychającego materiału
· z metalowym podnoskiem
· antyelektrostatyczne
· wysoka odporność na ścieranie, przecięcia i
pękanie
· rozmiary: 39-47
Model 318
· cholewki wykonane z naturalnych skór
bydlęcych
· podeszwa odporna na oleje, benzynę, inne
rozpuszczalniki organiczne
· bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia
· bez podnoska
· antyelektrostatyczne
· rozmiary: 39-47
Model 317
· właściwości jak wyżej
· metalowy podnosek
Model 381
· podeszwa PU/TPU
· cholewki ze skór licowych gładkich perforowane
· bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia
· antyelektrostatyczne
· bez metalowego podnoska
· rozmiary: 39-47
Model 391
· właściwości jak wyżej
· metalowy podnosek
Model 702

Półbuty bezpieczne
antyelektrostatyczne
model 702

· cholewki wykonane z wysokiej jakości skór
nubukowych
· wysoki współczynnik przepuszczalności pary
wodnej,
· podszewka z materiału Super Royal® dającego
uczucie suchości i komfortu
· z perforowanym podnoskiem kompozytowym
AirTec®, w którym specjalnie rozmieszczone
otworki gwarantują stopie naturalną
oddychalność
· amagnetyczne, nie zawiera metali
· rozmiary 39-47

Sandały ochronne
model 52

Model 52
· cholewki ze skór licowych gładkich i weluru
· doskonała wentylacja
· z metalowym podnoskiem
· antyelektrostatyczne
· wyjmowana profilowana wyściółka o wysokiej
higroskopijności
· nie rysuje powierzchni
· rozmiary: 39-47

Sandały bezpieczne
antyelektrostatyczne
Model 714

Model 714
· cholewki wykonane ze skór welurowych
· podszewka z materiału Super Royal®
· nowa innowacyjna podeszwa PU/TPU z
systemem Schockabsorber
· z perforowanym podnoskiem kompozytowym
AirTec®,
· amagnetyczne, nie zawierają metali
· antyelektrostatyczne
· rozmiary: 39-47

Półbuty bezpieczne
chroniące przed
efektem ESD
model 292

Model 292
· podeszwa dwuwarstwowa PU/TPU
· wierzch obuwia wykonany ze skór nubukowych
· chronią przed efektem ESD
· wyposażone w wyściółkę HundertMark z filtrem
aktywnego węgla o właściwościach
przeciwpotnych i przeciwgrzybicznych
· wzmocnione metalową ochroną
zabezpieczającą przed urazami
· rozmiary: 36-42
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Sandały bezpieczne
chroniące przed
efektem ESD
model 282

Sandały damskie
zawodowe
antyelektrostatyczne
model 250W
Sandały damskie
bezpieczne
antyelektrostatyczne
model 251W

Sandały robocze
model 40
Sandały ochronne
model 41

Sandały ochronne
model 41W

Model 282
· podeszwa dwuwarstwowa PU/TPU
· nowa forma podeszwy gwarantuje lekkość i
elastyczność
· wierzch obuwia wykonany ze skór nubukowych
· chronią przed efektem ESD
· wyposażone w wyściółkę HundertMark z filtrem
aktywnego węgla o właściwościach
przeciwpotnych i przeciwgrzybicznych
· wzmocnione metalową ochroną
zabezpieczającą przed urazami
· rozmiary: 36-42
Model 250W
· podeszwa dwuwarstwowa (PU/TPU)
· idealnie dopasowane do naturalnych kształtów
kobiecej stopy
· wierzch obuwia wykonany ze skór welurowych
· bez metalowego podnoska,
· antyelektrostatyczne
· rozmiary: 36-42
Model 251W
· właściwości jak wyżej
· metalowy podnosek
Model 40
· nowa podeszwa PU/PU
· cholewki ze skór licowych tłoczonych z
perforacją
· bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia
· bez metalowego podnoska
· antyelektrostatyczne
· rozmiary: 39-48
Model 40
· właściwości jak wyżej
· metalowy podnosek
Model 41W
· podeszwa PU/TPU
· cholewki ze skór welurowych z perforacją
· doskonała wentylacja
· z metalowym podnoskiem
· antyelektrostatyczne
· wyjmowana profilowana wyściółka o wysokiej
higroskopijności
· rozmiary: 39-47
Wzór 0161
a wykonany ze skór naturalnych
eriału ocieplającego

Trzewiki ochronne
model 0161
Trzewiki ochronne
bezpieczne
model 0151

odpornego na oleje, smary, benzynę i inne
rozpuszczalniki organiczne
gwarantuje jej wysoką stabilność oraz doskonale
chroni przed poślizgiem
bez metalowego podnoska
ocieplającego doskonale izolującą od podłoża
antyelektrostatyczne
rozmiary: 39 do 48
Model 0151
· właściwości jak wyżej
· metalowy podnosek

Trzewiki bezpieczne
dla spawacza
Model 441

Model 441
· cholewki wykonane ze skór licowych o wyprawie
termoodpornej
· konstrukcja cholewki uniemożliwia przedostanie
się iskier i rozprysków stopionego metalu do
wnętrza obuwia
· bezpieczna sprzączka umożliwia szybkie
rozpięcie paska opinającego i zdjęcie obuwia
· elementy składowe cholewki połączone są nićmi
kevlarowymi.
· podnosek metalowy
· antypoślizgowe
· antyelektrostatyczne izoluje od zimna nawet w
temp. -25°C
· rozmiary: 39-46

Półbuty robocze
model 02

Model 02
· nowa podeszwa PU/PU
· cholewki ze skór licowych białych
· bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia
· bez metalowego podnoska
· antyelektrostatyczne
· higroskopijna wyściółka
· chroni przed poślizgiem
· rozmiary: 36-48
Model 03

Trzewiki robocze
model 03

·
·
·
·
·
·
·
·

nowa podeszwa PU/PU
cholewki ze skór licowych białych
bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia
bez metalowego podnoska
antyelektrostatyczne
higroskopijna wyściółka
chroni przed poślizgiem
rozmiary: 36-48
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Trzewiki robocze
KING art.45

Trzewiki bezpieczne
GRAND art. 800

antyelektrostatyczne

Trzewiki zawodowe
MASTER art. 700

antyelektrostatyczne

· podeszwa gumowa olejo-kwasoodporna
i ługoodporna, odporna na zasady, oleje, benzynę
i inne rozpuszczalniki organiczne, odporna na
ścieranie, pękanie i temperaturę w krótkotrwałym
kontakcie do 300 ºC
· cholewka wykonana ze skóry naturalnej
· połączenie podeszwy z cholewką klejone
wzmocnione dodatkowo szyciem
Rozmiary: 36 – 48

