RUKAVICE - PŘEHLED
DĚTSKÉ RUKAVICE
11

BABY
111005, 07

TEXTILNÍ RUKAVICE
11

12

WHIP
134007-10

WHITE
130006-12

LITTLE FERRY
133103-05

12

12

12

12

MILENA
103206-08

PETRA
103107-09

IVANA
103006-10

KOMBINOVANÉ RUKAVICE

MONTER (K, +)
112007-11

PETER
111808-11

MAMUT
117010-12

14

PEDRO
112308-11

TECHNIK
112207-11

15

15

BIZON
117220-23

14

13

13

16

TRAFIK oranžové
116208-11

16

KOMBIK, BC
113008-12

GRADY
113510

19

19

15

14

14

LUXOR
111110, 30, 34

TRAFIK žluté
116309-11

17

17

DOUBLE
110011

15

REDY
115010, 11

17

DOUBLE ECO
110111

17

PIGI
114008, 11

GRAY
113111

CELOKOŽENÉ RUKAVICE
18

K 2, H2, K2 TOP
123027-32

18

K3
123127-32

GLORY
124610

19

19

PROFIK
120011

GOLDEN
124011

GLADY
124510, 11

20

20

K7
124709-11

HIDE
121011

20

VS 52, LISA
126811, 21

SVÁŘEČSKÉ A TEPLOODOLNÉ RUKAVICE
21

21

S 53
127511

VS 53
127009-12

KELT, TITAN
125050, 60

WELD PLUS
125214

23

WELDER RED
125510

25

25

SIMIR
127710

MIGAS
127210

23

23

21

21

WELD (KEVLAR, LEFT)
125009, 14

23

DAKAR
125311, 12

WELD MAX
125016

24

DUOWELD
128010, 11

25

25

22

22

24

LISAWELD
126110

WELDSTAR
125111

24

TIGER
126509-12

GUMARE
125920

MISSOURI
185020

SANTIAGO
189005

LUXWELD
126011

24

TIG LEO
126208-11

POMŮCKY PRO SVÁŘEČE
26
TAURUS
rukávníky 575000, 575001
kamaše 579000
kabáty pro svářeče
329903-6,
kabát pro svářeče LUX 329913-6

WELDER PROFI 4
127110

22

22
NOVÉ

kovářské zástěry
DOBY
365000
HAGRID 365010

27
svářečské zastěry,
CLAUS 355090
THOR 365050,1
MEREN 367000

POVRSTVENÉ A MÁČENÉ RUKAVICE
28

28

AKARA
146007-11

28

AKRON
143507-11

COMFORTCUT
145107-11

30

LIQUI, OPTIMATE
1715,171006-11

BUNTY, B.BLACK
1390,193106-11

32

HENAN, MISHAN
1428, 142707-11

35

VOLLSTAR
141710, 11

33

NEONGRIP
133507-11

35

35

FLEXTER, F. LADY
133107-11, 16-18

MEMPHIS
145560

MORATUWA
154008-10

ZATEPLENÉ RUKAVICE

LUXOR W
161131,32

PETER W
161809-11

MONTER W
162017-21

40

40

PROFIK W
160011, 12

42

FORSTER
165208-11

GOLDEN W
164011

42

HARRER
165308-12

H2 W
163009, 11, 12

42

SPORTOVNÍ RUKAVICE
44

CARPENTER
192007-11

44

44

JOINER
194107-11

FREEZER
192208-11

H3W
163109, 11, 12

FREEMAN
159008-10

GRANBY
142106-10

44

MASTER
190007-11

AQUAGUARD
172008-11

37

GRIP SCHWARZ
182007-11

GRIP BLAU
182607-11

39

41

DOUBLE ICE
165708-11

43

43

ECO WINTER
165408-11

45

45

TIMBERMAN
194308-11

34

34

37

41

RASMUSSEN
165008-11

HANDAN
141806-11

JEDNORÁZOVÉ RUKAVICE

CALCUTTA
161210

ESKIMO
165510

32

SCOTT
133008-11

39

42

MALLORY
166508-11

NANSEN
165108-11

36

36

40

40

TIPGRIP
133708-11

KARIBU
167521

TRAFIK W
166210,11

34

34

38

38

38

38

32

FROG
140507-11

TONGLU
141306-11

FINEGRIP
133607-12

36

DELTANA
141207-11

31

BLUE MOUNTAINS
141106-11

33
NOVÉ

35

HOUSTON
155010

YELLOWSTAR
141606-11

ANCHORAGE
143707-11

31

PORTLAND
141006-11

YANTA
136106-11

33

GREENGRIP
133207-11

31

29

29

DEERING
143907-11

NEONCUT
145207-11

31

30

29

28

GRINDER
193107-11

39

37

SHATIN
183007-10

39

K2 W TOP
163028-32

DERBY
161011

41

AQUAGUARD W
172508-11

43

BLUE LATEX
160011, 12

45

RESISTANT
192308-11

43

WINTER FLEX
164011

45

SLATER
194208-11

ODĚVY - PŘEHLED
50

49

HARRISON blůzy
vel. 44-62

FUSION blůzy
vel. 38 - 66

INDUSTRIAL blůzy
vel. XS - 4XL

51

49

HARRISON kalhoty
vel. 44-66 (šedé, modré), 44-62 (khaki)

48

HARRISON kalhoty s laclem
vel. 44-62

INDUSTRIAL kalhoty
vel. XS - 4XL

HEAVY DENIM blůza
vel. XS - 4XL

MECHELEN
vel. 42-64

OSTENDE
vel. 42-64

FLAME kalhoty
vel. 44-62

WESTERLO
vel. 42-64

57

FUSION kraťasy
vel. 44-62

57

54

POLYTECH kalhoty
vel. 44-66

56

54

FLAME kalhoty s laclem
vel. 44-62

59
86

53
58
NOVÉ

58

57

57

52

56

FUSION kalhoty s laclem
vel. 38 - 66

52
58

POLYTECH blůza
vel. 44-66

53
NOVÉ

53
NOVÉ

51

54

FLAME blůzy
vel. 44-62

FUSION kalhoty
vel. 38 - 66

INDUSTRIAL kalhoty s laclem
vel. XS - 4XL

58

56

53
NOVÉ

MISTRAL kraťasy
vel. 46-62

POLYTECH kombinéza
vel. 44-62

PETER
vel. 46-64

57

56

58

59
85

POLYTECH košile
vel. 37-48

STANDA
vel. S-4XL

57

59
59

HEAVY DENIM kalhoty
vel. XS - 4XL

60

BRUGGE
vel. 42-64

60

MAASTRICHT
vel. 42-64

60

GOSWICK
vel. 42-64

SECURITY
vel. S-4XL

60

BREEZE
vel. 46-62

60

CASUAL
vel. 48-60

61

ARMY
vel. S-3XL

62

triko dl. rukáv
vel. S-3XL

62

62

DELPHI
vel. S-3XL

NARWAL
vel. S-3X

KOPERNIK
vel. M-3X

WARTENBERG
vel. S-3X

HEKLA
vel. S-3X

OPERA bunda, kalhoty
vel. S-3XL

BUCHE
vel. S-XXL

LESNÍK s laclem, do pasu
vel. 44-64

88
55

55
NOVÉ

SUPERTECH blůza
vel. 44-64

87

POLYTECH blůza reflex.
vel. 46-62

SUPERTECH kalhoty
vel. 44-64

86

POLYTECH kalhoty reflex.
vel. 46-62

64

INSBRUCK

LINZ
vel. S-3XL

PENTE
vel. S-3XL

ASENDORF MARXEN HARMSTORF
vel. S-3XL

82

82

FRED
vel. L, XL

ALBIN
EWALD
vel. S-4XL

ALFONS
vel. L, XL

84

STEVEN
BRIAN
vel. S-4XL

DIEGO
CARLOS
vel. S-4XL

SCORPION
vel. XS-4XL

HANZ
vel. S-4XL

SASCHA
vel. S-4XL

DAMIAN TAMMO
vel. S-4XL

84

CAPRICORNO
vel. S-3XL

83

83

WILELHM
vel. uni

81

81

81

82

UTRECHT
vel. S-3XL

65

FIGHTER
vel. S-3XL

PAMIR černá, modrá, zelená
vel. L, XXL,4XL, S-4XL, M-XXL

84

BOIRO
vel. L-4XL

65

80

HENA
vel. XS-4XL

71

SUNDVALL
vel. S-3XL

MURANO
vel. S-3XL

80

80

JULIUS TORGE
vel. S-3XL
63

65

DIRECTOR
vel. S-3XL

SALZBURG

88

NOVÉ

KASPAR KURT
vel. 44-64

64

HAUKE

vel. S-3XL

TRELLE
vel. S-3XL

85

MISTRAL kalhoty s laclem
vel. 44-62

ONNO

NOVÉ

HEINO HEINZ
vel. 44-64

86

88

63

85

MISTRAL kalhoty
vel. 44-62

87

MISTRAL kombinézy
vel. 44-62

63
NOVÉ

PAPPEL FALKEN
vel. S-3XL

HERMAN ALOIS
vel. 44-64

MISTRAL blůzy
vel. 44-62

88
55

55
NOVÉ

85

83

MICROLINE vesta
vel. S-4XL

89

84

ZWOLLE
vel. S-3XL

LEO
vel. S-3XL

BENEDIKT
vel. S-3XL

VALENTIN
vel. S-3XL

66

66

KENAN
vel. S-4XL

KIAN
vel. S-4XL

68

KLEMENS
vel. S-4XL

68

TAU
vel. S-4XL

ETA
vel. XS-4XL

70

ESCHE
vel. S-4XL

SCHLEHE
vel. S-4XL

LOGAN
TYLER
vel. S-3XL

JIM
vel. S-3XL

72
NOVÉ

PATROL
vel. S-3XL

76

76

77

ÖSTERSUND
vel. XS-5XL

77

77

HALDEN
vel. S-4XL

ROTT
vel. S-4XL

77

78

NEWCASTLE
vel. S-4XL

BLACKPOOL
vel. S-4XL

GOSWICK
vel. S-4XL

92

HASSO
vel. S-4XL

92

OTTO
vel. S-4XL

MITTENWAL
INZELL
vel. XS-4XL vel. XS-4XL

92

ROLAND
vel. S-4XL

OBERSTAUF
vel. XS-4XL

92

TOM
vel. S-4XL

MELLUM
vel. S-3XL

ERIK

vel. S-3XL

TORBEN

vel. S-3XL

79

79

AMRUM
vel. S-3XL

93

SPENCER
vel. S-4XL

94

94

GUNAR

79

77

VEGA
vel. S-4XL

MOLDE
vel. S-4XL

vel. S-3XL

78

MUREN
vel. S-4XL

94

ROGNAN
vel. S-4XL

75

76

TROMSOE
vel. S-4XL

77

KIRKENES
vel. S-4XL

HENNING
vel. S-3XL

76

ARENDAL
vel. S-4XL

ASKIM
vel. S-4XL

89

BANF
vel. S-3XL

76

76

LILLY
vel.116,128,140

73

VISBY
vel. XS-4XL

STOCKHOLM
vel. XS-4XL

76

LILLEHAMER
vel. S-4XL

RONDANE
vel. XS-5XL

LEVANGER
vel. S-4XL

MARMOT
vel. S-3XL

JASPER
vel. XS-3XL

89

73

73

NOVÉ

71

EMMA
vel. 36-46

STARMAX
vel. S-3XL

72

71
NOVÉ

71

89

LIAM
vel. S-3XL

BILL
vel. S-3XL

SHARK
vel. S-4XL

KEVIN
vel.116,128,140

BAJKAL
vel. S-4XL

88

88

DOLPHIN
vel. XS-4XL

71

REINES
vel. M-4XL

75

74

URANOS
vel. S-4XL

71

70

67

SIGMA
vel. S-4XL

OMEGA
vel. S-4XL

69

ZETA
vel. S-4XL

70

STARFLEX
vel. S-3XL

GAMMA
vel. S-4XL

69

69

68

THETA
vel. XS-4XL

EPSILON
vel. XS-4XL

ALPHA
vel. XS-4XL

SANDORN
vel. S-3XL

67

67

67

66

66

93

TRAVIS
vel. S-4XL

MICROLINE
vel. XS-4XL

93

SEBASTIAN
vel. S-4XL

MICROLINE žlutá
vel. XS-4XL

93

ALEXANDER
vel. S-4XL

OBUV - PŘEHLED
99

99

ARENA O2
2512736-48

ARCHA O2
2522236-48

98
NOVÉ

ACTIV
222238-48

CESARO S3
224239-50

LICATA S3
214239-50

101

TECHWORK S1
235036-47

MALETTO S1P
235439-50

103

SAALFELD S3
219038-48

105

ULME SB
258039-48

101

101

FELLIN S3
216336-48

105

105

DELTA O2 zimní
2347136-48

105

102

104

EISENACH S3
217439-48

RYSY
215939/40-47/48

100

104

MAGDEBURG S3
217539-48

LOVEC
259541/42-47/48

100

VILNUS S1P
234036-48

102

NAOMI S1P
229335-47

106

106

COTBUS S3
214036-48

TEMPLIN S1
235036-47

ODIEL S1P
226237-48

PERITO S3
215136-48

SAVER S3
219739-47

ROBINIE S3
219539-48

ZITTAU S3
215538-47

103

103

100

101

SANZA S3
225136-48

OSTRAU S3
219336-48

EIBE S3
219638-49

GÖHREN S1
225036-47

101

LAZIO S1P
235136-48

103
18

100

98

PIRNA S3
224036-48

VITA O1
213038-48

99

ALENTO S3
216639-47

TORMES S3
226639-47

98

98

ENNA O1
223038-48

99

99

99

98

102

MAGIC FOBIA S1P
229035-47

104

DORSTEN S2
215940-47

102

EMS LEGENDARY S1
225237-48

106

106

ICELAND
219139-47

SKAGEN
256536-47

108
107

holínky válené
2550538-48

109

107

gumolc válený
2555138-48

107

gumolc R
256539-46

108

107

BORYNA
257639-47

SLOVAK
257540-47

FRESH ATF
257239-46

STOMILEK blue, pink
257800, 257820

110

109

109

108

NOVÉ

110

AMARO zateplené
vel. 37-46

VERUNA
257135-41

TORINO
257040-47

AMARO
vel. 36-46

FITCLOG POWER
239236-42

FITCLOG LADY
2390, 239136-42

PRACOVNÍ RUKAVICE
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NORMY A PIKTOGRAMY - RUKAVICE
EN 420:2003+A1:2009 - všeobecné požadavky

Norma stanovuje všeobecné požadavky a příslušné zkušební postupy pro navrhování a konstrukci rukavic, odolnost materiálu rukavic proti průniku vody,
nezávadnost, pohodlí a účinnost, označení a informace dodávané výrobcem a vztahuje se na všechny ochranné rukavice.
Úroveň účinnosti ochrany, kterou poskytují rukavice (a - d nebo A - F), je výsledkem zvláštní zkoušky:
- x - rukavice nebyla zkoušena
- 0 - rukavice má minimální náležitosti požadované od zkoušky
- vysoké číslo - vysoká úroveň účinnosti

EN 388:2016+A1:2018 - mechanická odolnost
a - proti oděru (počet cyklů potřebných k poškození rukavice) úroveň 0-4
b - proti řezu (Coup Test - počet cyklů potřebných k proříznutí) úroveň 0-5
c - proti protržení
(síla potřebná k roztržení rukavice v Newtonech - N) úroveň 0-4
d - proti propíchnutí
(síla potřebná k propíchnutí rukavice v Newtonech - N) úroveň 0-4
e - proti řezu v souladu s normou EN ISO 13997
(platí pouze pro protiřezné rukavice) úroveň A-F

a b c d e

EN 407:2004 - ochrana proti teplu a plameni

A B C D E F

úroveň
a

0
< 100

1

2

100

500

3
2000

4

5

8000

-

b

< 1,2

1,2

2,5

5

10

20

c

< 10

10

25

50

75

-

d

< 20

20

60

100

150

-

úroveň

A

B

C

D

E

F

e

2

5

10

15

22

30

EN 12477:2001+A1 2005 - pro svářeče
třída A - technické parametry na vyšší úrovni,
horší úchopové vlastnost