Trzewiki bezpieczne GRAND art. 800
· podeszwa z dwuwarstwowego PU/PU
· podeszwa odporna na oleje, benzynę, inne
rozpuszczalniki organiczne
· obuwie antyelektrostatyczne
· wzmocnione dodatkowym szyciem bocznym
· podnosek stalowy
Zastosowanie:
Budownictwo; budowa dróg; przemysł
chemiczny; petrochemiczny; stacje paliw
Trzewiki zawodowe MASTER art. 700
· właściwości jak wyżej
· bez stalowego podnoska
Rozmiary:

Półbuty bezpieczne GRAND art. 810

Półbuty bezpieczne
GRAND art. 810

antyelektrostatyczne

Półbuty zawodowe
MASTER art. 710

antyelektrostatyczne

· podeszwa z dwuwarstwowego PU/PU
· podeszwa odporna na oleje, benzynę, inne
rozpuszczalniki organiczne
· obuwie antyelektrostatyczne
· wzmocnione dodatkowym szyciem bocznym
· podnosek stalowy
Zastosowanie:
Budownictwo; budowa dróg; przemysł
chemiczny; petrochemiczny; stacje paliw obróbka
ciężkich elementów
Półbuty zawodowe MASTER art. 710
· właściwości jak wyżej
· bez stalowego podnoska
Rozmiary:
Sandały bezpieczne GRAND art. 820

Sandały bezpieczne
GRAND art. 820

antyelektrostatyczne

Sandały zawodowe
MASTER art. 720

antyelektrostatyczne

· podeszwa z dwuwarstwowego PU/PU
· podeszwa odporna na oleje, benzynę, inne
rozpuszczalniki organiczne
· obuwie antyelektrostatyczne
· wzmocnione dodatkowym szyciem bocznym
· podnosek stalowy
Zastosowanie:
Budownictwo; budowa dróg; przemysł
chemiczny; petrochemiczny; stacje paliw
Sandały zawodowe MASTER art. 720
· właściwości jak wyżej
· bez stalowego podnoska
Rozmiary:

Trzewiki bezpieczne
art. 851 TO

· podeszwa gumowa odporna na zasady, oleje,
benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne,
odporna na ścieranie, pękanie i temperaturę w
krótkotrwałym kontakcie do 300 ° C
· cholewka wykonana ze skóry naturalnej
· podnosek stalowy
Rozmiary:

Skórofilce robocze
ocieplane art. 427

· podeszwa-guma olejo-kwaso-ługoodporna,
odporna na zasady, oleje, benzynę i inne
rozpuszczalniki organiczne, odporna na ścieranie,
pękanie i temperaturę w krótkotrwałym kontakcie
do 300 °C
· cholewka wykonana z włókniny cholewkowej i
skóry naturalnej
· podszewki z materiałów zapewniających
komfort użytkowania chroniące przed zimnem
Rozmiary:

Półbuty militarne
art. 330M

· podeszwa-kauczuk TR o właściwościach
antypoślizgowych
· cholewka wykonana ze skóry naturalnej
· podszewki z materiałów zapewniających
komfort użytkowania
Rozmiary:

Trzewiki militarne
art. 403

· podeszwa-kauczuk TR o właściwościach
antypoślizgowych wynikających ze specyficznych
cech kauczuku TR
· cholewka wykonana ze skóry naturalnej
· podszewki z materiałów zapewniających
komfort użytkowania
Rozmiary:
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PIONIER 942 PCV
PIONIER LEKKI 908 EVA

Cechy produktu:
· rozmiary: 39 - 47
· wodoszczelny
· chroni przed niskimi temperaturami nawet
do -30ºC
· wyjmowany ocieplacz
· nieprzemakalna podeszwa
Pionier 908 EVA waga zaledwie 800g

TRAMP 910PCV
TRAMP LEKKI 909 EVA

Cechy produktu:
· rozmiary: 39 - 47
· wodoszczelny
· chroni przed niskimi temperaturami nawet
do -30ºC
· wyjmowany ocieplacz
· nieprzemakalna podeszwa
Tramp 909 EVA waga zaledwie 800g

GRENLANDER
862 EVA

Cechy produktu:
· rozmiary: 39 - 50
· wodoszczelny
· chroni przed niskimi temperaturami nawet
do -30ºC
· wyjmowany ocieplacz
· wykonany z bardzo lekkiego tworzywa EVA
WAGA ZALEDWIE 800g

ALASKA 869 EVA

Cechy produktu:
· rozmiary: 36 - 42
· wodoszczelny
· chroni przed niskimi temperaturami nawet
do -30ºC
· wyjmowany ocieplacz
· wykonany z bardzo lekkiego tworzywa EVA
WAGA ZALEDWIE 550g

Buty gumowe 6187

Buty gumowo-filcowe

Buty PCV-filc

Wierzch i spód: guma
Podszewka: materiał tekstylny
Rozmiary: 40 - 47 (6 - 12)
Wysokość butów: 37 cm
Kolor: czarny

Wierzch i spód: guma
Podszewka: włóknina
Rozmiary: 40 - 47 (6 - 12)
Wysokość butów: 33 cm
Wysokość cholew gumowych: 22,5cm,
Kolor: czarny

Wierzch i spód: PVC
Podszewka: włóknina
Rozmiary: 6 - 12
Kolor: czarny

Buty gumowe KOSMOS

Buty robocze – KOSMOS art. 13121
Wierzch i spód: PVC
Podszewka: materiał tekstylny
Rozmiary: 37 - 42
Wysokość butów: 25 cm
Buty robocze – KOSMOS art. 13271
Wierzch i spód: PVC
Podszewka: materiał tekstylny
Rozmiary: 42 - 45
Wysokość butów: 30 cm

Buty damskie dla
p. spożywczego

Wyrób spełnia wymagania normy: PN-EN 347
Wierzch i spód: PVC modyfikowany kauczukiem
nitrylowym
Podszewka: materiał tekstylny
Rozmiary: 36 - 42
Wysokość butów: 25 cm
kolor: biały
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Buty męskie dla
p. spożywczego

Półbuty gumowe
elektroizolacyjne
art. 550

Pantolety zdrowotne
(drewniaki)

Saboty wz. 021-1

Wyrób spełnia wymagania normy: PN-EN 347
Wierzch i spód: PVC modyfikowany kauczukiem
nitrylowym
Podszewka: materiał tekstylny
Rozmiary: 42 - 45
Wysokość butów: 30 cm
Kolor: biały

Buty do pracy przy obsłudze urządzeń
elektrycznych o napięciu do 15 kV jako
dodatkowy sprzęt ochronny.
Rozmiary: 3 - 4
wierzch i spód: guma
podszewka: dzianina bawełniana
waga 1 pary: około 3,2 kg
kolor: żółty/pomarańcz

Pantolety zdrowotne (drewniaki) na spodach
drewnianych z profilem ortopedycznym,
podeszwą przeciwpoślizgową i cholewką
skórzaną.
Rozmiary damskie:
35 - 40
Rozmiary męskie:
41 - 47

Obuwie damskie i męskie na spodach
przeciwpoślizgowych i wkładach korkowogumowych z pełnym profilem ortopedycznym.
Wyściółka i cholewka skórzana.
Rozmiar:
35 - 46

Klapki profilaktyczne
wz. 021.00

Sandały
profilaktyczne
wz. 021.01

Obuwie
profilaktyczne

Obuwie damskie i męskie na spodach
przeciwpoślizgowych i wkładach korkowogumowych z pełnym profilem ortopedycznym.
Wyściółka i cholewka skórzana.
Rozmiar:
35 - 46

Obuwie damskie i męskie na spodach
przeciwpoślizgowych i wkładach korkowogumowych z pełnym profilem ortopedycznym.
Wyściółka i cholewka skórzana.
Rozmiar:
35 - 46

Białe zdrowotne klapki z zabudowanym przodem,
wewnątrz wykonane ze skórki, na podbiciu
paseczek, który można przełożyć na piętkę,
podeszwa wykonana jest z ekologicznego
poliuretanu.
Kolor: biały
Rozmiary:
36 - 41

Klapki damskie wykonane z wysokiej jakości
skóry ekologicznej.

Klapki profilaktyczne

Kolor: biały
Rozmiary:
36 - 42
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Rękawice drelichowe

Rękawice drelichowe nakrapiane

Rękawice dziane białe nakrapiane
1-stronnie z nakropieniem:
- żółtym
- niebieskim

Rękawice dziane czarne
nakrapiane
- 1-stronnie

Rękawice dziane nakrapiane
2-stronnie z nakropieniem:
- żółtym
- niebieskim

Rękawice nitrylowe lekkie

Rękawice nitrylowe ciężkie
z mankietem OPAL 800

Rękawice nitrylowe ciężkie
z mankietem POLYSOLID

Rękawice nitrylowe ciężkie z
mankietem URGENT 1007

Rękawice nitrylowe ciężkie
z mankietem art. 441
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Rękawice nitrylowe ciężkie
ze ściągaczem art. 440

Rękawice GRIPY

Rękawice robocze brukarskie
art. 412 LUX

Rękawice robocze
„wampirki”

Rękawice lateksowe
RECODRAG

Rękawice lateksowe
DRAGON

Rękawice lateksowe
URGENT 1002

Rękawice lateksowe
DIPPER CERVA

Rękawice ochronne wykonane z
poliestru powlekane lateksem
- RTELA

Rękawice powlekane nitrylem
- RTENI
- art. 446
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Rękawice powlekane nitrylem
- RTENI
- BUBBLER
- 1005

Rękawice BUNTING CERVA
Rozmiary od S do XL (7 – 10)

Rękawice BUNTING BLACK CERVA
Rozmiary od S do XL (7 – 10)

Rękawice BULLFINCH CERVA
Rozmiary od XS do XL (6 – 10)

Rękawice BUCK Black

Rękawice kwasoochronne
PETREL CERVA 35 cm

Rękawice kwasoochronne
DUPLO 35 cm

Rękawice kwasoochronne
SUMMITECH GT-F07

Rękawice PCV 35 cm

Rękawice PCV 27 cm
ze ściągaczem
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Rękawice FLAMINGO 35 cm

Rękawice robocze dwoina bydlęca

Rękawice robocze dwoina
świńska

Rękawice ELTON EIDER
Rękawice DINGO

Rękawice DOKERSKIE

Rękawice robocze skóra lico

Rękawice robocze skóra lico/łata

Rękawice skóra lico JAY

Rękawice skóra lico CROW

Rękawice spawalnicze dwoina
PATTON BLACK
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Rękawice spawalnicze dwoina
PATTON NIEBIESKIE

Rękawice spawalnicze dwoina
RS SPLIT

Rękawice spawalnicze skóra lico

Rękawice lateksowe ocieplane
art. 414

Rękawice lateksowe ocieplane
BLUETAIL

Rękawice lateksowe ocieplane
COVENT BOA

Rękawice polarowe ALASKA

Rękawice skóra lico/łata
ocieplane

Rękawice dwoina ocieplane

Rękawice drelichowe nakrapiane
ocieplane
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Rękawice skóra lico ARKTIS
ocieplane

Rękawice dwoina ALASKA
ocieplane

Rękawice dwoina SNOWBALL
ocieplane

Rękawice skóra lico GLETSCHER
ocieplane

Rękawice skóra lico ECOTEC

Rękawice skóra lico TOPPER

Rękawice skóra lico BONO

Rękawice termoodporne

Rękawice termoodporne RFROTS
27 cm

Rękawice termoodporne RFROTM
35 cm
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Rękawice antywibracyjne

Rękawice niepalne tkaninowe

Rękawice niepalne aluminiowane

Rękawice elektrostatyczne ELSEC
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Zatyczki E.A.R Soft

Wkładki E.A.R soft wykonane są z wolno
rozszerzającej się, przyjaznej dla środowiska
pianki poliuretanowej. Udało nam się opracować
wkładki douszne zapewniające równy rozkład
nacisku, dające elastyczność i dobrą izolację przy
zachowaniu optymalnej wygody

Zatyczki 3M 1100

Zatyczki 3M 1100, zaprojektowane tak aby
redukowały narażenie na niebezpieczne poziomy
hałasu. SNR=37dB. Łatwe w użyciu wkładki z
miękkiej pianki poliuretanowej zapewniają
komfort stosowania. Specjalny stożkowy kształt
wkładek został opracowany tak, aby pasował do
większości kanałów słuchowych.

Zatyczki E.A.R
ULTRAFIT

Gdy kluczowa jest wygoda i skuteczność
fabrycznie formowanych wkładek dousznych.
Produkowane w jednym rozmiarze zatyczki
UltraFit wygodnie dopasowują się do prawie
wszystkich kanałów usznych, zapewniając wysoki
poziom tłumienia.