A - odolnost proti vznícení (0-4)
B - odolnost proti kontaktnímu teplu (0-4)
C - odolnost proti konvekčnímu teplu (0-4)
D - odolnost proti sálavému teplu (0-4)
E - proti malým kapkám roztaveného kovu (0-4)
F - proti většímu množství roztaveného kovu (0-4)

třída B - technické parametry na nižší úrovni,
lepší úchopové vlastnosti

A - doba, po kterou materiál pokračuje v hoření a doutnání poté, co je odstraněn zdroj vznícení, švy rukavice se nerozpadnou po 15 vteřinách od vznícení
B - při teplotě 100-500°C necítí uživatel bolest nejméně 15 vteřin
C - doba, po kterou je rukavice schopna zpozdit přenos tepla z plamene
D - doba, po kterou je rukavice schopna zpozdit přenos tepla, když je vystavena sálavému zdroji
E - počet kapek roztaveného kovu potřebných k ohřátí rukavice
F - váha roztaveného kovu potřebná k vyhlazení nebo proděravění kůže, která je umístěna pod rukavici

EN 374 - ochrana proti chemikáliím a mikroorganismům

proti
mikrobiologickým
rizikům

proti všeobecným
chemickým rizikům
- jednoduché

X X X
proti specickým
chemickým rizikům
- plnohodnotné

EN 511 – ochrana proti chladu
A - odolnost proti konvekčnímu chladu (0-4)
B - odolnost proti kontaktnímu chladu (0-4)
C - propustnost vody po 30 min
(0-propustné, 1-nepropustné)

A B C
EN 60903

práce pod napětím

X - písmeno kódu zkoušené chemikálie: index ochrany měřená doba průniku
Třída 1
> 10 min
metanol
A
Třída 2
> 30 min
B
aceton
Třída 3
> 60 min
C
acetonitril
Třída 4
> 120 min
D
dichlormetan
Třída 5
> 240 min
E
sirouhlík
Třída 6
> 480 min
F
toluen
G
dietylamin
Odolnost proti průniku:
H
tetrahydrofuran
I
etylacetát
Typ A - min. 30 minut
J
N-heptan
pro min. 6 testovaných chemikálií
K
hydroxid sodný 40%
Typ B - min. 30 minut
L
kyselina sírová 96%
pro min. 3 testované chemikálie
M
kyselina dusičná 65%
N
kyselina octová 99%
Typ C - min. 10 minut
O
hydroxid amonný 25%
pro min. 1 testovanou chemikálii
P
peroxid vodíku 30%
S
kyselina uorovodíková 40%
T
formaldehyd 37%

EN ISO 10819

proti říznutí a bodnutí
ručními noži

odolnost
proti pořezání

rukavice proti
vibracím a nárazům

určeno pro
krátkodobý styk
s potravinami

dostupné
také s visačkou

9

RUKAVICE S VISAČKAMI
PŘEHLED RUKAVIC S VISAČKOU:
Rukavice s možností dodání s visačkou
jsou v katalogu označeny tímto symbolem:

MONTER K
112017-21V
(vel. 7-11)

LUXOR
111130V
(vel. 11)

BUNTY black
139107-11V
(vel. 7-11)

K 2 123029-31V
(vel. 9-11)
K2 TOP 123038, 40V
(vel. 8, 10)

MONTER PLUS
111908-11V
(vel. 8-11)

REDY
115010V
(vel. 10)

GREENGRIP
133207-11V
(vel. 7-11)

K3
123129-31V
(vel. 9-11)

WELD 125014V (vel. 11)
WELD KEVLAR 125714V (vel. 11)

10

PETER
111808-10V
(vel. 8, 9, 10)

KOMBIK
113010-11V
(vel. 10,5, 11, 12)

FROG
140507-11V
(vel. 7-11)

K7
124709-11V
(vel. 9-11)

LUXWELD
126011V (vel.11)

TECHNIK
112208-10V
(vel. 8, 9, 10)

DOUBLE
110011V
(vel. 10,5)

PEDRO
112308,10V
(vel. 8, 10)

TRAFIK oranžové
1162010V
(vel. 10)

TRAFIK žluté
116309-11V
(vel. 9, 10,11)

BABY
111005,7V
(vel. 5, 7)

FLEXTER LADY, FLEXTER
133116-18V, 133107-11V
(vel. 6-8, 7-11)

GOLDEN
124011V
(vel. 10,5)

GLADY
124510V
(vel. 10)

TIGER
126510,11V (vel. 10, 11)

GLORY
124610V
(vel. 10)

K2 W TOP
163029, 31V
(vel. 9, 11)

TIG LEO 126210V (vel. 10)
TIGER LUX 126610V (vel. 10)

STOJANY NA RUKAVICE S VISAČKOU
STOJANY NA RUKAVICE
- prodejní kovové stojany,
- nástřik zdravotně nezávadným práškovým komaxitem,
- barva světle šedá,
- s kolečky
STOJAN VELKÝ
- rozměry: 200 x 45 x 90 cm
- 30 háčků
STOJAN MALÝ
- rozměry: 200 x 45 x 60 cm
- 20 háčků
K velkým objednávkám rukavic s visačkou
stojan zasílán ZDARMA.

REKLAMNÍ RUKAVICE PRO DĚTI
BABY

111005, 111007

LITTLE FERRY

133103-5 (0950)

- kombinované dětské rukavice,
- dlaň, palec a špičky prstů z jemné umělé kůže,
- hřbet z hustě tkané bavlny, textilní podšívka v dlani,
- textilní manžeta

- bezešvé rukavice, úplet (13G), 100% polyester,
- polomáčené v černém nitirlu s pískovou úplravou,
- flexibilní, prodyšné, pohodlné, chrání proti vlhku,
- umožňují vysokou citlivost a manipulaci s hladkými předměty

balení:

balení:

po 12 párech, 120 párů v kartonu

velikost: menší (do 5-ti let) - 111005,
větší (do 10-ti let) - 111007

po 12 párech, 120 párů v kartonu

velikost: 3 (do 5-ti let) - 133103, 4 (6-8let) - 133104,
5 (8-10let) - 133105
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TEXTILNÍ RUKAVICE

WHITE

130006, 08, 09, 10, 12

- ochranné pětiprsté rukavice šité ze 100% bavlny,
- velmi kvalitní, prodyšné

MILENA

103206-08

- ochranné pětiprsté rukavice,
- šité ze 100% bavlny, na hřbetě pružinka v zápěstí,
- velmi kvalitní, prodyšné,
- vhodné pro styk s potravinami (EC 1935/2004)
balení:

balení:

po 10 párech, 600 párů v kartonu

velikost: 6, 8, 9, 10, 12

po 10 párech, 500 párů v kartonu

velikost: 6, 7, 8

WHIP

134008-10

- ochranné pětiprsté rukavice ze 100% bavlny,
- s PVC terčíky v dlani, velmi kvalitní, prodyšné

balení:

po 10 párech, 300 párů v kartonu

velikost: 8, 9, 10

IVANA

103006-12

- ochranné pětiprsté rukavice
- šité ze 100% polyamidu (nylonu),
- velmi kvalitní, prodyšné,
- vhodné pro styk s potravinami (EC 1935/2004)
balení:

po 10 párech, 1000 párů v kartonu

velikost: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

PETRA

103107, 09

- ochranné pětiprsté rukavice šité ze 100% bavlny,
- velmi kvalitní, prodyšné
balení:

po 10 párech, 500 párů v kartonu

velikost: 7, 9
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KOMBINOVANÉ RUKAVICE
MONTER AB

- kombinované rukavice,
- dlaň, palec a špičky prstů z vepřové lícové usně,
- hřbet z pružného bavlněného textilu,
- pružná manžeta se suchým zipem,
- dlaň z jednoho kusu usně
balení:

MONTER PLUS

112007-11
EN 388

1111x

TOP

po 12 párech, 120 párů v kartonu

111907-11

- viz Monter AB,
- dlaň, palec a špičky prstů z kozinky,
- TOP kvalita
balení:

po 12 párech, 120 párů v kartonu

1111x

velikost: 7, 8, 9, 10, 11

MONTER K

TOP

PETER

112017-21

- kombinované rukavice, dlaň, palec a špičky prstů z kozinky,
- hřbet z pružného bavlněného textilu,
- pružná manžeta se suchým zipem, všitý palec,
- také zimní varianta (Monter Winter 162017-21)
balení:

EN 388

velikost: 7, 8, 9, 10, 11 (s visačkou - vel. 8, 9, 10, 11)

po 12 párech, 120 párů v kartonu

velikost: 7, 8, 9, 10, 11 (s visačkou vel. 7, 8, 9, 10, 11)

EN 388

- kombinované rukavice,
- dlaň a špičky prstů z kvalitní lícové kozinky,
- hřbet a svrchní část palce z polyesteru, pružinka v zápěstí,
- také zimní varianta (Peter Winter 161809-11)
balení:

1111x

111808-11

EN 388

po 12 párech, 120 párů v kartonu

velikost: 8, 9, 10, 11 (s visačkou vel. 8, 9, 10)

1111x

TOP
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KOMBINOVANÉ RUKAVICE
TECHNIK
TECHNIK TOP

112206-11

balení:

po 12 párech, 240 párů

TOP

EN 388

po 12 párech, 240 párů v kartonu

velikost: 8, 9, 10, 11 (s visačkou - vel. 8, 10)

TRAFIK žluté

1111x

116309-11

- viz.TRAFIK oranžové
balení:
EN 388

po 12 párech, 120 párů v kartonu

velikost: 9, 10, 11 (s visačkou vel. 9, 10, 11)

EN 388

po 12 párech, 120 párů v kartonu

velikost: 8, 9, 10, 11 (s visačkou vel. 10)
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1111x

116208-11

- kombinované rukavice,
- dlaň, palec a špičky prsů z lícové hověziny,
- hřbet z fluorescentní textilní tkaniny s reflexním páskem,
- pružinka v zápěstí,
- také zimní varianta (Trafik Winter 166210,11)
balení:

EN 388

112308-11

- kombinované rukavice,
- dlaň z lícové kozinky,
- hřbet ze světlého bavlněného textilu,
- pružná manžeta se suchým zipem
balení:

velikost: 6, 7, 8, 9, 10, 11 - TECHNIK
8, 9, 10 - TECHNIK s visačkou
8, 9, 10 - TECHNIK TOP

TRAFIK oranžové

PEDRO

112218-20

- kombinované rukavice,
- dlaň, palec a špičky prstů z lícové kozinky,
- hřbet ze světlého bavlněného textilu, úplet v zápěstí,
- Technik TOP - z kozinky prémiové kvality

3132x

3132x

NOVÉ

KOMBINOVANÉ RUKAVICE
LUXOR

- kombinované rukavice,
- dlaň, palec a špičky prstů z kvalitní lícové kozinky,
- hřbet z bavlněné červené tkaniny,
- textilní podšívka v dlani, pogumovaná manžeta,
- také zimní varianta (Luxor Winter 161131,32)
balení:

po 12 párech, 120 párů v kartonu

velikost: 10 (111110), 11 (111130), 14 (111134)
s visačkou vel. 11

BIZON

REDY

111110, 30, 34

TOP
MAXI

balení:

po 12 párech, 60 párů v kartonu

velikost: 10, 11, 12, 13

- kombinované rukavice,
- dlaň, palec a špičky prstů z lícové hověziny,
- hřbet z pevné textilní tkaniny,
- textilní podšívka v dlani, pevná manžeta
balení:

EN 3 8 8

2133x

velikost: 10, 11 (s visačkou vel. 10)

po 12 párech, 60 párů v kartonu

velikost: 10, 11, 12

3132x

117010-12 (0119)

- kombinované rukavice,
- dlaň, palec a špičky prstů z hovězinové štípené usně,
- hřbet z bavlněné tkaniny, textilní podšívka v dlani,
- pogumovaná manžeta, dvojité prošití
balení:

TOP
MAXI

EN 388

po 12 párech, 120 párů v kartonu

MAMUT

117220-23 (0162)

- kombinované rukavice,
- dlaň, palec a špičky prstů z kvalitní hovězinové lícové usně,
- hřbet z bavlněné tkaniny, textilní podšívka v dlani,
- zesílená textilní manžeta, dvojité prošití

115010, 11

EN 3 8 8

4133x

TOP
MAXI
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KOMBINOVANÉ RUKAVICE
KOMBIK AB

113008-12

- kombinované rukavice,
- dlaň, palec a špičky prstů z kvalitní hovězinové štípené usně,
- hřbet z bavlněné tkaniny, textilní podšívka v dlani, pogumovaná manžeta
balení:

po 12 párech, 120 párů v kartonu

velikost: 8 a 10,5 - šedo-červený textil,
(s visačkou - vel. 10,5, 11, 12)

EN 388

11 - modro-žlutý textil,

12 - červený textil (KOMBIK MAXI)
2133x

TOP
MAXI

KOMBIK BC

balení:

po 12 párech, 120 párů v kartonu

velikost: 8 (113028), 10,5 (113030)
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GRADY

113028, 30

- kombinované rukavice,
- dlaň, palec a špičky prstů z hovězinové štípené usně,
- hřbet z bavlněné tkaniny, textilní podšívka v dlani,
- pogumovaná manžeta

EN 388

2133x

113510,11

- kombinované rukavice,
- dlaň, palec a špičky prstů z hovězinové štípené usně,
- hřbet z červené bavlněné tkaniny,
- textilní podšívka v dlani, pogumovaná manžeta
balení:

po 12 párech, 120 párů v kartonu

velikost: 10, 11

EN 388

4133x

KOMBINOVANÉ RUKAVICE
DOUBLE

- kombinované rukavice se zdvojenou dlaní,
- dlaň, palec a špičky prstů z kvalitní hovězinové štípenky,
- hřbet z bavlněné tkaniny,
- textilní podšívka v dlani, pogumovaná manžeta
balení:

DOUBLE ECO

110011

EN 388

po 12 párech, 96 párů v kartonu

velikost: 10,5

GRAY

- kombinované rukavice se zdvojenou dlaní,
- dlaň, palec a špičky prstů z hovězinové štípenky,
- hřbet z bavlněné tkaniny,
- textilní podšívka v dlani, pogumovaná manžeta
balení:

3233x

TOP

3233x

114008, 11

- kombinované rukavice,
- dlaň, palec a špičky prstů z hovězinové štípenky
- hřbet z bavlněné tkaniny,
- textilní podšívka v dlani, textilní manžeta

- kombinované rukavice,
- dlaň, palec a špičky prstů ze štípené vepřovice,
- hřbet z bavlněné tkaniny,
- textilní podšívka v dlani, textilní manžeta

balení:

balení:

po 12 párech, 120 párů v kartonu

velikost: 10,5

EN 388

po 12 párech, 96 párů v kartonu

velikost: 10,5

PIGI

113111

110111

po 12 párech, 120 párů v kartonu

velikost: 8 (dámské), 10,5 (pánské)
EN 388

2143x
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CELOKOŽENÉ RUKAVICE
K2

K 2 TOP

123027-32

- celokožené rukavice z velmi jemné lícové kozinky,
- bez podšívky,
- pružinka v zápěstí
balení:

123038, 40, 41

- celokožené rukavice z velmi kvalitní jemné lícové kozinky,
- bez podšívky, pružinka v zápěstí,
- také zimní varianta K2 Winter TOP (163028-32)

po 12 párech, 120 párů v kartonu

EN 388

velikost: 7, 8, 9, 10, 11, 12 (s visačkou vel. 9, 10, 11)

balení:

po 12 párech, 120 párů v kartonu

EN 388

velikost: 8 (123038), 10 (123040), 11 (123041)
2111x

2111x

TOP

MAXI

H2

- celokožené rukavice z jemné lícové hověziny,
- bez podšívky, pružinka v zápěstí,
- také zimní varianta (H2 Winter 163009-11)
balení:

K3

123008-11

po 12 párech, 120 párů v kartonu

velikost: 8, 9, 10, 11

EN 388

3132x

123127-32

- celokožené rukavice, dlaň z jemné lícové kozinky,
- hřbet z hovězinové štípené usně, bez podšívky,
- pružinka v zápěstí