Zatyczki 3M 1110

Zatyczki 3M na sznurku 1110, zaprojektowane tak
aby redukowały narażenie na niebezpieczne
poziomy hałasu. SNR=37dB. Łatwe w użyciu
wkładki z miękkiej pianki poliuretanowej
zapewniają komfort stosowania. Specjalny
stożkowy kształt wkładek został opracowany tak,
aby pasował do większości kanałów słuchowych.

E.A.R Cap

E.A.R Flexicap

Zatyczki E.A.R Cap zapewniają całodzienną
ochronę pracownikom narażonym na hałas i
idealnie nadają się do użycia jako jednorazowe
ochronniki dla osób wizytujących fabrykę.

W zatyczkach FlexiCap wykorzystano
innowacyjny, opatentowany pałąk zawiasowy,
umożliwiający wiele sposobów noszenia bez
negatywnego wpływu na inne środki ochrony
osobistej. Opatentowane poduszeczki
wyposażone są w miękki, gładki kapturek z
poliuretanu, wykorzystywany również w
popularnych zatyczkach z pałąkiem serii
E.A.R Caps.

Zatyczki 3M 1310 na
pałąku

°Dostępne
są dodatkowe poduszeczki
tłumiące.
Wkładki przeciwhałasowe
3M 1110 z pianki
poliuretanowej gwarantują wysoką higienę
użytkownika, noszone na zewnątrz przewodu
słuchowego. Pałąk dociskowy może być
umieszczony z tyłu głowy lub pod brodą możliwe jest stosowanie z innymi ochronami
indywidualnymi. Łatwe w konserwacji, zatyczki
przeciwhałasowe posiadają wymienne końcówki
3M artykuł 1311.

Nauszniki ochronne
UNIPHONE 201-1

Przeznaczone do ochrony narządu słuchu podczas
prac niosących ryzyko zagrożenia hałasem.
Wykonane w całości z materiałów nie
powodujących reakcji alergicznych, dzięki
oryginalnej konstrukcji skutecznie chronią słuch
użytkownika, zapewniając zarazem poczucie
komfortu nawet podczas długotrwałego
użytkowania.

Peltor Optima I

Idealne do zastosowania w otoczeniu o
umiarkowanym natężeniu dźwięku, takim jak
warsztat, sklep metalowy lub drukarnia, ale
również na otwartej przestrzeni, na przykład
podczas koszenia trawnika lub zajmowania się
swoim hobby.

Peltor Optima II

Ochronników Optime II można używać w
otoczeniu, w którym występuje duże nasilenie
hałasu związanego z przemysłem, pracą maszyn,
hałasem na lotniskach lub w rolnictwie.

Peltor Optima III

Optime III to super ochronnik słuchu
przeznaczony do zastosowań w bardzo
hałaśliwym otoczeniu.

Nauszniki strzeleckie
Peltor H515FB

Najlepsze rozwiązanie w środowiskach pracy o
średnim poziomie hałasu, szczególnie cenione
wśród strzelców sportowych i żołnierzy.
Składany pałąk ułatwia przechowywanie w
kieszeni lub torbie.
SNR 27 dB.
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Hełm Viking

Przemysłowy Hełm Ochronny VIKING, jest
jednym z nielicznych na rynku dysponującym
wygodnym zapięciem śrubowym z tyłu głowy,
które oprócz komfortu użytkowania zapewnia
także większe bezpieczeństwo w porównaniu do
tradycyjnego zapięcia na pasek "pod brodą". Do
zestawu dołączane jest także w cenie zapięcie na
pasek.
VIKING jest zgodny z wymaganiami europejskiej
normy EN 397

Hełm Peltor G3000

Model G3000 został wyprodukowany z wysokiej
jakości plastiku ABS. Jest to jeden z najlżejszych
kasków ochronnych dostępnych na rynku.
· obudowę modelu G3000 można obrócić o 180
stopni (w takim położeniu nadal spełnia
wymagania oznaczenia CE)
· spełnia wymagania normy europejskiej
EN 397

Hełm Peltor G2000
dla leśnictwa

· efektywna ochrona głowy, twarzy i słuchu
· osłona twarzy o doskonałej przejrzystości
wykonana ze stali nierdzewnej o matowym
wykończeniu
· pakiet Peltor Forestry zapewnia najlepszą
ochronę w lesie
· pakiet zawiera kask G2000, siatkową osłonę
twarzy V4C, ochronnik słuchu H31P3K, osłonę
przeciwdeszczową GR3C

Hełm Peltor G2000
di-elektryczny

· pakiet Di-electric został zaprojektowany
specjalnie do pracy w miejscach, w których
występują ładunki elektryczne
· wszystkie metalowe elementy są izolowane
· osłona twarzy została zatwierdzona zgodnie z
europejską normą EN 166 i chroni przed łukami
elektrycznymi powstającymi podczas zwarcia
· pakiet zawiera kask G2001, ochronnik słuchu
H31P3K-01, przezroczystą osłonę twarzy V4H

Hełm Uvex Airwing

Nowoczesna konstrukcja hełmu z tworzywa PE,
charakteryzuje się bardzo małą wagą (350g).
Duże regulowane otwory umieszczone z przodu i
tyłu hełmu zapewniają optymalną wentylację.
Kieszonki na bokach hełmu pozwalają na
zamontowanie dodatkowego wyposażenia tj.
nauszników przeciwhałasowych, osłon twarzy
przeciwodpryskowych.
Hełm może być użytkowany w zakresie temp.
od - 30ºC do + 50ºC.

Hełm Uvex dla
leśnika

Komfortowy zestaw ochrony głowy.
Składa się z nowoczesnego, b. lekkiego hełmu
Airwing, nahełmowych ochronników słuchu oraz z
siatkowej, nylonowej osłony twarzy.
Hełm posiada duże, regulowane otwory
umieszczone z przodu i tyłu hełmu. Może być
użytkowany w zakresie temp. od - 20ºC
do + 50ºC.
Ochronniki o wysokim tłumieniu SNR 29 H=32,
M=27, L=20

Hełm UVEX
di-elektryczny

Hełm przemysłowy
lekki CUPPIE 2

Hełm w wersji dla przemysłu energetycznego z
zamkniętymi systemami wentylacji.
Hełm przeznaczony jest do ochrony głowy przed
urazami mechanicznymi, spełniając równocześnie
wymóg elektroizolacyjności, odpowiedni do pracy
przy wysokim napięciu do 1000V.
Hełm może być użytkowany w zakresie
temperatur od - 20ºC do + 50ºC.