K3-I

123108-11

EN 388

- dlaň z lícové hověziny
balení:

po 12 párech, 120 párů v kartonu

2111x

velikost: 7, 8, 9, 10, 11, 12 - K 3 (s visačkou vel. 9-11),
8, 9, 10, 11 - K 3 - I

MAXI
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CELOKOŽENÉ RUKAVICE
GLORY

GLADY

124610

- celokožené rukavice z kvalitní žluté lícové kozinky,
- dlaň zpevněná štípenou kůží,
- pružinka v zápěstí

- celokožené rukavice z kvalitní měkké lícové hověziny,
- pružinka v zápěstí
balení:

po 12 párech, 120 párů v kartonu
EN 388

velikost: 10

124510, 11

balení:

po 12 párech, 120 párů v kartonu

EN 388

velikost: 10, 11 (s visačkou vel. 10)
3132x

3132x

TOP

TOP

NOVÉ

GOLDEN

PROFIK

124011

- celokožené rukavice z jemné hovězinové lícové usně,
- hřbet z jemné štípenky, pružinka v zápěstí,
- také zimní varianta Golden Winter (164011)
balení:

po 12 párech, 120 párů v kartonu

120011

- celokožené rukavice z hovězinové štípené usně,
- pružinka v zápěstí,
- také zimní varianta Profik Winter (160011,12)
EN 388

velikost: 10,5

balení:

po 12 párech, 120 párů v kartonu

velikost: 10,5
2111x

TOP
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CELOKOŽENÉ RUKAVICE
K7

HIDE

124709-11

- celokožené rukavice z kvalitní měkké lícové kozinky,
- s úpletovou manžetou,
- na vnitřní straně zápěstí chráněné kůží
balení:

po 12 párech, 120 párů v kartonu

121011

- celokožené rukavice z výběrové nábytkové lícové usně,
- manžeta z hovězinové štípené kůže,
- pružinka v zápěstí
EN 388

velikost: 9, 10, 11

balení:

po 12 párech, 120 párů v kartonu

velikost: 10,5
3132x

TOP

VS 52

- celokožené rukavice,
- dlaň a ukazovák z hovězinové lícové usně,
- hřbet a manžeta z hovězinové štípené usně
- manžeta zdvojená na vnitřní straně zápěstí
balení:

po 12 párech, 60 párů v kartonu

velikost: 10,5
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LISA

126811 (0251)
EN 388

3133x

126821

- celokožené rukavice,
- dlaň a ukazovák z hovězinové lícové usně,
- hřbet a manžeta z hovězinové štípené usně,
- manžeta zdvojená na vnitřní straně zápěstí (8 cm)
balení:

EN 388

3132x
EN 407

po 12 párech, 60 párů v kartonu

velikost: 10

413x4x

SVÁŘEČSKÉ RUKAVICE
VS 53

balení:

S 53

127009,10,12 (0261)

- svářečské rukavice,
- dlaň a ukazovák z hovězinové lícové usně,
- hřbet a manžeta z hovězinové štípené usně,
- bez podšívky, délka cca 35 cm, 15-ti cm manžeta

EN 388

3142x
EN 4 0 7

po 12 párech, 60 párů v kartonu

velikost: 9, 10,5, 12

MIGAS

412x4x

velikost: 10,5

- svářečské rukavice,
- z hovězinové štípené usně,
- šité kevlarovou nití, bez podšívky

balení:

balení:

EN 4 0 7

TOP

413x4x
EN 12477
typ A

- svářečské rukavice,
- dlaň, palec a ukazovák z hovězinové lícové usně,
- hřbet a manžeta z hovězinové štípené usně, bez podšívky 3 1 3 2 x

413x4x

127710
EN 3 8 8

3133x

po 6 párech, 60 párů v kartonu

velikost: 10
EN 12477
typ A
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po 12 párech, 60 párů v kartonu

SIMIR
EN 3 8 8

velikost: 10

4133x
EN 4 0 7

EN 12477
typ A

127210

po 6 párech, 60 párů v kartonu

EN 388

- svářečské rukavice
- z hovězinové štípené usně,
- bez podšívky,
- délka cca 35 cm, 15-ti cm manžeta
balení:

MAXI

127511 (0255)

EN 4 0 7

TOP

413x4x
EN 12477
typ A
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SVÁŘEČSKÉ RUKAVICE
WELD AB
WELD KEVLAR - šité kevlarovou nití,
WELD LEFT - pouze levá rukavice,

125009,14
125714
125114

- svářečské rukavice ze silné hovězinové štípené usně,
- kryté švy - weld - světlou kůží, weld kevlar - tmavou kůží,
- textilní podšívka, délka 35 cm

WELD MAX

balení:

balení:

po 6 párech, 60 párů (120ks - weld LEFT)/karton

velikost:

9 (125009), 11 (125014, 125714, 125114)
(s visačkou weld vel. 11 a weld KEVLAR)

EN 3 8 8

125016
EN 3 8 8

- svářečské rukavice
- ze silné hovězinové štípené usně,
- šité kevlarovou nití, kryté švy, textilní podšívka,
- délka 40 cm

4144x
EN 4 0 7

po 6 párech, 60 párů v kartonu

velikost: 12

412x4x
EN 12477
typ A

MAXI
TOP

4144x
EN 4 0 7

412x4x
EN 12477
typ A

TOP

WELDSTAR

- svářečské rukavice,
- z hovězinové štípené usně, zdvojená dlaň,
- šité kevlarovou nití, s podšívkou, 15-ti cm manžeta
balení:

po 6 párech, 60 párů v kartonu

LUXWELD

125111
EN 3 8 8

3133x
EN 4 0 7

velikost: 11
413x3x

126011

- svářečské rukavice nejvyšší kvality,
- dlaň, palec a ukazovák z hovězinové lícové usně,
- hřbet a manžeta z hovězinové štípené usně,
- šité kevlarovou nití, bez podšívky, 15-ti cm manžeta
balení:

EN 3 8 8

po 6 párech, 60 párů v kartonu

velikost: 11

2123x
EN 4 0 7

EN 12477
typ A

NOVÉ

22

412x3x
EN 12477
typ A

TOP
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SVÁŘEČSKÉ RUKAVICE
WELD PLUS

125214

- svářečské rukavice nejvyšší kvality,
- dlaň, palec a ukazovák z hovězinové lícové usně,
- hřbet a manžeta z hovězinové štípené usně,
- šité kevlarovou nití, s bavlněnou podšívkou
balení:

KELT
TITAN - zdvojená dlaň
EN 3 8 8

3122
EN 4 0 7

po 6 párech, 60 párů v kartonu

velikost: 11

413x4x

125050
125060
EN 3 8 8

- svářečské rukavice
- z výběrové hovězinové štípené usně,
- šité kevlarovou nití, bavlněná podšívka,
- rukavice TITAN navíc zdvojená dlaň i palec
balení:

po 6 párech, 60 párů v kartonu

velikost:

11

4144x
EN 4 0 7

412x4x
EN 12477
typ A

EN 12477
typ A

TOP

TOP

WELDER RED EKO
- svářečské rukavice
- z červené hovězinové štípené usně,
- s textilní podšívkou, délka 35 cm
balení:

po 6 párech, 60 párů v kartonu

DAKAR

125410
EN 388

3133x
EN 407

velikost: 10

125311,12

- svářečské rukavice
- z hovězinové štípené usně, bez podšívky,
- šité kevlarovou nití, 15-ti cm manžeta
balení:

po 6 párech, 60 párů v kartonu

EN 388

3133x
EN 4 0 7

velikost: 11, 12 (DAKAR MAX)
413x4x

412x4x

EN 12477
typ A

EN 12477
typ A

MAXI
TOP
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SVÁŘEČSKÉ A TEPLOODOLNÉ RUKAVICE
DUOWELD

LISAWELD

128010, 11
EN 3 8 8

- svářečské rukavice
- zesílení v oblasti úchopu,
- dlaň, palec a ukazovák z hovězinové lícové usně,
- hřbet a manžeta z hovězinové štípené usně,
- šité kevlarovou nití, měkká podšívka v dlani,
- pružinka v zápěstí
balení:

3132
EN 4 0 7

po 6 párech, 60 párů v kartonu

velikost:

413x4x
EN 12477
typ A

10, 11

TIGER
TIGER LUX

TOP

126110

- svářečské rukavice,
- dlaň, palec a ukazovák z hovězinové lícové usně,
- hřbet a manžeta ze štípené hovězí usně,
- šité kevlarovou nití, bez podšívky, pružinka v zápěstí,
- 15-ti cm štípenková manžeta,
- dobrá úchopová schopnost
balení:

EN 388

3132x
EN 4 0 7

po 6 párech, 60 párů v kartonu

413x4x
EN 12477
typ A

velikost: 10

126508-12

TIG LEO

126610

- teploodolné rukavice z jemné kozinky,
- šité kevlarovou nití,
- 15-ti cm štípenková manžeta, bez podšívky,
- dobrá úchopová schopnost

EN 3 8 8

balení:

po 12 párech, 120 párů v kartonu

velikost:

TIGER - 8, 9, 10, 11, 12 (s visačkou 10, 11),
TIGER LUX - 10

2112
EN 4 0 7

126208-11

- teploodolné rukavice z jemné kozinky,
- šité kevlarovou nití,
- 15-ti cm štípenková manžeta, obšívaný palec,
- délka 35 cm, bez podšívky, dobrá úchopová schopnost
balení:

po 12 párech, 120 párů v kartonu

velikost: 8, 9, 10, 11 (s visačkou vel. 10)

EN 3 8 8

2112
EN 4 0 7

41xx4x

MAXI
TOP
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41xx4x

TOP

SVÁŘEČSKÉ A TEPLOODOLNÉ RUKAVICE
WELDER PROFI 4

- svářečské rukavice nejvyšší kvality,
- hřbet z hovězinové štípenky,
- dlaň z hovězinové lícové usně,
- šité kevlarovou nití, kryté švy, 15-ti cm manžeta,
- bavlněná podšívka
balení:
velikost:

GUMARE

127110 (0259)
EN 3 8 8

2143x
EN 4 0 7

po 12 párech, 60 párů v kartonu
10,5

413x4x
EN 12477
typ A

125920 (11123)

- teploodolné rukavice (až do 250°C)
- z hovězí štípené kůže,
- podšívka z teploodolné bavlny, šité kevlarovou nití,
- 16 cm manžeta,
- vhodné v kovoobrábění, slévárenství, sklářském průmyslu
balení:

po 6 párech, 60 párů v kartonu

velikost:

10

EN 3 8 8

4344
EN 4 0 7

423x3x

TOP

TOP

MISSOURI

velikost:

SANTIAGO

185020 (11506A)

- teploodolné rukavice do 350°C,
- svrchní materiál para-aramid, podšívka TNT Modaacrylic,
- délka cca 38 cm,
- vhodné v kovoobrábění, slévárenství, sklářském průmyslu

EN 3 8 8

2443
EN 4 0 7

materiál:

87% polyamid, 7% skelné vlákno, 6% elastan

balení:

jednotlivě po páru, 10 párů,
100 párů v kartonu

velikost:

univerzální

10
43xx4x

189005 (0847)

- bezešvý, pletený, protiřezný a teploodolný návlek na paži,
- délka 45 cm, jemně pletené (13G)

EN 3 8 8

354x
EN 4 0 7

x1xxxx

25

POMŮCKY PRO SVÁŘEČE
TAURUS - rukávník - pár
TAURUS - rukávník - levý kus
TAURUS - kamaše

575000
575001
579000

- ochranné svářečské doplňky z výběrové hnědé štípené hovězí kůže,
- zapínání koženými řemínky s kovovými přezkami
velikost: univerzální

TAURUS - kabát pro svářeče

329903-6

TAURUS LUX - kabát pro svářeče

TAURUS - hnědá štípená hovězí kůže, záda z bavlněné tkaniny se sníženou hořlavostí,
TAURUS LUX - světle šedá lícová hovězí kůže,
- šité kevlarovou nití,
- splňují požadavky normy EN ISO 11611:2015, třída 2 A1

329913-6
EN ISO 11611

velikost: L - 3XL

NOVÉ
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POMŮCKY PRO SVÁŘEČE
DOBY - malá
HAGRID - velká

EN ISO 11611

365000

zástěra 366000 (33250)

365010

- svářečská kožená zástěra s náprsenkou,
EN ISO 11611
- z hovězí štípenky,
- bavlněné tkanice

- kovářské zástěry z výběrové hovězí štípené hověziny v hnědé barvě,
- bavlněné tkanice
velikost: HAGRID rozměr 80 x 120 cm
DOBY rozměr 60 x 90 cm

velikost: 60 x 90 cm

TOP

TOP

CLAUS

355090 (2825)

- kožená zástěra do pasu,
- z hovězí štípenky,
- zapínání na řemínek s přezkou
velikost: 60 x 70 cm

THOR - hnědá
MEREN - šedá

365050,1

EN ISO 11611

367000

- svářečské zástěry z výběrové štípené hověziny s krytými rameny,
- šité kevlarovou nití, kožené řemínky s kovovými přezkami
velikost: THOR

rozměr 80 x 120 cm (kód 365050),
80 x 140 cm (délka pod kolena - kód 365051)
MEREN rozměr 80 x 145 cm - šitá ze dvou kusů kůže

TOP
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PROTIŘEZNÉ RUKAVICE - polomáčené PU
AKARA

- bezešvé protiřezné rukavice
- ze směsi polyethylenu (HPPE – hight performance PE)
a protiřezného nylonu (Liner Cut Resistant),
- polomáčené v polyuretanu,
- dobré úchopové vlastnosti,
- odolnost proti řezu (EN 13997) stupeň D
balení:

AKRON

146007-11
EN 3 8 8

4x43D

po 12 párech, 120 párů v kartonu

COMFORT CUT

velikost: 7, 8, 9, 10, 11
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EN 3 8 8

4x44D

jednotlivě po párech, 60 párů v kartonu

velikost: 7, 8, 9, 10, 11

145107-11 (0838)

NEONCUT

145207-11 (0841)

- bezešvé protiřezné rukavice, úplet 13 G,
- 45% polyethylen (HDPE), 35% polyamid (nylon),
12% elastan, 8% skelné vlákno,
- polomáčené v černém pěnovém mikro-nitrilu,
- zesílení v oblasti úchopu, vysoká mechanická odolnost,
- vhodné i pro jemnější práci,
- odolnost proti řezu (EN 13997) stupeň D

- bezešvé protiřezné rukavice, úplet 15 G,
- 58% polyethylen (HDPE), 22% polyamid (nylon),
11% skelné vlákno, 9% černý melírovaný elastan,
- polomáčené v černém pěnovém mikro-nitrilu
s polyuretanem na vodní bázi,
- optimální úchopové vlastnosti i při práci s oleji,
- odolnost proti řezu (EN 13997) stupeň C
balení: jednotlivě po párech,
60 párů v kartonu

- bezešvé protiřezné rukavice, úplet 13 G,
- 50% polyethylen (HDPE), 33% polyamid (nylon),
- 12% skelné vlákno, 5% elastan,
- máčené v černém polyuretanu,
- dobré úchopové vlastnosti,
- odolnost proti řezu (EN 13997) stupeň D
balení:

velikost: 7, 8, 9, 10, 11

143507-11 (0842)

EN 3 8 8

balení:

jednotlivě po párech, 60 párů v kartonu

velikost: 7, 8, 9, 10, 11
4x43C

EN 3 8 8

4x42D

RUKAVICE PRO STYK S POTRAVINAMI
DEERING

ANCHORAGE

143907-11 (0826)
EN 3 8 8

- bezešvé protiřezné rukavice, úplet 13 G,
- 55% polyethylen (UHMWPE), 24% polyamid (nylon),
13% skelné vlákno, 8% elastan, bez povrstvení,
2x4xC
- velmi pohodlné, dobré úchopové vlastnosti,
- lze prát až při 60°C,
- vhodné pro přímý styk se všemi druhy potravin (1935:2004),
- odolnost proti řezu (EN ISO 13997) stupeň C

balení:

po 12 párech, 120 párů v kartonu

60°C

velikost: 7, 8, 9, 10, 11

DELTANA

balení:

po 12 párech, 60 párů v kartonu

60°C

141207-11 (0655)

po 12 párech, 144 párů v kartonu

velikost: 7, 8, 9, 10, 11

EN 3 8 8
- bezešvé protiřezné rukavice, úplet 13G,
- 44,8% polyethylen (HDPE), 26% polyamid (nylon),
11,2% skelné vlákno, 16% ocelové vlákno, 2% elastan,
4x44E
- polomáčené v pěnovém nitrilu
- měkká podšívka pro větší pohodlí, lze prát až při 60°C,
- vhodné pro přímý styk se všemi druhy potravin (1935:2004),
- odolnost proti řezu (EN 13997) stupeň E

velikost: 7, 8, 9, 10, 11

- bezešvé rukavice, úplet 15 G,
- 92% polyamid (nylob), 8% elastan,
- polomáčené v pěnovém mikronitrilu,
- prodyšné, velmi pohodlné, dobré úchopové vlastnosti,
- odolné proti olejím a tukům, lze prát až při 60°C,
- vhodné pro přímý styk se všemi druhy potravin (1935:2004)

balení:

143707-11 (0843)

EN 3 8 8

4131x

60°C

Rukavice označeny tímto symbolem jsou ve shodě
s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1935/2004
o materiálech a předmětech určených ke styku s potravinami.
Materiál, ze kterého jsou rukavice vyrobeny jsou bezpečné,
nepřenáší své složky do potravin v množstvích,
která by mohla být nebezpečná pro zdraví,
nemění složení potravin,
neovlivňují organoleptické vlastnosti potravin (chuť a pach).
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POVRSTVENÉ RUKAVICE - NITRIL, PU
LIQUIMATE 3/4
OPTIMATE 1/2

171506-11 (0685)
171006-11 (0680)

- bezešvé rukavice, úplet 15 G,
- 92% polyamid (nylon), 8% elastan,
- máčené do 3/4 (LIQUIMATE), do 1/2 (OPTIMATE) v nitrilu/PU,
- bezpečný úchop hladkých předmětů, odolné proti olejům,
- vyhovují normě Oeko-tex® Standard100
balení: po 12 párech, 144 párů v kartonu
velikost: 6, 7, 8, 9, 10, 11

BUNTY
BUNTY BLACK

139006-11
139106-11

- bezešvé rukavice ze 100% polyesteru,
- polomáčené v polyuretanu,
- dobrá úchopová schopnost
balení:

po 12 párech, 120 párů v kartonu

EN 3 8 8

velikost: 6, 7, 8, 9, 10, 11 (s visačkou 7-11)
2021x
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EN 3 8 8

4131x

POVRSTVENÉ RUKAVICE - NITRIL, PU
YANTA

- bezešvé rukavice, úplet 18 G,
- 100% polyamid (nylon),
- polomáčené v polyuretanu,
- velmi tenké, vysoká citlivost, určené pro jemnou práci
balení:

PORTLAND

136106-11 (0740)
EN 3 8 8

2131x

po 12 párech, 120 párů v kartonu

- bezešvé rukavice, úplet 15 G, 90% polyester, 10% elastan, EN 3 8 8
- polomáčené v černém pěnovém mikro-nitrilu
s polyuretanem na vodní bázi,
4121x
- optimální úchopové vlastnosti i při práci s kluzkými předměty,
- umožňují vysokou citlivost
balení:

velikost: 6, 7, 8, 9, 10, 11

141006-11 (0668)

jednotlivě po párech, 144 párů v kartonu

velikost: 6, 7, 8, 9, 10

BLUE MOUNTAINS

141106-11 (0676)

- bezešvé rukavice, úplet 15 G,
- 82% polyamid (nylon), 8% elastan,
- polomáčené v modrém pěnovém mikronitrilu,
- flexibilní, prodyšné, pohodlné, s velmi dobrou citlivostí
a úchopovou schopností,
- bezpečná manipulace i s hladkými předměty
balení: po 12 párech, 144 párů v kartonu
velikost: 6, 7, 8, 9, 10, 11

EN 3 8 8

4131x

TONGLU

141306-11 (0658)

- bezešvé rukavice, úplet 15 G,
- 91% Grafen - polyamid (nylon), 9% elastan,
- polomáčené v pěnovém mikronitrilu,
- odolné do 100°C, flexibilní, prodyšné, pohodlné,
- UV odolné a antibakteriální (díky grafenu),
- s velmi dobrou citlivostí a úchopovou schopností,
- bezpečná manipulace i s hladkými předměty
balení:

EN 3 8 8

4121x
EN 4 0 7

x1xxxx

jednotlivě po párech, 72 párů v kartonu

velikost: 6, 7, 8, 9, 10, 11
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POVRSTVENÉ RUKAVICE - NITRIL, PVC terčíky
FROG

- bezešvé rukavice ze 100% polyesteru,
- polomáčené v černém nitrilu s reliéfní úpravou,
- optimální úchopové vlastnosti i při práci
s kluzkými předměty, odolné proti oleji a tukům
balení:

HENAN

po 12 párech, 240 párů v kartonu

velikost: 7, 8, 9, 10, 11

2141x

EN 3 8 8

4121x

jednotlivě po párech, 120 párů v kartonu

velikost: 6, 7, 8, 9, 10, 11

MISHAN
EN 3 8 8

141806-11 (0613)

- bezešvé rukavice, 90% polyester, 10% elastan,
- polomáčené v černém pěnovém nitrilu s terčíky,
- optimální úchopové vlastnosti i při práci
s kluzkými předměty, odolné proti oděru, oleji a tukům
balení:

4121

142807-11 (0373)

- bezešvé rukavice, úplet 13 G
- 50% polyamid, 50% bavlna,
- s PVC terčíky v dlani
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EN 3 8 8

po 12 párech, 120 párů v kartonu

velikost: 7, 8, 9, 10, 11 (s visačkou 7-11)

balení:

HANDAN

140507-11

142707-11 (0371)

- bezešvé rukavice, úplet 13 G,
- chybějící 3 články prstů,
- 50% polyamid, 50% bavlna,
- s PVC terčíky v dlani
balení:

po 12 párech, 240 párů v kartonu

velikost: 7, 8, 9, 10, 11

EN 3 8 8

2141x

POVRSTVENÉ RUKAVICE - LATEX
GREENGRIP

133207-11

- bezešvé rukavice ze 100% polyesteru,
- polomáčené v pěnovém latexu,
- fexibilní, prodyšné, pohodlné,
- s velmi dobrou citlivostí a úchopovou schopností,
- bezpečná manipulace i s hladkými předměty
balení:

NEONGRIP

133507-11 (0522)
EN 3 8 8

- bezešvé rukavice, úplet 13 G,
- 100% polyamid (nylon),
- ze 3/4 povrstvené latexem,
- pro bezpečný úchop i vlhkých předmětů
balení:

12 párech, 120 párů v kartonu

2131x

jednotlivě po párech, 120 párů v kartonu

velikost: 7, 8, 9, 10, 11

velikost: 7, 8, 9, 10, 11 (s visačkou 7-11)
EN 3 8 8

2121x

FLEXTER
FLEXTER LADY

133107-11 (0530)
133116-18 (0529)

- bezešvé rukavice ze 100% polyesteru, úplet 13 G,
- polomáčené v tmavě šedém pěnovém latexu,
- fexibilní, prodyšné, pohodlné,
- s velmi dobrou citlivostí a úchopovou schopností,
- bezpečná manipulace i s hladkými předměty
balení: po 12 párech, 120 párů v kartonu

EN 3 8 8

2131x

velikost: Flexter
7, 8, 9, 10, 11
Flexter lady 6, 7, 8

TOP

TOP

NOVÉ
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POVRSTVENÉ RUKAVICE
FINEGRIP

- bezešvé rukavice, úplet 13 G,
- 100% polyamid (nylon),
- polomáčené v latexu,
- pro bezpečný úchop i vlhkých předmětů
balení:

TIPGRIP

133607-12 (0520)
EN 3 8 8

3131x
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AQUAGUARD

133008-11 (0239)

- bezešvé rukavice, úplet 13 G, 70% bavlna, 30% elastan,
- máčené v pěnovém latexu,
- výborná úchopová schopnost,
- vhodné pro venkovní práce v různých ročních
obdobích díky vysokému poměru bavlny
jednotlivě po párech, 120 párů v kartonu

velikost: 8, 9, 10, 11

EN 3 8 8

2131x

velikost: 8, 9, 10, 11

velikost: 7, 8, 9, 10, 11, 12

balení:

- bezešvé rukavice ze 100% polyesteru, úplet 13 G,
- polomáčené v černém latexu,
- konce prstů navíc máčené v modrém latexu,
- dlaň voděodolná, hřbet prodyšný
balení: po 12 párech, 120 párů v kartonu

po 12 párech, 120 párů v kartonu

SCOTT

133708-11 (0523)

EN 3 8 8

2121x

172007-11 (0545)

- bezešvé nylonové rukavice, úplet 13G, celomáčené v latexu,
- na dlani a prstech druhá vrstva latexu s pískovou úpravou,
- speciální ochrana proti vlhkosti,
- vhodné pro potravinářský průmysl,
- také zimní varianta Aquaguard Winter (172508-11)

balení:

jednotlivě po párech, 120 párů v kartonu

velikost: 7, 8, 9, 10, 11

EN 3 8 8

3131x

POVRSTVENÉ RUKAVICE
VOLLSTAR

YELLOWSTAR

141710,11 (0568)

- 100% bavlna,
- 2x máčené v nitrilu, tuhá manžeta,
- vysoká odolnost proti oděru a roztržení,
- odolné proti olejům a tukům

EN 3 8 8

4121x

141606-11 (0550)

- 100% bavlna,
- polomáčené v nitrilu, úpletová manžeta,
- vysoká odolnost proti oděru a roztržení,
- odolné proti olejům a tukům

balení: po 12 párech, 144 párů v kartonu

balení:

velikost: 10, 11

velikost: 6, 7, 8, 9, 10, 11

po 12 párech, 144 párů v kartonu
EN 3 8 8

4112x

HOUSTON

MEMPHIS

155010 (0400)

- vinylové rukavice na bavlněném podkladu,
- písková úprava na dlani a hřbetě pro lepší úchop
kluzkých předmětů,
- délka 35 cm
balení: po 12 párech, 60 párů v kartonu

145560 (0406)

EN 3 8 8

- PVC rukavice na bavlněném podkladu,
- délka 60 cm

4121x

balení:

12 párech, 36 párů v kartonu

EN 3 8 8

4131x

velikost: 10

velikost: 10,5
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POVRSTVENÉ RUKAVICE - chemicky odolné
MORATUWA

GRANBY

154008-10 (0465)
EN 3 8 8

- latexové rukavice na kvalitním bavlněném úpletu,
- vnitřní antibakteriální úprava,
- odolné mechanickým, chemickým a biologickým rizikům, 4 1 3 1 x
- anatomicky tvarované, zdrsnělý povrch,
EN 374-typ A
- délka 30 cm, tloušťka materiálu 1,4 mm, AQL 1,5
balení:

jednotlivě po párech, 120 párů v kartonu

AKLMNPST

velikost: 8, 9, 10

142106-10 (0463)

- latexové rukavice s velurovou úpravou,
- vhodné do potravinářského průmyslu,
- odolné chemickým a biologickým rizikům,
- délka 30 cm, tloušťka materiálu 0,45 mm, AQL 1,5
balení:

EN 3 8 8

1010x
EN 374-typ A

jednotlivě po párech, 144 párů v kartonu

velikost: 6, 7, 8, 9, 10

KLMPST

EN 4 0 7

x2xxxx

FREEMAN

159008-10 (0455)

- rukavice ze směsi polychloropren / přírodní latex,
- velurová úprava na bavlněném podkladu,
- mřížka ve dlani pro lepší úchop,
- odolné chemickým a biologickým rizikům,
- délka 30 cm, tloušťka materiálu 0,7 mm, AQL 1,5
balení:

jednotlivě po párech, 144 párů v kartonu

velikost: 8, 9, 10

EN 3 8 8

3110x
EN 374-typ A

AKLMNPST

X - písmeno kódu zkoušené chemikálie:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
S
T

metanol
aceton
acetonitril
dichlormetan
sirouhlík
toluen
dietylamin
tetrahydrofuran
etylacetát
N-heptan
hydroxid sodný 40%
kyselina sírová 96%
kyselina dusičná 65%
kyselina octová 99%
hydroxid amonný 25%
peroxid vodíku 30%
kyselina uorovodíková 40%
formaldehyd 37%

Odolnost proti průniku:
Typ A - min. 30 minut
pro min. 6 testovaných chemikálií
Typ B - min. 30 minut
pro min. 3 testované chemikálie
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Typ C - min. 10 minut
pro min. 1 testovanou chemikálii

EN 374

JEDNORÁZOVÉ RUKAVICE
GRIP schwarz

GRIP blau

182007-11 (0422)

- jednorázové nitrilové rukavice,
- prémiová kvalita, nepudrované,
- vysoce odolné, s protiskluzovou reliéfní úpravou,
- délka 24 cm,
- tloušťka 0,15 mm, AQL: 1,5

EN 374-typ B

JKPT

182607-11 (0428)

- jednorázové nitrilové rukavice,
- prémiová kvalita, nepudrované,
- vysoce odolné, s protiskluzovou reliéfní úpravou,
- délka 30 cm,
- tloušťka 0,15 mm, AQL: 1,5

balení: po 50 kusech v krabičce, 10 krabiček v kartonu

balení: po 50 kusech v krabičce, 10 krabiček v kartonu

velikost: 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL), 10-11 (XXL)

velikost: 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL), 10-11 (XXL)

PROTICHEMICKÉ ZÁSTĚRY
SHATIN

183007-10 (0436)

SIERRA - bílá
ANTON - hnědá

355080 (2854)
355085 (2853)

- jednorázové černé nitrilové rukavice,
- prémiová kvalita, nepudrované,
- AQL: 1,5

- zástěry odolné proti různým druhům chemikálií,
např. sodným roztokům, kyselině sírové, xylolu, ...
- velmi pevné a odolné proti oděru a roztržení
- vhodné do chemického a strojírenského průmyslu

balení: po 100 kusech v krabičce,
10 krabiček v kartonu

EN 14605 - typ 3 (proti postřiku kapalnými chemikáliemi),
EN 13034 - typ 6 (oděvy proti kapalným chemikáliím),
testováno podle EN 14325:2004

velikost: 7 (S), 8 (M), 9 (L), 10 (XL)

EN 14605-typ 3

EN 13034-typ 6

materiál: vinyl na polyesterové tkanině, 750 g/m2,
tloušťka 0,5 mm,
velikost: 90 x 120 cm
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ZATEPLENÉ RUKAVICE
MONTER WINTER

PETER WINTER

162017-21

- zateplené kombinované rukavice,
- dlaň, palec a špičky prstů z kvalitní lícové kozinky,
- hřbet z pružného textilu,
- zateplené flanelovou vložkou

EN 3 8 8

1111x

161809-11

- zateplené kombinované rukavice,
- dlaň, palec a špičky prstů z kvalitní lícové kozinky,
- hřbet a svrchní část palce z polyesteru,
- zateplené flanelovou vložkou

balení:

po 12 párech, 120 párů v kartonu

balení:

po 12 párech, 120 párů v kartonu

velikost:

7, 8, 9, 10, 11

velikost:

9, 10, 11

LUXOR WINTER

161131,32

po 12 párech, 120 párů v kartonu

velikost:

11 (161131), 12 (161132)

1111x

166210, 11

- zateplené kombinované rukavice,
- dlaň, palec a špičky prstů z lícové hověziny,
- hřbet z fluorescentní textilní tkaniny,
- reflexní pásek na hřbetě
- zateplené jemnou textilní vložkou

- zateplené kombinované rukavice,
- dlaň, palec a špičky prstů z lícové kozinky,
- hřbet z bavlněné tkaniny, pogumovaná manžeta,
- zateplené flanelovou vložkou
balení:

TRAFIK WINTER

EN 3 8 8

TOP
MAXI

balení:

po 6 párech, 60 párů v kartonu

velikost:

10, 11

EN 3 8 8

3132x
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ZATEPLENÉ RUKAVICE
KARIBU

CALCUTTA

167521 (0215)