Przeznaczenie: Ochrona głowy przed urazami
wynikającymi z uderzenia o twarde, nieruchome
przedmioty.
Zgodność z normą: PN-EN 812
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Okulary
przeciwodpryskowe

·
·
·
·

Okulary UVEX
x-one

· waga tylko 28 g
· chroni przed odpryskami ciał stałych oraz
promieniowaniem nadfioletowym UV.
· okulary występują z następującymi wersjami szybek:
bezbarwne ; przeciwsłoneczne szare

Okulary UVEX
i-vo

· okulary z wymienną szybką
· pełną regulacją kąta pochylenia szybki
· długości zauszników
· okulary przeciwodpryskowe, 100% ochrona przed UV
· okulary występują z następującymi wersjami szybek:
Bezbarwne; przeciwsłoneczne szare; przeciwsłoneczne
brązowe; żółte.

Okulary UVEX
astrospec

· okulary z wymienną szybką
· lekkie (waga 36 g)
· szybki bardzo łatwe do wymiany
· okulary dostępne w wielu modnych kolorach i
powłokach

Okulary UVEX
skyper

· wyjątkowo lekkie okulary ochronne z szerokim polem
widzenia i doskonałą możliwością indywidualnego
dopasowania
· 5-cio stopniowy system regulacji długości zauszników
· płynna regulacja kąta pochylenia szybki
· bardzo łatwa wymiana szybek

Okulary UVEX
super g

Ta niesamowita koncepcja okularów łączy w sobie
innowacyjną technologię z materiałami high-tech.
· super g są okularami kompletnie wolnymi od metalu
- 18g wagi.
· Okulary występują z następującymi wersjami szybek:
bezbarwne; przeciwsłoneczne szare; żółte

Okulary UVEX
super fit

· najlżejsze okulary z zawiasami, nowa koncepcja,
sportowa dynamika.
· super fit są okularami kompletnie wolnymi od metalu,
oferującymi ochronę na najwyższym poziomie
· okulary występują z następującymi wersjami szybek:
bezbarwne

Okulary UVEX VISILUX

· bardzo komfortowe okulary nakładkowe, mogące
chronić każde okulary korekcyjne.
· poliwęglanowe szybki o 100% odporności na UV,
matowa osłona brwi chroni przed światłem padającym z
góry.

Gogle
przeciwodpryskowe

· zaprojektowane by chronić wzrok i okolice oczu przed
odpryskami ciał stałych
· właściwa budowa gwarantuje pełne pole widzenia,
szczególnie istotne przy pracach wymagających dużej
precyzji (obróbka metali, drewna)
· otwory wentylacyjne zapobiegają tworzeniu się pary na
soczewkach

Gogle
przeciwchemiczne

· wykonane z poliwęglanu
· przeznaczone do ochrony wzroku przed odpryskami ciał
stałych oraz kroplami płynów.
· niezbędne zabezpieczenie podczas prac związanych z
obróbką metali, drewna itp. oraz w sytuacjach niosących
zagrożenie uszkodzenia wzroku niebezpiecznymi
substancjami płynnymi

Gogle UVEX 9301.714

okulary z poliwęglanu jednoczęściowe
bezpośrednia wentylacja boczna
osłonki boczne
otworki w ramionach na sznureczek

Gogle ochronne wzorowane na modelach sportowych
· skuteczny system wentylacji + niezaparowująca szybka
· wymienne szybki obniżają koszty eksploatacji
· konstrukcja oprawy gogli pozwala na stosowanie ich
przez użytkowników okularów korekcyjnych

Gogle UVEX 9301.318

Gogle ochronne wzorowane na modelach sportowych
· skuteczny system wentylacji + niezaparowująca szybka
· wymienne szybki obniżają koszty eksploatacji
· konstrukcja oprawy gogli pozwala na stosowanie ich
przez użytkowników okularów korekcyjnych
· gogle wyposażone w wymienne folie ochronne

Gogle UVEX 9302.202

· odznaczają się bardzo małą wagą (tylko 80g)
· szybka wykonana z poliwęglanu pokryta powłoką w
technologii SUPRAVISION NC (wysoka twardość)
· wymienna szybka obniża koszty eksploatacji
· konstrukcja oprawy gogli pozwala na stosowanie ich
przez użytkowników okularów korekcyjnych.

Osłona
przeciwodpryskowa

Cechy użytkowe:
· grubość osłony 1 mm
· wykonana z przezroczystego tworzywa
· regulowana opaska czołowa
· spełnia normy CE

42

Półmaska
przeciwpyłowa

Półmaska filtrująca

Służy:
Do ochrony dróg oddechowych przed pyłami,
aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi
do 4 x NDS.
Zastosowanie:
Pyły nietoksyczne, przemysł rolniczy, spożywczy,
drzewnym, cementownie, do takich pyłów jak:
węglan wapnia, grafit naturalny i syntetyczny,
gips, kreda, cement, tynk, marmur, tlenek cynku,
pyłki roślinne, celuloza, siarka, bawełna, opiłki
metali żelaznych , pył węglowy zawierający
poniżej 10% wolnej krzemionki.
Służy:
Do ochrony dróg oddechowych przed pyłami,
aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi
do 4 x NDS.
Zastosowanie:
Pyły nietoksyczne, przemysł rolniczy, spożywczy,
drzewnym, cementownie, do takich pyłów jak:
węglan wapnia, grafit naturalny i syntetyczny,
gips, kreda, cement, tynk, marmur, tlenek cynku,
pyłki roślinne, celuloza, siarka, bawełna, opiłki
metali żelaznych , pył węglowy zawierający
poniżej 10% wolnej krzemionki.
Półmaska serii 6000 po odpowiednim
dopasowaniu elementów oczyszczających
(filtry lub pochłaniacze) chronią układ oddechowy
przed parami, pyłami i gazami oraz aerozolami.

Półmaska 3M
serii 6000

Maska pełno twarzowa
3M
serii 6000

Pochłaniacze 3M
do półmasek
serii 6000

Filtr 3M
do półmasek
serii 6000

· oszczędne wymienialne elementy oczyszczające
· bagnetowy zaczep mocowania elementów
oczyszczających pomysłu 3M
· wygodne taśmy nagłowia i łatwy do zapięcia
pasek na kark
· wyjątkowo lekka, do wielokrotnego użytku

Maska pełna przy zastosowaniu odpowiednich
elementów oczyszczających zapewnia skuteczną i
komfortową ochronę przeciw parom organicznym,
gazom nieorganicznym i kwaśnym, amoniakowi
oraz pyłom, przy jednoczesnym odizolowaniu
twarzy użytkownika od otaczającej atmosfery.

Wyróżniamy następujące rodzaje pochłaniaczy
firmy 3M:
· 6051
· 6055
· 6057
· 6059
· 6099

Wyróżniamy następujące rodzaje filtrów firmy
3M:
· 5911
· 5925

Pokrywa filtra 3M 501

Pokrywa do filtrów 3M serii 5000.
Służy do montażu filtrów 3M serii 5000 na
pochłaniaczach 3M serii 6000 lub do podstawki
3M 603.

Podstawa filtra 3M
603

Podstawa filtra 603.
Służy do mocowania filtrów 3M 5911, 5925, 5935
oraz pokryw 501 do masek serii 6000.
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Zestaw BASIC 3

W skład zestawu wchodzą:
· szelki bezpieczeństwa P-03 z przednim i tylnym
punktem zaczepowym w rozmiarze
M-XL lub XXL
· amortyzator bezpieczeństwa ABW z linką
bezpieczeństwa LB 101 i zatrzaśnikami stalowymi
AZ 011
· worek transportowy, wymiary 43 x 34 cm

Szelki
bezpieczeństwa P-40

Szelki wyposażone w tylną i przednie klamry
zaczepowe;
Regulacja pasów udowych, pasów barkowych i
pasa piersiowego;
· rozmiary M-XL (średni), XXL (duży)
· masa: M-XL - 1150 g, XXL -1200 g
· urządzenie posiada certyfikat CE.
Szelki bezpieczeństwa są podstawowym
składnikiem sprzętu chroniącego przed upadkiem
z wysokości, zgodnym z normą PN-EN 361.

Pas do pracy w
podparciu

Pas do pracy "w podparciu" wyposażony w
odpowiednio profilowaną poduszkę, klamrę
łącząco-regulacyjną oraz boczne klamry
zaczepowe.
Pas do pracy "w podparciu" stanowi uzupełnienie
sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości
i służy do zapobiegania wystąpieniu upadku z
wysokości podczas pracy na słupach, drzewach,
konstrukcjach budowlanych itp.
Rozmiary M-XL (średni), XXL (duży).
Masa: M-XL - 460 g, XXL - 480 g.

Linka
bezpieczeństwa

Uniwersalna linka bezpieczeństwa z regulacją
długości.
· materiał: lina poliamidowa w oplocie o średnicy
12 mm.
· urządzenie posiada certyfikat CE.
· uniwersalna linka bezpieczeństwa stanowi:
1) wraz z amortyzatorem (np. ABM) zespół
łącząco-amortyzujący
2) uzupełnienie sprzętu chroniącego -urządzenia
do nadawania pozycji podczas pracy na
wysokości - zgodnie z PN-EN 358.
Dostępne długości: 1,4 m, 1,6 m, 1,9 m, 2,0 m.

Amortyzator
bezpieczeństwa

AW 200 LB 100 2xAZ 002

Amortyzator bezpieczeństwa AW 200 z
uniwersalną linką bezpieczeństwa regulowaną
poliamidową LB 100.
· całkowita długość urządzenia 2 m
· zatrzaśniki duraluminiowe AZ 003
· amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej
· wymiary amortyzatora: 330 x 22 x 47 mm
· urządzenie posiada certyfikat CE
Amortyzatory bezpieczeństwa są składnikiem
osobistego sprzętu chroniącego przed upadkiem z
wysokości zgodnym z normą PN-EN 355.

Pozioma lina
kotwicząca

Pozioma lina kotwicząca poliamidowa w oplocie o
średnicy 10,5 mm.
Fabrycznie dołączone zatrzaśniki duraluminiowe
AZ 003.
Do stosowania podczas wykonywania prac, które
wymagają częstego przemieszczania się w
płaszczyźnie poziomej.
Do połączenia liny LP 100 TT z szelkami
bezpieczeństwa należy stosować wyłącznie
amortyzator z linką bezpieczeństwa.
Dostępne długość: 2,5 m, 5 m, 8 m, 10 m, 15 m,
20 m, 25 m, 30 m.

Urządzenie
samozaciskowe
LINOSTOP II

Urządzenie samozaciskowe przesuwne LINOSTOP
II z liną roboczą poliamidową o średnicy 12 mm.
Urządzenie składa się z następujących części:
1) lina robocza z jednej strony zakończona pętlą z
kauszą, a z drugiej zaplotem końcowym
2) mechanizm zaciskowo-przesuwny wykonany ze
stali nierdzewnej, montowany na stałe na linę
roboczą, bez możliwości zdejmowania go z liny
3) mikroamortyzator bezpieczeństwa
4) zatrzaśnik mikroamortyzatora.
Długość liny: 5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m, 30m,
35 m, 40 m, 45 m, 50 m.
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Fartuch przedni dla
spawacza
kat. II

Kaptur ochronny
kat. I

Nagolennik z
nastopnikiem dla
spawacza
kat. II

Nakolannik skórzany
kat. I

Rękaw spawalniczy
kat. II

Napulśnik skórzany
- z jednym zapięciem
- z dwoma zapięciami

Bluza skórzana
kat. I

Fartuch wykonany z jednego kawałka dwoiny
bydlęcej krytej licowanej, wykończonej niepalnie,
o grubości średnio 1,6mm w kolorze czarnym.
Przeznaczony jest do operacji spawania ,jako
ochrona przed skutkami krótkotrwałego działania
otwartego płomienia i gorących przedmiotów.
Fartuch nie stanowi ochrony przed dużymi
odpryskami stopionego metalu podczas operacji
odlewniczych.

Wykonany ze skóry bydlęcej licowej
Kaptur ma konstrukcję dostosowaną do kształtu
głowy, dolna część w formie pelerynki osłania
szyję.

Wykonany ze skóry bydlęcej krytej (licowanej) w
kolorze czarnym o wysokiej jakości wyprawie
chromowej nadającej skórze bardzo dobre
parametry wytrzymałościowe i właściwości
użytkowe
CE kat. II CERTYFIKAT UE nr
WE/S/1238/2008
Zgodność z normą: PN - EN 470 –1 : 1999
„Odzież ochronna dla spawaczy i osób
wykonujących zawody pokrewne.”

Wykonany z jednego elementu skóry bydlęcej
krytej (licowanej) w kolorze czarnym.
Ukształtowany do układu kolana w pozycji
klęczącej.
Wewnątrz wyłożony grubą włókniną przyszytą po
obwodzie do elementu ze skóry wytrzymałymi
nićmi.

Wykonany ze skóry bydlęcej- dwoiny o naturalnej
barwie, o wysokiej jakości wyprawie chromowej
nadającej skórze bardzo dobre parametry
wytrzymałościowe i właściwości użytkowe.
CE kat. II CERTYFIKAT UE nr
WE/S/1239/2008
Zgodność z normą: PN - EN 470 –1 : 1999
„Odzież ochronna dla spawaczy i osób
wykonujących zawody pokrewne.”