- zateplené kombinované rukavice z hovězinové lícové usně
(tloušťka 1,3 mm) a žluté pevné tkaniny, úplet v zápěstí,
- zateplené termovložkou, dvojité prošití,
- použití v chladném prostředí až do -30°C,
balení:

po 12 párech, 60 párů v kartonu

velikost:

11

EN 3 8 8

2332x
EN 5 1 1

230

TOP

161210 (0209)

balení:

po 12 párech, 60 párů v kartonu

velikost:

10,5

161011

K2 TOP WINTER

2232x
EN 5 1 1

01x

TOP

NOVÉ

DERBY

EN 3 8 8

- kombinované rukavice zateplené flanelovou vložkou,
- dlaň a palec z kvalitní lícové kozinky,
- hřbet z bavlněné tkaniny, pogumovaná manžeta,
- izolují do -30°C,

163028-32

- zateplené kombinované rukavice,
- dlaň, palec a špičky prstů z lícové nábytkové usně,
- textilní hřbet a manžeta, akrylová zimní vložka

- celokožené rukavice z jemné bílé lícové kozinky,
- zateplené jemnou textilní vložkou,
- pružinka v zápěstí

balení:

po 6 párech, 60 párů v kartonu

balení:

po 12 párech, 120 párů v kartonu

velikost:

11

velikost:

8, 9, 10, 11, 12 (s visačkou vel. 9, 11)
EN 3 8 8

2111x

TOP
MAXI
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ZATEPLENÉ RUKAVICE
PROFIK WINTER

GOLDEN WINTER

160011,12

164011

- zateplené celokožené rukavice
z hovězinové štípené usně,
- bonekanová vložka, pružinka v zápěstí

- zateplené celokožené rukavice,
- dlaň z hovězinové lícové usně, hřbet ze štípenky,
- bonekanová vložka, pružinka v zápěstí

balení:

po 6 párech, 60 párů v kartonu

balení:

po 6 párech, 60 párů v kartonu

velikost:

11, 12

velikost:

11

TOP

MAXI

H2 WINTER

- zateplené celokožené rukavice
- z hovězinové lícové usně,
- zateplené jemnou textilní vložkou, pružinka v zápěstí
balení:

po 12 párech, 120 párů v kartonu

velikost:

9, 11, 12

H 2 WINTER
EN 388:2016

163011
vel.11

3132x
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H3 WINTER

163009, 11, 12
EN 3 8 8

3132x

MAXI

163109, 11, 12

- zateplené celokožené rukavice,
- dlaň z hovězinové lícové usně, hřbet ze štípenky,
- zateplené jemnou textilní vložkou, pružinka v zápěstí
balení:

po 12 párech, 120 párů v kartonu

velikost:

9, 11, 12

H 3 WINTER1
EN 388:2016

16311
vel.11

3132x

EN 3 8 8

3132x

MAXI

ZATEPLENÉ RUKAVICE
ESKIMO

DOUBLE ICE

165510 (0232)
EN 3 8 8

- PVC termo rukavice,
- zateplené bavlněnou podšívkou,
- úplet v zápěstí

3131x

balení:

po 12 párech, 60 párů v kartonu

velikost:

10

165708-11 (02415)

- bezešvé rukavice z polyesteru, úplet 13 G,
- celomáčené v latexu,
- na dlaních a prstech 2.vrstva latexu s pískovou úpravou,
- velmi dobré úchopové a protiskluzové vlastnosti,
- zateplené polyakrylem,
- izolují proti chladu (až do -30°C) a vodě
balení:

po 12 párech, 60 párů v kartonu

velikost:

8, 9, 10, 11

EN 3 8 8

3222x
EN 5 1 1

x31

NOVÉ

AQUAGUARD WINTER

172508-11(0241)

- bezešvé rukavice z polyakrylu, úplet 13 G,
- celomáčené v modrém latexu,
- na dlaních a prstech druhá vrstva černého latexu
s pískovou úpravou,
- velmi dobré úchopové a protiskluzové vlastnosti,
- izolují proti chladu (až do -30°C) a vodě
balení:

po 12 párech, 60 párů v kartonu

velikost:

8, 9, 10, 11

EN 3 8 8

3222x
EN 5 1 1

x31
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ZATEPLENÉ RUKAVICE
FORSTER

165208-11 (0242)

- bezešvé rukavice ze 100% reflexního polyesteru, úplet 7 G,
- polomáčené v černém latexu,
- konce prstů navíc máčené v modrém latexu,
- vhodné pro práci s hladkými předměty,
- vnitřní froté úprava (ochrana až do -30°C)
balení:

po 12 párech, 120 párů v kartonu

velikost:

8, 9, 10, 11

NANSEN

EN 3 8 8

x20

2142x

balení:

po 12 párech, 60 párů v kartonu

velikost:

8, 9, 10, 11

EN 3 8 8

1131x
EN 5 1 1

010

165308-12 (0238)

- bezešvé rukavice z polyakrylu, úplet 10 G,
- dlaňová strana, palec a špičky prstů povrstvené latexem,
- zdrsnělý povrch, velmi dobré úchopové vlastnosti,
- izolují proti chladu a vodě, (ochrana až do -30°C)
balení:

po 12 párech, 60 párů v kartonu

velikost:

8, 9, 10, 11, 12

MALLORY

165108-11 (0246)

- zateplené bezešvé rukavice, úplet 10 G,
- směs polyakryl - froté,
- máčené do 3/4 v pěnovém latexu,
- vysoká izolace proti chladu (až do -30°C)
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EN 5 1 1

HARRER

EN 3 8 8

2131x
EN 5 1 1

x10

166508-11 (0249)

- bezešvé rukavice ze 100% polyesteru, úplet 13 G,
- zateplené akrylovou podšívkou,
- máčené ze 3/4 v nitrilu s pískovou úpravou,
- vysoká izolace proti chladu až do -30 °C
balení:

po 12 párech, 60 párů v kartonu

velikost:

8, 9, 10, 11

EN 3 8 8

4242x
EN 5 1 1

x20

ZATEPLENÉ RUKAVICE
RASMUSSEN

- bezešvé rukavice z polyakrylu, úplet 10 G
- dlaň, palec a špičky prstů povrstvené latexem,
- zdrsnělý povrch, velmi dobré úchopové a protiskluzové
- vlastnosti, izolují proti chladu (až do -30°C) a vodě
balení:

po 12 párech, 60 párů v kartonu

velikost:

8, 9, 10, 11

BLUE LATEX

ECO WINTER

165008-11 (0240)
EN 3 8 8

3241x
EN 5 1 1

x10

EN 3 8 8

- bezešvé zateplené rukavice ze 100% polyesteru, úplet 10 G,
- polomáčené v modrém latexu,
- vysoká izolace proti chladu, voděodolná dlaň, pohodlné,
4131x
- s velmi dobrou citlivostí a úchopovou schopností
EN 5 1 1

balení:

po 12 párech, 120 párů v kartonu

velikost: 8, 9, 10, 11

- zateplené bezešvé rukavice z polyesteru, úplet 7 G,
- dlaň, palec a špičky prstů povrstvené latexem,
- velmi dobré úchopové a protiskluzové
- vlastnosti, izolují proti chladu a vodě
balení:

po 12 párech, 120 párů v kartonu

velikost:

8, 9, 10, 11

WINTER FLEX

165218-21 (0243)

x20

165408-11 (0234)
EN 3 8 8

2141x
EN 5 1 1

x30

166610 (02485)

EN 3 8 8
- bezešvé rukavice, úplet 10 G, zateplené, protiřezné,
- 60% polyacryl, 18% polyethylen (HDPE), 12% polyamid,
10% elastan, polomáčené v černém latexu,
2542C
- izolují do -30°C, fexibilní a pohodlné,
EN 5 1 1
- s velmi dobrou citlivostí a úchopovou schopností

balení:

po 12 párech, 60 párů v kartonu

velikost: 10

x10
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SPORTOVNÍ RUKAVICE
CARPENTER

JOINER

192007-11 (0874)

- anatomicky tvarované rukavice,
- umělá kůže/Spandex, zesílená dlaň,
- chybějící tři články prstů
- vhodné pro pokrývače, mechaniky, ozbrojené složky apod.EN 3 8 8

- anatomicky tvarované rukavice,
- umělá kůže/Spandex, zesílená měkčená dlaňová část,
- chybějící tři články prstů,
- zapínání na suchý zip

balení:

po 12 párech, 60 párů v kartonu

balení:

po 12 párech, 60 párů v kartonu

velikost:

7, 8, 9, 10, 11 (S - XXL)

velikost:

7, 8, 9, 10, 11 (S - XXL)

FREEZER zimní

3122x

MASTER

192208-11 (0880)

- anatomicky tvarované rukavice,
- dlaň a prsty z jemné umělé kůže
s protiskluzovou úpravou, hřbet ze Spandexu,
- zateplené Thinsulate vložkou, vhodné až do -30°C
balení:

po 12 párech, 60 párů v kartonu

velikost:

8, 9, 10, 11 (M - XXL)

EN 3 8 8

2222x
EN 5 1 1

121
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194107-11 (0884)

EN 3 8 8

2131x

190007-11 (0870)

- anatomicky tvarované rukavice,
- hřbet z elastického prodyšného materiálu,
- dlaň a palec z jemné umělé kůže,
- klouby chráněné neoprenem
balení:

po 12 párech, 60 párů v kartonu

velikost:

7, 8, 9, 10, 11 (S - XXL)

EN 3 8 8

2121x

SPORTOVNÍ RUKAVICE
TIMBERMAN

- anatomicky tvarované rukavice z umělé kůže,
- hřbet z 3D-mesh, ochrana kloubů a prstů z TPR,
- zesílená měkčená dlaňová část,
- zesílení mezi palcem a ukázováčkem,
- zapínaní na suchý zip, Spandex v meziprstní části
balení:

po 12 párech, 72 párů v kartonu

velikost:

8, 9, 10, 11 (M - XXL)

RESISTANT

EN 3 8 8

2142x

EN 3 8 8

po 12 párech, 60 párů v kartonu

velikost: 8, 9, 10, 11 (M - XXL)

4241x

193108-10 (0888)

- anatomicky tvarované rukavice z umělé kůže,
- dlaň se silikonovou mřížkou pro bezpečný úchop,
- hřbet ze Spandexu, elastická manžeta,
- zapínání na suchý zip s gumou,
- froté úprava na palci, zesílení úchopové části
balení:

po 12 párech, 60 párů v kartonu

velikost:

8, 9, 10 (M - XL)

SLATER

192308-11 (0881)

- anatomicky tvarované rukavice,
- 56% vinyl, 18% nitril, 16% nylon, 10% latex,
- vyztužené dlaně,
- na hřbetní části ochranné prvky z pružného vinylu
balení:

GRINDER

194308-11 (0887)

3131x

194208-11 (0889)

- anatomicky tvarované rukavice z umělé kůže,
- hřbet z vrstveného Spandexu,
- zesílená dlaň s pískovou úpravou pro lepší úchop,
- zesílená reflexní kloubní část,
- ochrana horní části prstů z TPR, zapínaní na suchý zip
balení:

EN 3 8 8

po 12 párech, 72 párů v kartonu

EN 3 8 8

3131x

velikost: 8, 9, 10, 11 (M - XXL)
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NORMY A PIKTOGRAMY - ODĚVY
Kategorie 1 - oděvy jednoduché konstrukce, chrání proti nevyjimečným povětrnostním podmínkám, povrchově působícím mechanickým vlivům
a při manipulaci s horkými předměty, které nevystaví uživatele teplotám nad 50°C.

Kategorie 2 - oděvy pro střední riziko. Patří zde výstražné oděvy s vysokou viditelností za jakýchkoli světelných podmínek.
Třída 1: uorescenční plocha min. 0,14 m2 a reexní plocha 0,1 m2.

EN 20471

Použití v pomalu jedoucím provozu nebo při méně častém kontaktu s vozidly.

Třída 2: uorescenční plocha min. 0,5 m2 a reexní plocha 0,13 m2.
Použití např. na železnicích, staveništích a parkovacích plochách.

Třída 3: uorescenční plocha min. 0,8 m2 a reexní plocha 0,2 m2.
Použití v blízkosti rychle se pohybujících dopravních prostředků.

Kategorie 3 - oděvy složité kontrukce, k ochraně proti rizikům vážného a trvalého poškození zdraví.
EN ISO 11611, 11612
ochranné
oděvy pro
použití při
svařování

EN 14058

ochranné oděvy
pro použití
v chladném prostředí

EN 1149-1

EN 1073-2
proti kontaminaci
radioaktivními
částicemi

EN 343

EN 1149

ochranné oděvy
pro použití
v dešti

ochrana proti
statické elektřině

EN 13998

proti
biologickému
nebezpečí

EN 381

proti říznutí
a bodnutí
ručními noži

proti pořezu
motorovou pilou

Oděvy pro poskytování omezené ochrany proti chemickým látkám nebo ionizujícímu záření:
EN 14605

typ 3
proti postřiku
kapalnými chemikáliemi

prodyšnost

voděodolnost

EN 14605

typ 4
proti kapalným
aerosolům

větruodolnost

EN 13034

EN 13982-1

typ 6
proti lehkému
postříkání
chemikáliemi

typ 5
proti průniku
pevných částic

CE CEI EN 61482

streč

práce pod napětím

Symboly pro postupy praní, žehlení, sušení, chemické čištění a bělení:
60°

maximální teplota praní

maximální teplota žehlící
plochy 110°

sušení v bubnové sušičce při nízkém
režimu

30°

mírný postup praní

maximální teplota žehlící
plochy 150°

sušení v bubnové sušičce při
normálním programu

ruční praní

maximální teplota žehlící
plochy 200°

výrobek se nesmí prát

výrobek se nesmí žehlit

nesmí se sušit
v bubnové sušičce

F P

A

možné
bělení

nebělit

profesionální chemické čištění

výrobek se nesmí chemicky čistit
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MONTÉRKOVÉ ODĚVY
HARRISON
- montérkové oděvy s velmi odolnými přeloženými zdvojenými švy,
- zesílení proti oděru a roztržení na kapsách, loktech a kolenou (Cordura)
barva: šedá, modrá a khaki s červenými a černými doplňky
60°

materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 300 g/m2
velikost:

44 - 62
44 - 66 - kalhoty do pasu šedé a modré

HARRISON kalhoty s náprsenkou šedé
modré
khaki

310114-32 (31058G)
310644-62 (31058B)
310064-82 (31058)

- nastavitelné elastické šle s plastovými sponami, elastický pas se zapínáním na knoflky,
- 1 náprsní, 2 boční a 2 zadní kapsy, po stranách multifunkční kapsy na suchý zip
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MONTÉRKOVÉ ODĚVY
HARRISON blůza šedá
modrá
khaki

320144-62 (31041)
320166-82 (31041B)
320066-82 (31041K)

- zapínání na zip, 2 boční a 2 kombinované náprsní kapsy na mobil, tužky apod., manžety na rukávech na knoflíky

HARRISON kalhoty do pasu šedé 310144-66 (31051)
modré 310164-85 (31051B)
khaki 310186-310200 (31051K)
- 2 boční a 2 zadní kapsy, po stranách multifunkční kapsy na suchý zip, kapsy na nákoleníky
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MONTÉRKOVÉ ODĚVY
- montérkové oděvy z měkké, prodyšné, pohodlné a rychleschnoucí tkaniny RIPSTOP s reflexními doplňky,
- trojitě prošité švy, vsadky - 100% Cordura®- zesílení kolenou u kalhot, v pase a na pažích u bundy,
- Ergofit® - zvýšené pohodlí a pohyblivost,
- splňuje normy EN 13688,
ISO 15797:2002 - možné průmyslové čištění,
75°
P
OEKO-TEX®
materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 310 g/m2
velikost:

XS - 4XL

INDUSTRIAL blůza šedá
modrá

RIPSTOP

CORDURA

324000-7 (31103G)
324010-7 (31103B)

- 2 náprsní kapsy s klopami na suchý zip, vnitřní svislá krytá kapsa na tužky,
- 2 prostorné kapsy na bocích a 2 vnitřní kapsy, oddělitelný držák ID karty,
- na ramenou, límci a rukávech pružný úplet pro zvýšení pohyblivosti a pohodlí