· skóra bydlęca licowa w kolorze czarnym
· zapinany na metalową sprzączkę przymocowaną
za pomocą metalowego nitu

Kurtka ze skóry bydlęcej-dwoiny o naturalnej
barwie zapinana na zatrzaski metalowe
Rozmiary:
wzrost: 170 klatka 96, 104, 112, 120
wzrost: 176, 182, 188 klatka 96, 104, 112, 120,
128
Zabezpiecza użytkownika przed działaniem
czynników minimalnego ryzyka, przed działaniami
czynników mechanicznych, których skutki są
powierzchniowe.
CE kat. I PN - EN 340
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Spodnie skórzane
kat. I

Spodnie na szelki, ze skóry bydlęcej-dwoiny o
naturalnej barwie.
Szelki zapinane na klamry plastikowe, spodnie
zapinane na zatrzaski metalowe
Rozmiary:
wzrost: 170 pas 86, 94, 102, 110
wzrost: 176, 182, 188 pas 86, 94, 102, 110, 118
Zabezpiecza użytkownika przed działaniem
czynników minimalnego ryzyka, przed działaniami
czynników mechanicznych, których skutki są
powierzchniowe.
CE kat. I PN - EN 340

Dane techniczne:

Tarcza spawalnicza

Ciężar bez szkieł w [g] - 455
Szerokość [mm] - 257
Wysokość [mm] - 450
Głębokość [mm] - 96
Wymiary filtrów - 50X100

Dane techniczne:

Przyłbica
spawalnicza

Ciężar bez szkieł w [g] - 390
Szerokość [mm] - 225
Wysokość [mm] - 290
Głębokość [mm] - 175
Przyłbica standardowo wyposażona jest w filtr i
szybkę ochronną o wymiarach 80x100mm.
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Mydło DAMLA

waga: 100g
rodzaje:
· z kolagenem
· z lanoliną
· z rumiankiem i alantoiną

Mydło FLAVIA

waga: 100g
rodzaje:
· z wyciągiem rumiankowym
· z wyciągiem lawendowym
· zielona herbata
· kwiat lotosu

Mydło ARKO

waga: 100g
rodzaje:
· mleko + miód
· ekstra kremowe
· mleczko kokosowe
· mleczko bawełniane
· orzech włoski
· jogurtowe

Pasta BHP SOLVIK

Łagodna cytrynowa pasta ze ścierniwem do mycia silnie
zabrudzonych dłoni. Zawiera substancje nawilżające, nie
niszczy skóry dłoni, nie powoduje podrażnień.
Przeznaczona do stosowania w kopalniach, warsztatach
samochodowych. Posiada atest PZH.
waga: 500 g

Pasta do rąk EILFIX

Pasta produkowana na bazie łagodnych i skutecznych
substancji myjących. Jako środek ścierny zawiera mączkę
drzewną. Łagodne substancje myjące w połączeniu z
naturalnymi środkami ochronnymi tworzą warstwę
zapobiegającą podrażnieniom skóry. Nie zatyka
kanalizacji. Bez piasku. Stosować na mokre ręce.
waga:
- 500g
- 5 kg
- 10 kg

NANU GARD
Niewidzialne rękawice

Manu Gard tworzy niewidzialną warstwę ochronną skóry
dłoni, chroniącą przed niepożądanymi zabrudzeniami
olejowymi, farbowymi, tłuszczem, smarem. Nie zatyka
porów, nie jest tłusty, pozwala skórze oddychać. Manu
Gard zabezpiecza dłonie. Utrzymuje się przez 4 godziny.
Jest łatwy do zmycia.
waga: 150 ml (tuba)

Krem do rąk LEMO

KREM do rąk ANIDA

Krem do rąk SCHUTZ

Zawiera wyciąg z owoców cytryny, olej silikonowy,
lanolinę, witaminy A+E, prowitaminę B5 oraz alantoinę.
pojemność: 100ml
rodzaje:
· cytryna
· aloes

Krem działa pielęgnacyjnie i ochronnie. Dzięki zawartości
prowitaminy B5 nawilża i wzmacnia naskórek. Łatwo się
wchłania i natłuszcza skórę.
pojemność: 100ml
rodzaje:
· cytryn z silikonem
· aloesowy

Doskonały krem ochronny glicerynowy z dodatkami
naturalnych ekstraktów pielęgnujących.
pojemność: 100ml
rodzaje:
· z ekstraktem cytrynowym
· z wyciągiem z lnu
· z dodatkiem silikonu
· z ekstraktem aloesowym
· z wyciągiem rumiankowym

rodzaje:

Proszek do prania HELP

· help white
· help color
waga: 400g

rodzaje:

Proszek do prania SPIRO

· spiro automat
· spiro color
waga: 600g

Proszek do prania E83

Proszek do prania Enzymat 83 kolor przeznaczony jest do
prania tkanin kolorowych w pralkach automatycznych i
wirnikowych, w temperaturach 30oC - 60oC
waga: 500g + 50g
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Ręcznik GRENO
JUNAK

Ręcznik GRENO
SIGMA

Wielkość:
· 50x100
· 70x140
Materiał: 100% bawełny
Gramatura: 380 g/m2
Dostępne kolory:
żółty, zielony, różowy,
bordowy, szary, niebieski,
granatowy
Wielkość:
· 40x60
· 50x100
· 70x140
Materiał: 100% bawełny
Gramatura: 400 g/m2
Dostępne kolory:
Brązowy ; beżowy ; malinowy ;
zielony ; żółty

Ręcznik GRENO
FAUNA II

Wielkość:
· 40x60
· 50x100
· 70x140
Materiał: 100% bawełny
Gramatura: 440 g/m2

Ręcznik GRENO
ANDREAS

Wielkość:
· 50x90
· 70x140
Materiał: 100% bawełny
Gramatura: 500 g/m2

Ręcznik TOPAZ

Ręcznik OPAL

Ręcznik RUBIN

Wielkość:
· 75x150
Materiał: 100% bawełny
Gramatura: 350 g/m2
Dostępne kolory:
niebieski, zielony, turkusowy,
żółty, pomarańczowy,
brzoskwiniowy, różowy, beż

Wielkość:
· 50x100
· 70x140
Materiał: 100% bawełny
Gramatura: 400 g/m2
Dostępne kolory:
niebieski, zielony, turkusowy,
żółty, pomarańczowy,
brzoskwiniowy, różowy, beż
Wielkość:
· 50x100
· 70x140
Materiał: 100% bawełny
Gramatura: 500 g/m2
Dostępne kolory:
niebieski, zielony, turkusowy,
żółty, pomarańczowy,
brzoskwiniowy, różowy, beż
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Apteczka BD DIN
samochodowa
pomarańczowa