žebrování
- pružnost

trojité švy

Ergot
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MONTÉRKOVÉ ODĚVY
INDUSTRIAL kalhoty do pasu šedé
modré

314000-7 (31104G)
314010-7 (31104B)

INDUSTRIAL kalhoty s náprsenkou šedé
modré

314500-7 (31106G)
314510-7 (31106B)

- náprsní kapsa s klopou na suchý zip u kalhot s laclem,
- vnitřní svislá krytá kapsa na tužky,
- 2 boční přední kapsy a 1 multifunkční kapsa na telefon, metr, ...,
- 2 zadní kapsy s klopami na suchý zip,
- vsadky na kolenou s možností vložení nákoleníků,
- možnost prodloužit nohavice o 4 cm
reexní prvky

trojité švy

Ergot

možnost
vložit
nákoleníky

možnost
prodloužit
až o 4 cm

DOPLŇKY
K ODĚVŮM
HARDWEAR
podrobněji
na straně 121

Nákoleník

570700 (96292B)

Opasek

909090 (38853)
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MONTÉRKOVÉ ODĚVY
DENIM
- pracovní oděvy z velmi pevného materiálu Cordura®-DENIM
(4x pevnější než bavlna), YKK® zipy, reflexní doplňky,
- splňuje normy EN 13688,
ISO 15797:2002 - možné průmyslové čištění,
OEKO-TEX®

75°

85%

P

bavlna

15%
nylon

375

materiál: 85% bavlna, 15% nylon, Cordura®-DENIM, gramáž 375 g/m²

g/m2

velikost: XS - 4XL

HEAVY DENIM blůza

trojité švy

324100-7 (31113)

- 2 prostorné náprsní kapsy s klopami se zapínáním na suchý zip,
- 2 skryté vertikální kapsy na zip,
- 2 prostorné postranní kapsy se zesílením Cordurou®,
- 1 vnitřní kapsa,
- zapínání na zip kryté klopou na suchý zip,
- Cordura® zesílení na loktech,
- nastavitelné manžety,
- oddělitelný držák na ID,
- trojité prošití,
- reexní pásky

HEAVY DENIM kalhoty

reexní
prvky

314100-7 (31114)

- odnímatelné, snadno přístupné, kapsy na nářadí na zip,
- 2 multifunkční kapsy, kapsa na telefon a pravítko,
- 2 zadní kapsy zesílené Cordurou®,
- oddělitelný držák na ID kartu
- Airbelt®- vnitřní odvětrávání,
- kapsy na nákoleníky z Cordury®,
- ventilační zip v oblasti rozkroku,
- Mesh - strečová vsadka na zadní části kolen,
- trojité švy,
- reexní pásky,
- délku nohavic lze prodloužit o 4 cm

odnímatelné
kapsy na
nářadí

možnost
vložit
nákoleníky
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Mesh
strečová
vsadka

možnost
prodloužit
až o 4 cm

MONTÉRKOVÉ ODĚVY
FUSION
- montérkové bavlněné oděvy se zdvojenými švy, velmi pohodlné

velikost:

P

60°

materiál: 100% bavlna (massaua), 280 g/m2
38 - 66

FUSION blůza šedá/černá
navy/šedá

320238-66 (31082)

100%
bavlna
280
2
g/m

320338-66 (31081)

- zapínání na zip překrytý klopou se zapínáním na druky, 2 boční a 2 náprsní kapsy, vyvýšený límec

FUSION kraťasy
310268-96 (31092)

FUSION kalhoty s náprsenkou
310838-66 (31090)

FUSION kalhoty do pasu šedé/černé
navy/šedé

310238-66 (31072)

- nastavitelné elastické šle s plastovými sponami,
- pas vzadu elastický, boční zapínání na knoflíky,
- náprsní kapsa s klopou se zapínáním na suchý zip

310338-66 (31071)

- zapínání na zip s knoflíkem, poutka na opasek, 2 boční kapsy (pravá s kapsičkou na mince),
na pravé noze kapsa na pravítko a držak na nářadí, na levé noze multifunkční trojrozměrná kapsa
s klopou na suchý zip, 2 zadní kapsy
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MONTÉRKOVÉ ODĚVY - SPECIÁLNÍ
POLYTECH
EN 11612
- montérkové oděvy s antistatickou, kyselinovzdornou a nehořlavou úpravou,
- odolné proti vlastnostem elektrického oblouku,
- ochranné vlastnosti vydrží 20 cyklů praní

EN 11611

materiál: 74% bavlna, 25% polyester, 1% vodivé vlákno, 290 g/m2
velikost:

blůza

EN 1149-5 CEI EN 61482

třída A1

44 - 64, speciální velikost 66 (blůza a kalhoty),
44 - 62 (kombinéza)

třída 1

komplet

328044-64 (35207)

- blůza s krytým zapínáním na zip, 4 přední kapsy,
- elastické manžety, límec se suchým zipem,
- reflexní značení norem na rukávu a reflexní výpustek

338044-64
- blůza a kalhoty do pasu s našitými reflexními páskami
na hrudi, rukávech a nohavicích
reflexní pásek

reflexní značení
norem

reflexní výpustek

kombinéza

348044-62 (35209)

kalhoty

318044-64 (35206)
- kalhoty se zapínáním na zip, poutka na opasek,
- 2 boční, 1 zadní kapsa, 2 kapsy na stehnech
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EN 13034

MONTÉRKOVÉ ODĚVY - SPECIÁLNÍ
POLYTECH PLUS

NOVÉ

- montérkové oděvy dvouvrstvé s víceúčelovou ochranou,
- antistatické, nehořlavé, odolné chemikáliím
materiál: vnější vrstva: 64% Lenzing FR®, 22% aramidová vlákna,
12% polyamid, 1% antistatická vlákna,
blůza - 220 g/m2, kalhoty - 250 g/m2
vnitřní vrstva: 64% Lenzing FR®, 35% aramidová vlákna,
1% antistatická vlákna, 145 g/m2
velikost:

44 - 64

blůza

328344-64 (35304)

- límec se stojáčkem se zapínáním na suchý zip,
- kryté zapínání na zip,
- 2 přední kapsy s klopou na suchý zip, 2 boční kapsy,
- reflexní pásky v horní části

kalhoty

318344-64 (35302)

- zapínání na zip a knoík, poutka na opasek,
- 2 boční zpevněné kapsy,
- 2 kapsy na stehnech s klopami se zapínáním na suchý zip
(1 z nich kombinovaná vhodná na telefon),
- zesílení proti trhání na kolenou,
- reexní pásky na nohavicích
EN 11612

EN 11611

EN 13034

A1 A2 B1 C1
D1 E1 F1

A1 A2
třída1

typ 6

EN 1149-5 CEI EN 61482-1-1 CEI EN 61482-1-2

třída 2

cal/cm2: 21.9

SUPERTECH
- reflexní polytech oděvy s antistatickou, kyselinovzdornou a nehořlavou úpravou,
- odolné proti vlastnostem elektrického oblouku,
- vysoce viditelné - reflexní vsadky na hrudi,
- reflexní proužky kolem pasu a na rukávech a nohavicích,
- fluorescentní žlutá a modrá
materiál: 74% bavlna, 25% polyester, 1% vodivé vlákno, 290 g/m2
velikost:

46 - 62

blůza

328246-62 (35230)

- límec se stojáčkem se zapínáním na suchý zip,
- kryté zapínání na zip a kovové druky,
- 2 přední kapsy s klopou na suchý zip,
- vnitřní kapsa, elastické manžety

kalhoty

318246-62 (35231)

- zapínání na zip a knoík, poutka na opasek,
- boční kapsy na suchý zip,
- zadní kapsa s klopou na suchý zip
EN 11612

EN 11611

A1 B1 C1 E1

třída A1

EN 13034

EN 1149-5

CEI EN 61482

EN 24071

třída 1
el.rezistence 4kA
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MONTÉRKOVÉ ODĚVY - SPECIÁLNÍ
POLYTECH košile

MICROLINE 380700-7 (35214)
MICROLINE reflexní 380600-7 (35214GB)

378037-48 (35219)

- antistatická, ohnivzdorná košile s kyselinoodolnými vlastnostmi,
- kryté zapínání na druky,
- 2 náprsní kapsy s klopami s krytým drukem,
- ochranné vlastnosti vydrží 5 cyklů praní

bundy k oděvům POLYTECH
(podrobněji na straně 79)

materiál: 99% bavlna
1% antistatické vlákno,
140 g/m²
velikost: 37 - 48
EN 11612

EN 13034

A1 C1

typ: P B

EN 1149-5

MONTÉRKOVÉ ODĚVY FLAME
- montérkové oděvy s nehořlavou úpravou, vhodné pro svářecí a metalurgické práce, barva zelená, modrá
- blůza s krytým zapínáním, 3 přední kapsy, elastické manžety, límec se suchým zipem,
- kalhoty se 2 bočními a 1 zadní kapsou, elastické šle s kovovými sponami, nastavitelný elastický pas
materiál: 100% bavlna s nehořlavou úpravou, 315 g/m2
velikost:
EN 11612

FLAME modré NA ZAKÁZKU (min 50 kusů) - 45 dní

44 - 62

kalhoty s náprsenkou modré

EN 11611

318190-99

zelené 318166-82

kalhoty modré

třída A1

blůza modrá

328100-09

zelená 328144-62
(33273)
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318100-09

zelené 318144-62
(33274)

(33276)

PRACOVNÍ KALHOTY
MONTÉRKOVÉ KALHOTY
- lehké a pohodlné kalhoty, moderní a ergonomický střih, extra pevné trojité švy, částečně elastický pas na bocích, poutka na opasek,
- 2 boční kapsy, 2 zadní kapsy (1 s klopou), prostorná kapsa s kapsičkou na tužky, kapsa na nářadí
materiál: 65% polyester, 35% bavlna, 245 g/m2, velikost: 42 - 64

BRUGGE

316342-64 (22461)

BREEZE

311646-62 (30834)

- tm. modré lehké a vzdušné kalhoty do pasu,
- vhodné pro řidiče, THP pracovníky,
- 2 boční šikmé kapsy, 2 kapsy na stehnech,
1 zadní kapsa na knoflík,
- poutka na opasek, zadní část stažená gumou
velikost: 46 - 62

MAASTRICHT

SECURITY

316142-64
(22463)

313001-7

EUPEN

316242-64 (22464)

CASUAL

331546-64

- volnočasové kalhoty z pevné bavlněné tkaniny
- černé lehké a vzdušné kalhoty do pasu,
s prostornými předními kombinovanými kapsami,
- vhodné pro bezpečnostní a strážní služby,
- 2 kapsy na stehnech, kombinované boční kapsy,
- 2 boční šikmé kapsy, 2 kapsy na stehnech,
2 zadní kapsy se zapínáním na klopu s drukem,
1 zadní kapsa na knoflík,
- poutka na opasek, zadní část stažená gumou - barva khaki
velikost: 46 - 64
velikost: S - 4XL

160
g/m

2

Hodí se k pracovním vestám
(více viz strana 80)

ASENDORF modrá 393211-6
MARXEN černá
393201-6
HARMSTORF khaki 393221-6
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MONTÉRKOVÉ KRAŤASY
MECHELEN

(22441)
317542-64

OSTENDE

(22443)
317642-64

WESTERLO

(22444)
317742-64

- lehké a pohodlné kraťasy, moderní a ergonomický střih, extra pevné trojité švy, částečně elastický pas na bocích,
- 2 boční kapsy, 2 zadní kapsy (1 s klopou), prostorná kapsa s kapsičkou na tužky, kapsa na nářadí
materiál: 65% polyester, 35% bavlna, 245 g/m2, velikost: 42 - 64 (velikostní tabulka na str.126)

STANDA

317901-7

- 3/4 letní kalhoty,
- 1 boční kapsa, 2 zadní kapsy a boční kapsa na metr,
- vyrábí se v ČR, možné objednání
nadměrných a atypických rozměrů
materiál: 65% bavlna, 35% polyester, 240 g/m2
velikost: S - 4XL

FUSION kraťasy
310268-96 (31092)

NOVÉ

- montérkové kraťasy se zdvojenými švy,
- velmi pohodlné,
- zapínání na zip s knoflíkem, poutka na opasek,
- 2 boční kapsy (pravá s kapsičkou na mince),
1 boční kapsa, 2 zadní kapsy
materiál: 100% bavlna (massaua), 280 g/m2
velikost: 38 - 66 (velikostní tabulka na str. 127)

100%
bavlna
280
g/m2
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PRACOVNÍ ODĚVY
MISTRAL žluté 315846-62 (34931G)
MISTRAL oranžové 315946-62 (34931)
- reflexní kraťasy ze směsového materiálu Mistral,
- fluorescentní žlutá nebo oranžová barva
- reflexní pásky na nohavicích
třída 2
EN ISO 20471

materiál: 55% bavlna, 45% polyester,
gramáž 240 g/m²

371501-6 (30203)

- bavlněné triko s krátkým rukávem, kulatý výstřih
materiál: 100% bavlna, 120 g/m2
velikost: S - 3XL

371501-6 (2273)

materiál: 80% polyester, 20% bavlna,
gramáž 280 g/m²

třída 1
EN ISO 20471

velikost: 46 - 64

velikost: 46 - 62

ARMY triko

PETER kraťasy

- reflexní kraťasy z velmi pevného materiálu
- 2 boční kapsy

TRIKO bílé
TRIKO šedé

376001-6 (30219)
376001-6 (30219G)

- bavlněné triko s dlouhým rukávem, kulatý výstřih,
- úpletové manžety
materiál: 100% bavlna, 160 g/m2

NOVÉ

velikost: S - 3XL

NOVÉ
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FUNKČNÍ PRÁDLO A OCHRANNÉ KOMBINÉZY
DELPHI

NARWAL

359001-6 (26130)

358901-6 (26120)

- tričko a spodky z dvouvrstvého tepelně izolačního
materiálu, prodyšné, odvádí vlhkost,
- triko s kulatým výstřihem a raglánovými rukávy,
- spodky s elastickou gumou a poklopcem,
- elastické manžety na rukávech
i nohavicích s extra plochými švy

- tričko a spodky z tepelně izolačního materiálu,
- prodyšné, odvádí vlhkost,
- triko s kulatým výstřihem a raglánovými rukávy, prodloužená záda,
- spodky s elastickou gumou a poklopcem,
- elastické manžety na rukávech
i nohavicích s extra plochými švy

materiál: 55% bavlna, 45% nylon,
175 g/m2

materiál: 100% polyester
175 g/m2

velikost: S - 3XL

velikost: S - 3XL

KOPERNIK

347502-6 (2918)

WARTENBERG

347102-6 (2966)

HEKLA 347702-6 (2969)

- prodyšné kombinézy s kapucí z netkané textílie, kryté zapínání na dvoucestý zip, gumička na kapuci, v pase, na koncích rukávů a nohavic,
- antistatická, odolná proti pevným částicím (prachu), radioaktivním částicím, vodním a chemickým aerosolům,
- HEKLA oděv s odolností proti hoření, třída 1, vhodná jako svrchní oděv proti ušpinění nehořlavých oděvů třídy 2 nebo 3 (např. Polytech)
materiál: 3-vrstvý laminát polypropylen (SMS) - KOPERNÍK, WARTENBERG,
4-vrstvý 100% polyethylen (SMMS) - HEKLA
balení: 25 ks v kartonu (KOPERNIK), 50 ks v kartonu (WARTENBERG)
velikost: M - 3XL

EN 1149-1

EN ISO 13982-1

EN ISO 13982-1

EN 1149-5

TYP 5

EN ISO 13982-1

EN ISO 13034

TYP 5

TYP 5
EN 1073-2

EN ISO 13034

TYP 6

EN ISO 13034

TYP 6
EN ISO 14116

TYP 6
třída 1
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ODĚVY DO CHLADNÝCH PROVOZŮ
ZATEPLENÉ ODĚVY OPERA

-45°C

EN 342

Poskytují tepelnou izolaci až do -45°C,
materiál: 420D Oxford nylon, zateplení 3M Thinsulate (150 g/m2)
velikost: S - 3XL

kalhoty

316201-6 (34164)

- zapínání na zip překrytý klopou s druky,
- 2 přední kapsy s klopou na suchý zip,
- elastické široké šle s rychlozapínáním,
- prodloužená zadní část, elastický pas,
- zadní kapsa se zapínáním na suchý zip,
- reexní doplňky na kapsách a nohavicích

bunda

326201-6 (34163)

- zapínání na zip překrytý klopou s druky,
- kapuce odepínatelná (druky),
- vnitřní část límce podšitá umělou kožešinou,
- nastavitelné manžety, úplety v rukávech,
- elastické stahování v pase,
- postranní kapsy s klopou na suchý zip,
- náprsní kapsa na zip,
- reexní doplňky na kapsách a ramenou

reexní
prvky
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PROTIPOŘEZOVÉ ODĚVY A OBUV
BUCHE

329501-5 (2276)

- protipořezová bunda, (třída 1, 1:20 m/s), povrchová úprava odpuzuje vodu a špínu, ergonomický design,
- 2x krytý a extrémně odolný zip, 2 náprsní kapsy a 2 spodní kapsy na suchý zip

EN 381

materiál: 50% polyester, 50% bavlna
velikost: S (46-48), M (50-52), L (54-56), XL (58-60), XXL (62-64)

LESNÍK s náprsenkou
319244-64

LESNÍK do pasu

319144-64

- protipořezové kalhoty, (třída 1, 1:20m/s), povrchová úprava odpuzuje vodu a špínu,
- kalhoty do pasu mají boční kapsu na nohavici,
- kalhoty s náprsenkou mají náprsní kapsu s klopou a elastické šle umožňující volný pohyb
materiál: 50% polyester, 50% bavlna
velikost: 44 - 64

PROTIPOŘEZOVÁ OBUV
EIBE S3

219638-49
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viz strana 105

ROBINIE S3
219539-48

SAVER S3
219739-47

ULME SB
258039-48

NEPROMOKAVÉ ODĚVY A VYBAVENÍ PRO LESNÍKY
NEPROMOKAVÉ ODĚVY

PAPPEL

- větru a voděodolné oděvy (voděodolnost - 8000 mm),
bunda
- prodyšné díky ventilačním otvorům, dvojitě podlepené švy,
- blůza se zapínáním na zip a druky, kapuce v límci, 2 spodní kapsy,
- kalhoty s elastickým pasem nebo elastickými kšandami s plastovými přezkami
materiál: 100% polyester,
PU povrstvení, 190 g/m2

EN 343

oranžovo-zelená 329101-6 (22753)
FALKEN bunda zelená 329201-6 (26403)
TRELLE kalhoty do pasu 319201-6 (26423)
SUNDVALL kalhoty s náprsenkou
319211-6 (26413)

velikost: S - 4XL

NOVÉ

NOVÉ

třída 3

NOVÉ

VYBAVENÍ PRO DŘEVORUBCE
ROTT

389001-7

viz strana 77

SANDORN
viz strana 66

387101-6

ESCHE

387121-7

SCHLEHE

387111-7

viz strana 70
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ÚPLETOVÉ BUNDY
INNSBRUCK tm.šedá

LINZ sv.šedá

383811-6 (23371)

383801-6 (23370)

SALZBURG modrá

383821-6 (23372)

- lehká úpletová bunda s protižmolkovou úpravou, vnitřní část z fleecu, softshellové doplňky,
- elastické zakončení rukávů a spodního okraje, 2 boční a 1 náprsní kapsa na zip
materiál: 96% polyester, 4% elastan, gramáž 320 g/m2
velikost: S - XXXL

DIRECTOR šedá

DIRECTOR modrá

386721-6 (33914)

386711-6 (33913)

- lehké bundy z polyesterového úpletu s vnitřní fleecovou úpravou, kombinované se strečovým softshellovým materiálem,
- barevné zipy, kapsy na zip,
- elastické zakončení rukávů, vyvýšený límec
velikost: S - 3XL

NOVÉ
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NOVÉ

ÚPLETOVÉ BUNDY
FIGHTER žlutá

FIGHTER camo

301501-6 (31066)

301601-6 (31066C)

- mikina s protižmolkovou úpravou, vnitřní hřejivá podšívka ve formě kožíšku, softshellové vsadky na ramenou, loktech, kapsách,
- na rukávech malé reflexní pásky, nastavitelný spodní okraj bundy, náprsní kapsa a boční kapsy uzavíratelné zipem, 2 vnitřní kapsy
materiál: 100% polyester, 350 g/m2
velikost:

S - XXXL

MURANO

388501-6 (34510 G)

- softshellová bunda, prodyšná, větru a voděodolná,
- reliéfní a elastická struktura,
- zipy s vnitřními větruodolnými klopami,
- černé vsadky na ramenou, pažích a v oblasti kapes,
- náprsní kapsa a boční kapsy uzavíratelné zipem,
2 vnitřní kapsy
materiál: 93% polyester, 7% spandex (softshell),
podšívka: mikrofleece, 440 g/m²

SCORPION modrá
SCORPION šedá

301800-7 (31150P)
301700-7 (31150)

- úpletová bunda s vnitřní hřejivou podšívkou ve formě kožíšku,
- odolná větru a nečistotám, velmi flexibilní a ergonomická, teplá a prodyšná,
- na exponovaných místech softshellová tkanina, reflexní pásky,
- náprsní kapsa na zip, 2 fleecem podšité boční kapsy, 2 síťovinové vnitřní kapsy,
- oddělitelný držák na ID kartu, splňuje požadavky Oeko-Tex® Standard 100
materiál: 100% polyester, 460 g/m2
velikost: XS - 4XL

velikost: S - XXXL
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SOFTSHELLOVÉ BUNDY
KLEMENS modrá-navy 387061-7 (19971)
KIAN šedo-černá 387051-7 (19970)

KENAN černo-zelená 387071-7 (19973)

- softshellové bundy, prodyšné, větru a voděodolné, elastické a vysoce oděruvzdorné, vnitřní strana z měkkého fleecu,
- nastavitelné manžety a spodní okraj bundy, 2 boční kapsy na zip, voděodolnost 3.000 mm, paropropustnost 1000 g/m2/24h
materiál: 96% polyester, 4% spandex (3-vrstvý laminát - softshell),
podšívka: 100 % polyester
velikost: S - 4XL

NOVÉ

SANDORN

387101-6 (22756)

- softshellová bunda, prodyšná, větru a voděodolná, vysoce oděruvzdorná, s vnitřní fleecovou úpravou,
- reflexní proužky vepředu, vzadu i na rukávech, 3 vnější kapsy a 2 vnitřní kapsy
materiál: 100% polyester (3-vrstvý laminát - softshell),
podšívka: 100% polyester (fleece)
velikost: S - XXXL
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SOFTSHELLOVÉ BUNDY
ALPHA černá

387700-7 (20001)

GAMMA modrá

387601-7 (20003)

- softshellové bundy, prodyšné, větru a voděodolné s vodotěsnými zipy (mimo zipů na rukávech), elastické a vysoce oděruvzdorné,
- reflexní lem na přední části, nastavitelné manžety a spodní okraj bundy, stahovatelný límec s ochranou brady, 4 vnitřní a 4 vnější kapsy,
- voděodolnost 8.000 mm, paropropustnost 800 g/m2/24h
materiál: 100% polyester (3-vrstvý laminát - softshell),
podšívka: 100% polyester Oxford
velikost: XS - 4XL (ALPHA), S - 4XL (GAMMA)

OMEGA červená

388001-7 (20006)

SIGMA zelená

388101-7 (20007)

- softshellové bundy s odepínacími rukávy, prodyšné, větru a voděodolné s vodotěsnými zipy (mimo zipů na rukávech),
- elastické a vysoce oděruvzdorné, reflexní lem na přední části, nastavitelné manžety a spodní okraj bundy,
- stahovatelný límec s ochranou brady, 4 vnitřní a 4 vnější kapsy,
- voděodolnost 8.000 mm, paropropustnost 800 g/m2/24h
materiál: 100% polyester (3-vrstvý laminát - softshell),
podšívka: 100% polyester Oxford
velikost: S - 4XL
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SOFTSHELLOVÉ BUNDY
EPSILON šedo-černá

387210-7 (19925)

THETA šedo-navy

387220-7 (19926)

- softshellové bundy sportovního střihu, prodyšné, větru a voděodolné, doplňky na ramenou a kapuci ze speciální reflexní tkaniny,
- podšívka ze strukturovaného materiálu - nelepí se na tělo - příjemné na nošení, odepínatelná kapuce,
- svislá náprsní a dvě boční kapsy na zip, extra odolný zip
materiál: 96% polyester, 4% elastan
(3-vrstvý laminát - softshell)
velikost: XS - 4XL

- voděodolnost
8 000 mm
- paropropustnost
3000 g/m2/24hod

TAU

387750-7 (19922)

- luxusní softshellová bunda se speciální reflexní úpravou, prodyšná, větru a voděodolná, odnímatelná kapuce, prodloužená zadní část,
- nastavitelné manžety a spodní okraj bundy, 3 vnější kapsy
materiál: 100% polyester (3-vrstvý laminát - softshell),
podšívka: 96% polyester, 4% spandex
velikost: XS - 4XL

- voděodolnost
8 000 mm
- paropropustnost
3000 g/m2/24hod
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SOFTSHELLOVÉ BUNDY
ETA

387200-7 (19910)

ZETA

387711-7 (19980)

- softshellová bunda unisexového střihu, s reflexními doplňky,
- prodyšná, větru a voděodolná, odepínatelná kapuce,
- prodloužená zadní část, nastavitelné manžety
a spodní okraj bundy, voděodolnost (8000 mm),
paropropustnost (1000 g/m2/24hod)

- softshellová bunda, prodyšná, větru a voděodolná,
s vodotěsnými zipy, vysoce oděruvzdorná,
- fleecová podšívka, odnímatelná kapuce s ochranou tváře,
- 3 vnější a 4 vnitřní kapsy, voděodolnost (6000 mm),
paropropustnost (3000 g/m2/24hod)

materiál: 100% polyester (3-vrstvý laminát - softshell)

materiál: 96% polyester, 4% elastan
(3-vrstvý laminát - softshell),
podšívka: 100% polyester (fleece)

velikost:

XS - 4XL

velikost: S - 4XL

URANOS

387401-7 (19950)

- zateplená softshellová bunda, prodyšná, větru a voděodolná, s vodotěsnými zipy,
- vysoce oděruodolná, fleecová 3M™ Thinsulate™ podšívka, odnímatelná nastavitelná kapuce s ochranou tváře,
- nastavitelné manžety a spodní okraj bundy, 2 vnější a 4 vnitřní kapsy
materiál: 100% polyester (3-vrstvý laminát - softshell),
podšívka: 100% Thinsulate
velikost:

S - 4XL

- voděodolnost
8000 mm
(mimo švy),
- paropropustnost
800 g/m2/24hod
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SOFTSHELLOVÉ BUNDY
STARFLEX zelená

STARFLEX oranžová
388821-6 (33912)

388801-6 (33910)

STARFLEX petrolejová

388811-6 (33911)

- softshellové bundy s odepínacími rukávy, prodyšné, větru a voděodolné, vnitřní podšívka z fleecu,
- 2 postranní a 1 náprsní kapsa se zapínáním voděodolnými zipy s reflexními proužky, reflexní pásky na ramenech, pružné manžety
materiál: 100% polyester(3-vrstvý laminát - softshell)
velikost: S - 3XL

ESCHE

387121-7 (22755)

- softshellová bunda moderního a ergonomického střihu,
- prodyšná, větru a voděodolná,
- vysoce viditelná s reflexními páskami, vyztužení Cordurou®,
- dolní lem a konce rukávů z Oxford tkaniny,
- voděodolnost (8000 mm), paropropustnost (3000 g/m2/24hod)
materiál: 100% polyester (3-vrstvý laminát - softshell),
100% polyamid (Cordura®)
velikost:
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S - 4XL

SCHLEHE

387111-7 (22754)

- softshellová bunda, prodyšná, větru a voděodolná,
- vysoce viditelná z fluorescentní tkaniny s 3M reflexními páskami
- YKK zipy, odnímatelná kapuce,
- voděodolnost (5000 mm), paropropustnost (2000 g/m2/24hod)
materiál: 100% polyester (3-vrstvý laminát - softshell),
podšívka: 100% polyester
velikost: S - 4XL

SOFTSHELLOVÉ ODĚVY RUNNER
REINES

382002-7

BAJKAL

382201-7

- softshellová bunda, prodyšná, větru a voděodolná,
- odepínací kapuce, odvětrávání v podpaží,
- nastavitelné manžety na rukávech,
- 3 vnitřní a 3 vnější kapsy

- softshellová bunda, prodyšná, větru a voděodolná,
- odvětrávání v podpaží na zip, nastavitelné manžety,
- reflexní výpustky a reflexní prvky na rukávech a zádech,
- 1 vnitřní a 3 vnější kapsy na zip,

materiál: 95% polyester, 5% spandex
(3-vrstvý laminát - softshell)

materiál: 95% polyester, 5% spandex
(3-vrstvý laminát - softshell)

velikost: M - 4XL

velikost: S - 4XL

- voděodolnost
10 000 mm
(mimo švy),
- paropropustnost
3000 g/m2/24hod

LILLY dívčí
KEVIN chlapecká

381601-3
381501-3

- dětské softshellové bundy s vnitřní fleecovou úpravou,
- reflexní proužek, odepínatelná kapuce,
- nastavitelné manžety, ventilační zipy v podpaží,
- praktická kapsa na rukávu, 3 vnitřní a 3 vnější kapsy
materiál: 95% polyester, 5% spandex
(3-vrstvý laminát - softshell)

- voděodolnost
10 000 mm
(mimo švy),
- paropropustnost
3000 g/m2/24hod

BOIRO

312003-7

- velmi pohodlné teplé softshellové kalhoty,
- unisexový střih, fleecová vnitřní vrstva, elastický pas,
- 2 boční kapsy, barva černá
materiál: 95% polyester, 5% spandex
(3-vrstvý laminát - softshell)
velikost: L - 4XL

velikost: 110-116, 122-128, 134-140 (DOPRODEJ)

- voděodolnost
10 000 mm
(mimo švy),
- paropropustnost
5000 g/m2/24hod
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PROŠÍVANÉ BUNDY
PATROL modrá

PATROL černá

386861-6 (34148)

386851-6 (34143)

- hřejivá prošívaná bunda,
- kapsy na zip a držák na pero, vyvýšený límec s ochranou brady,
- elastické manžety a spodní lem s elastickým zakončením
velikost: S - 3XL

JASPER

NOVÉ

NOVÉ

386801-6 (33916)

- prošívaná ultralehká nylonová bunda
s prodyšnými polyesterovými vsadkami,
- elastické zakončení na spodním lemu a koncích rukávů,
- kapsy na zip, kapuce,
velikost: XS - 3XL

MARMOT

386826 (33917)

- lehká bunda sportovního typu z prošívaného Ripstop nylonu,
- softshellové doplňky,
- vyvýšený límec s ochranou brady, reflexní doplňky,
- 2 boční kapsy, 1 náprsní kapsa na zip
- elastické zakončení na rukávech a spodním okraji bundy
materiál: streč softshell, Ripstop nylon - odolný proti roztrhnutí,
podšívka 100 g/m2
velikost: S - 3XL

NOVÉ
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NOVÉ

PROŠÍVANÉ BUNDY
STOKHOLM

386900-7 (20030)

VISBY

386910-7 (20031)

- velmi lehká, pohodlná, prodyšná a hřejivá prošívaná bunda,
- elastický spodní okraj a konce rukávů, krytý zip s ochranou brady, 2 boční a 1 náprsní kapsa, vnitřní velká kapsa na dokumenty
materiál: svrchní část - 100% polyamid,
3M™ Thinsulate™ výplň - 100% polyester,
softshelové rukávy a doplňky, podšívka -100% polyester
velikost: XS - 4XL

BANF

384501-6 (34857)

- oboustranná víceúčelová bunda, jedna strana - tmavě modrá, hřejivá, prošívaná,
- druhá strana je ze žlutého výstražného materiálu: reflexní pruhy na hrudi, zádech a rukávech (EN 20471),
- kapsy na zip, elastické zakončení na spodním lemu a koncích rukávů