Apteczka BD

WYPOSAŻENIE ZGODNE Z NORMĄ
DIN 13164:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

plaster z opatrunkiem 6 x 10cm (8szt)
plaster na szpulce 5m x 2,5cm (1szt)
bandaż elastyczny 4m x 6cm (2szt)
bandaż elastyczny 4m x 8cm (3szt)
rękawiczki winylowe (2 pary)
chusta opatrunkowa 60 x 80cm (1szt)
chusta opatrunkowa 60 x 40cm (2szt)
bandaż z kompresem 8 x 10cm (3szt)
bandaż z kompresem 10 x 12cm (1szt)
kompres gazowy 10 x 10cm (6szt)
chusta trójkątna 96cm x 96cm x 136cm (2szt)
koc termiczny 160cm x 210cm (1szt)
nożyczki 14,5cm (1szt)
instrukcja udzielania pierwszej pomocy

Apteczka P10

APTECZKA STALOWA
-20 DIN 13164

240 x 220 x 120 [mm]

-30 DIN 13157

300 x 220 x 120 [mm]

-40 DIN 13157

360 x 220 x 120 [mm]

Wyposażenie
apteczki DIN 13157

WYPOSAŻENIE ZGODNE Z NORMĄ
DIN 13157:
· plaster z opatrunkiem 6 x 10cm (8szt)
· plaster na szpulce 5m x 2,5cm (1szt)
· zestaw plastrów (10szt małych i 10szt różnych)
· bandaż elastyczny 4m x 6cm (3szt)
· bandaż elastyczny 4m x 8cm (3szt)
· rękawiczki winylowe (2 pary)
· chusta opatrunkowa 60 x 80cm (1szt)
· chusta opatrunkowa 60 x 40cm (1szt)
· chusta z fliseliny 20cm x 30cm (10szt)
· bandaż z kompresem 8 x 10cm (3szt)
· bandaż z kompresem 10 x 12cm (2szt)
· kompres gazowy 10 x 10cm (6szt)
· kompres na oko 5 x 7,5cm (2szt)
· chusta trójkątna 96cm x 96cm x 136cm (1szt)
· opaska siatkowa 4m rozmiar 2 (1szt)
· koc termiczny 160cm x 210cm (1szt)
· nożyczki 19,5cm (1szt)
· worek foliowy (2szt)
· instrukcja udzielania pierwszej pomocy
· 1 szt. kompres zimny
· 2 szt. kompres na oko
· 3 szt. kompres 10x10 a2
· 2 szt. opaska elastyczna 4m x 6cm
· 2 szt. opaska elastyczna 4m x 8cm
· 1 kpl. plaster 10 x 6 cm (8szt.)
· 1 kpl. plaster (14szt.)
· 1 szt. plaster 5m x 2,5 cm
· 3 szt. opatrunek indywidualny M sterylny
· 1 szt. opatrunek indywidualny G sterylny
· 1 szt. opatrunek indywidualny K sterylny
· 1 szt. chusta opatrunkowa 60 x 80
· 2 szt. chusta trójkątna
· 1 kpl. chusta z fliseliny (5 szt.)
· 1 szt. koc ratunkowy 160 x 210 cm
· 1 szt. nożyczki 19 cm
· 4 szt. rękawice latex
· 1 szt. instrukcja udzielania pierwszej pomocy
wraz z wykazem telefonów alarmowych
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Taśma ostrzegawczo- oznaczeniowa
PE szerokość 75mm

Taśma oznaczeniowa

· kolor czerwono- biały
· kolor żółto- czarny
Długość rolki 100 m
Taśma oznaczeniowa przeznaczona jest do
oznaczania schodów, przejść, tras
komunikacyjnych w zakładach pracy,
magazynach, na halach produkcyjnych itp.

Taśma oznaczeniowa
do ciągów
komunikacyjnych

W ofercie posiadamy taśmy oznaczeniowe w
kolorze:
· żółtym
· żółto-czarnym
· czerwonym
· zielonym
· niebieskim
o szerokości 50 mm i długości na zwoju 48 m
Stojak ze znakiem Wet Floor
(Uwaga mokra podłoga)

Stojak – potykacz
„mokra podłoga”

· wymiary: 23.5 cm x 61.5 cm
· waga 0.85 kg
· wykonany z polipropylenu o wysokiej
odporności mechanicznej
· rączka do przenoszenia
Występuje naklejka z napisem:
UWAGA MOKRA PODŁOGA

Kamizelka
odblaskowa

Kamizelka odblaskowa dostosowana do norm
unijnych. Przeznaczona dla kierowców,
magazynierów, pracowników konstrukcyjnych i
wielu innych.
CE kat. 2
Kolory:
· żółty fluorescencyjny
· pomarańczowy fluorescencyjny

Pachołek drogowy

Pachołek wykonany jest z tworzywa elastycznego
odpornego na uderzenia.
Korpus pachołka jest w kolorze czerwonym na
którym są białe pasy malowane

Łańcuch PCV
biało-czerwony

Łańcuch plastikowy biało-czerwony,
ogniwo grubość 10mm

Szafy ubraniowe
metalowe

Szafy ubraniowe jedno lub dwudrzwiowe, z
komorą jednolitą lub podzieloną na dwie części
umożliwiająca oddzielne przechowywanie odzieży
ochronnej i ubrań codziennych.

Regały wolnostojące jak i modułowe tworzące
rząd połączonych regałów.

Regały metalowe

Dopuszczalne obciążenie od 100 do 220 kg w
zależności od modelu.
Dostępne wielkości:
· 2,0 x 1,0 x 0,4
· 2,0 x 1,0 x 0,6

Alkomat
ALKOHIT AH 69

Alkohit AH 69 to prawdziwa rewolucja na rynku
światowym również w grupie osobistych
przyrządów kontrolnych. Poprzez zastosowanie
czujników elektrochemicznych i wyeliminowaniu
zbędnych funkcji Alkohit AH 69 stał się
profesjonalnym, niezawodnym, a przede
wszystkim bardzo tanim i dokładnym
urządzeniem, który może służyć nie tylko firmom
ale i wszystkim kierowcom.
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Tablice BHP

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

znaki bezpieczeństwa
znaki ewakuacyjne
systemy ewakuacji
znaki ostrzegawcze
znaki ppoż.
znaki piktogramy
tablice bhp
piktogramy bhp
znaki fotoluminescencyjne
tablice budowlane
instrukcje bhp
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