EN ISO 20471
třída 2

velikost: S - 3XL
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ZATEPLENÁ SOFTSHELLOVÁ BUNDA
DOLPHIN

388600-7 (31148)

- pokroková softshellová bunda s TPU membránou, prodyšná, větru a voděodolná,
- zvýšená tepelná izolace díky polyesterovému zateplení, které zaručuje stálou tělesnou teplotu i při extrémních povětrnostních podmínkách,
- mikrofleecová vnitřní strečová podšívka díky své struktuře ve tvaru včelích pláství účinně odvádí pot od povrchu těla na povrch tkaniny,
- vnitřní síťovaná část podšívky zvyšuje prodyšnost v oblasti horní části zad a ramen,
- zvýšená prodyšnost na zádech a pod rameny,
- posílení z RIPSTOP® tkaniny v oblastech nejvíce náchylných k prodření,
- Ergofit® střih na rukávech - zajišťuje maximální pohyblivost,
- zipy v podpaží umožňují odvětrání,
RIPSTOP
- oddělitelná podšitá kapuce,
- náprsní kapsa s voděodolným zipem,
- 2 prostorné boční kapsy na zip s voděodolnými klopami,
- vnitřní kapsy, jedna je vhodná na tablet (vel. až 10 palců)
s bezpečným velcro zapínáním,
- krytý centrální zip s vnitřní větruodolnou klopou,
- reflexní pásky,
- splňuje požadavky Oeko-Tex® Standard 100
materiál: 96% polyester, 4% spandex
(softshell - 3-vrstvý laminát),
TPU membrána, 240 g/m2,
vnitřní vložka: 100% polyester,
vnitřní vrstva: mikrofleece

reexní
prvky

velikost: XS - 4XL

Ergot

- voděodolnost
3 000 mm,
- paropropustnost
3000 g/m2/24hod
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velká vnitřní kapsa
vhodná i pro tablet

SOFTSHELLOVÉ A ZIMNÍ BUNDY
SHARK

388700-7 (31147)

- pokroková softshellová bunda s TPU membránou, prodyšná, větru a voděodolná,
- mikrofleecová vnitřní strečová podšívka díky své struktuře ve tvaru včelích pláství účinně odvádí pot od povrchu těla na povrch tkaniny;
- posílení z RIPSTOP® tkaniny v oblastech nejvíce náchylných k prodření,
- Ergofit® střih na rukávech - zajišťuje maximální pohyblivost,
- prodloužená strečová vložka v rukávech s otvorem pro palec,
- dvě zateplené boční kapsy s vodoodpudivými zipy, jedna kapsa na pero,
- vnitřní kapsa na telefon na zip,
- dvě nadstandardně velké síťované vnitřní kapsy na suchý zip na tablet
až do velikosti 10 palců nebo jiné větší předměty,
- velmi odolný centrální zip s vnitřní větruodolnou klopou,
reexní
- reflexní doplňky,
prvky
- splňuje požadavky Oeko-Tex® Standard 100
materiál: 96% polyester, 4% spandex
(softshell - 3-vrstvý laminát),
TPU membrána, 350 g/m2,
vnitřní vrstva: mikrofleece

Ergot

velikost: XS - 4XL

- voděodolnost 3 000 mm,
- paropropustnost 3000 g/m2/24hod

MUREN

velká vnitřní kapsa
vhodná i pro tablet

385500-7 (31145)

- luxusní multifunkční zimní bunda s povrchovou ochranou proti vodě, větru a nečistotám, s oddělitelnou podšitou kapucí,
- svrchní část z měkké, lehké a odolné Ripstop tkaniny s PU membránou, tepelná izolace vyšší díky 3M podšívce,
- vnitřní podšívka umožňuje zároveň odvětrávání,
- 100% Cordura na nejvíce exponovaných oblastech,
termoalu membrána
- velmi odolný krytý centrální zip s vnitřní větruodolnou klopou,
- rukávy a spodní lem bundy nastavitelné,
- oddělitelný držák na ID kartu,
- reflexní doplňky,
- splňuje požadavky Oeko-Tex® Standard 100
materiál: Ripstop tkanina - 150 g/m2,
3M podšívka - 200 g/m2, vnitřní podšívka - 90 g/m2

RIPSTOP

reexní
prvky

velikost: XS - 4XL

- voděodolnost
10 000 mm,
- paropropustnost
5000 g/m2/24hod

velká vnitřní kapsa
vhodná i pro tablet
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ZIMNÍ BUNDY
PILOT bundy 4 v 1
- celoroční víceúčelová bunda 4 v 1, odepínatelné rukávy a límec, odnímatelná vnitřní kožešinová vložka,
- povrchová úprava TEX-Protector (odpuzuje vodu, olej a špínu, oděruvzdorná), možno prát na 40°C,
- vnitřní strana límce podšitá kožešinou, dvoucestný zip, pružné pletené manžety
materiál: svrchní část: 265 g/m2, 60% bavlna, 40% polyester,
vnitřní část: 70% polyacryl, 30% polyester, podšívka: 100% polyester
velikost: S - 4XL (XS - 5XL - Rondane, Östersund)

RONDANE

389200-8 (23618)
černá

LILLEHAMER

389301-7 (23612)
zelená

ÖSTERSUND

ASKIM

389231-7 (23625)
šedo-černá

ARENDAL

389311-7 (23623)
černo-zelená

TROMSOE

kapuce černá
kapuce modrá

389250 (23651)
389251 (23650)

kapuce kompatibilní k bundám PILOT
materiál:
svrchní část: 60% bavlna, 40% polyester,
vnitřní část: 100% polyester
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389900-8 (23616)
modrá

389241-7 (23621)
černo-šedá

ZIMNÍ BUNDY
MOLDE

389811-7 (23629)
černo-modrá

HALDEN

VEGA

LEVANGER 389211-7 (23619)
389801-7 (23620)
červeno-černá
modro-navy

389221-7 (23627)
oranžovo-modrá

ROTT

389001-7 (22758)
oranžovo-zelená

PILOTKY 4 v 1 S REFLEXNÍMI PRUHY

KIRKENES

389951-7 (23643)
černá

ROGNAN

REFLEXNÍ PILOTKY 4 v 1
389961-7 (23644)
navy

GUNAR 389601-7
ERIK
389611-7
TORBEN 389621-7

viz strana 94
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ZIMNÍ BUNDY
BLACKPOOL černá
NEWCASTLE modrá

386001-7 (20019)

386100-7 (20020)

GOSWICK červená

386010-7 (20018)

- pánská zimní termobunda, prodyšná, větru a voděodolná, reflexní lem na přední i zadní části, dvoucestný zip,
- podlepené švy, fleecová podšívka v horní části, odepínatelná visačka na ID karty, odepínatelná kapuce,
- 2 vnitřní a 4 vnější kapsy, voděodolnost (8000 mm), paropropustnost (5000 g/m2/24hod)
materiál: svrchní část: 100% polyamid, povrstvené PU, podšívka: 100% polyester (polar fleece)
velikost:

S - 4XL (NEWCASTLE, GOSWICK), XS - 4XL (BLACKPOOL)

MITTENWALD

INZELL
388201-8 (20070)

388221-8 (20072)

OBERSTAUF

388211-8 (20071)

- zimní bunda s povrchovou úpravou TEX-Protector (odpuzuje vodu, olej a špínu, oděruvzdorná),
- lze připnout kapuci z PILOT bund (kód: 389250, 389251 - viz strana 74), vnitřní strana límce podšitá fleecem, dvoucestný zip krytý klopou na druky
materiál: svrchní část: 265 g/m2, 60% bavlna, 40% polyester,
vnitřní část: 70% polyacryl, 30% polyester,
podšívka: 100% polyester
velikost: S - 5XL
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ZIMNÍ BUNDY
MELLUM

385711-6 (2085)

AMRUM

385701-6 (2080)

- zimní bundy vodě a větruodolné, MELLUM s reflexními páskami, nastavitelná kapuce v límci, centrální zip krytý klopou,
- rukávy s vnitřními úpletovými manžetami, 1 napoleónská kapsa a vnitřní kapsa na suchý zip, 2 vnější boční kapsy s klopami
materiál: 100% polyester, povrstvené PU
podšívka - 100% polyester
velikost: S - 3XL

380701-7 (35214)

MICROLINE bunda modrá

MICROLINE bunda reflexní

380601-7 (35214 GB)

- nehořlavé, kyselinoodolné, antistatické zimní bundy s vyjímatelnou vnitřní vložkou (připnutá na zip), vhodné ke speciálním oděvům POLYTECH,
EN 13034
EN 1149-5
EN 343
EN ISO 20471
- oddělitelná kapuce, vyvýšený límec, stahování v pase,
EN 14116
- 1 náprsní kapsa na telefon, 2 boční kapsy s klopami,1 vnitřní kapsa
materiál: 98% polyester, 2% vodivé vlákno
podšívka - 100% polyester
velikost: S - 4XL

Index:Est.
1/5H/40 Fod.
Int. 3/5H/60

typ PB 6

třída 3/1

třída 2

MICROLINE vesta
viz strana 83
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VESTY
HARMSTORF zelená

ASENDORF modrá

393211-6 (1815)

MARXEN černá

393221-6 (1816)

393201-6 (1814)

- víceúčelová pracovní vesta s velkým množstvím praktických kapes (9 vnějších a 2 vnitřní), náprsní kapsa s kroužkem pro připnutí klíčů
materiál: 65% polyester, 35% bavlna
velikost: S - 3XL

PENTE
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397501-6 (1895)

HENA

397700-7 (1890)

- softshellová vesta, prodyšná, větru a voděodolná,
- podšívka z měkkého fleecu, reflexní doplňky,
- zapínání na zip s ochranou brady,
- množství praktických kapes na zip

- softshellová vesta, větru a voděodolná,
- fleecová podšívka, zadní spodní díl prodloužený,
- vyvýšený límec, zapínání na zip s ochranou brady,
- reflexní prvky, 2 boční kapsy a náprsní kapsa na zip

materiál: 100% polyester (3-vrstvý laminát - softshell)
podšívka 100% polyester (fleece)

materiál: 96% polyester (softshell) + 4% elastan
zadní lem:100% polyester Oxford

velikost: S - 3XL

velikost: XS - 4XL

VESTY
PAMIR černá

390003,5,7

PAMIR modrá

390101-7

PAMIR zelená

390202-5

- celoroční víceúčelová pracovní vesta s velkým množstvím praktických kapes, silně zateplená, stahování na spodním okraji
materiál: 65% polyester, 35% bavlna, podšívka: 100 % polyester
velikost: černá L, XXL, 4XL (DOPRODEJ),

HANZ

397001-7 (1866)

- zateplená pracovní vesta
- velké množství praktických kapes,
- 1 vnitřní kapsa, prodloužená zadní část
materiál: 65% polyester, 35% bavlna
podšívka: 100% bavlna (černo-červený flanel)
velikost: S - 4XL

modrá S - 4XL,

zelená M - 2XL (DOPRODEJ)

CAPRICORNO

394501-6 (34034)

- oboustranná víceúčelová vesta,
- jedna strana v modré barvě: reflexní lemy na prsou,
2 náprsní a 2 boční kapsy na zip,
- druhá strana je ze žlutého výstražného materiálu:
2 reflexní pruhy (EN 20471) a 2 kapsy na suchý zip

třída 2

EN ISO 20471

materiál: polyester, 140 g/m2, PVC povrstvení, 200 g/m2
velikost: S - 3XL
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REFLEXNÍ ODĚVY - VESTY
ALBIN žlutá
EWALD oranžová

EN 20471

394001-7 (23510)
394011-7 (23511)

- reflexní vesty, zapínání na zip,
- náprsní kapsa na ID kartu,
- kombinovaná kapsa na mobil a tužky, prostorné boční kapsy

třída 2

EN ISO 20471

Oděvy s vysokou viditelností

materiál: 100% polyester
velikost: S - 4XL

třída 1
uorescenční plocha
min. 0,14 m2
reexní plocha
min 0,1 m2

třída 2

třída 3

uorescenční plocha
min. 0,5 m2
reexní plocha
min 0,13 m2

FRED žlutá
ALFONS oranžová

uorescenční plocha
min. 0,8 m2
reexní plocha
min 0,2 m2

394203-4 (2269)
394103-4 (2263)

394008 (22687)

WILHELM žluto-oranžová

- reflexní vesty, zapínání na suchý zip, náprsní kapsa na mobil

- reflexní vesta, zapínání na suchý zip

materiál: 80% polyester, 20% bavlna

materiál: 100% polyester

velikost: L (obvod hrudi 130 cm), XL (obvod hrudi 150 cm)

velikost: univerzální (obvod hrudi 130 cm)
třída 2

EN ISO 20471
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REFLEXNÍ VESTY
DAMIAN žlutá 398001-7 (23505)
TAMMO oranžová 398011-7 (23506)
- nehořlavé reflexní vesty, EN ISO 13688, EN ISO 20471-třída 2,
- EN ISO 14116 (materiály s omezením šíření plamene), Index 1
- snadné zapínání na pevný suchý zip,
- lehká a pohodlná

MICROLINE vesta
třída 2

EN ISO 20471

materiál: 100% polyester
velikost: S - 4XL

390601-7 (35229)

- nehořlavá, kyselinoodolná, antistatická vesta,
- vhodná ke speciálním oděvům POLYTECH,
materiál: 98% polyester, 2% vodivé vlákno
podšívka - 100% polyester
velikost: S - 4XL
index 1

EN 14116

Index:Est.
1/5H/40 Fod.
Int. 3/5H/60
EN 13034

EN ISO 14116

typ PB 6
EN 1149-5

EN 343

třída 3/1

EN ISO 20471

třída 2

SASCHA

394301-7 (22676)

- žlutá reflexní vesta s krátkým rukávem,
- zapínání na suchý zip,
- vhodná k nošení přes oděv v místech,
kde musí být použit výstražný oděv třídy 3
materiál: 100% polyester

třída 3

EN ISO 20471

velikost: S - 4XL

VÝSTRAŽNÝ ODĚV
TŘÍDY 3

83

REFLEXNÍ TRIKA
STEVEN žluté
BRIAN oranžové

DIEGO žlutá
CARLOS oranžové

375801-7 (22697)
375901-7 (22696)

- reflexní trika s krátkým rukávem,
- šedý lem kolem krku,
- prodyšná a pohodlná

třída 2

375601-7 (22699)
375701-7 (22698)

- reflexní polokošile s krátkým rukávem,
- šedý límeček kolem krku,
- náprsní kapsa, prodyšné a pohodlné

třída 2

EN ISO 20471

materiál: 75% polyester, 25% bavlna, 185 g/m
velikost: S - 4XL

UTRECHT triko

EN ISO 20471

materiál: 75% polyester, 25% bavlna, 185 g/m

2

2

velikost: S - 4XL

375501-6 (22715)

- dvoubarevné reflexní triko s krátkým rukávem,
- 3M reflexní proužky,
- prodyšné a pohodlné

třída 2

ZWOLLE polokošile

375551-6 (22725)

- dvoubarevná reflexní polokošile s krátkým rukávem,
- 3M reflexní proužky,
- prodyšná a pohodlná

materiál: 75% polyester, 25% bavlna, 185 g/m2

materiál: 75% polyester, 25% bavlna, 185 g/m2

velikost: S - 3XL

velikost: S - 3XL
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třída 2

EN ISO 20471

EN ISO 20471

MONTÉRKOVÉ REFLEXNÍ ODĚVY
80% polyester
20% bavlna

Reflexní oděvy z velmi pevného materiálu
materiál: 80% polyester, 20% bavlna,
gramáž 280 g/m²

280
g/m2

velikost: 44 - 64, 46 - 64 - kraťasy

HERMAN blůza žlutá
ALOIS blůza oranžová

328744-64 (22700)
328644-64 (2270)

- reexní blůzy s krytým zapínáním na knoíky, 2 náprsní kapsy,
- manžety se zapínáním na knoíky

PETER kraťasy oranžové

319846-64 (2273)

- reexní kraťasy, 2 boční kapsy, 1 zadní kapsa

KASPAR kalhoty lacl žluté
KURT kalhoty lacl oranžové

318744-64 (22703)
318644-64 (2271)

- reexní kalhoty s náprsenkou, nastavitelné šle, zapínání na plastové přezky,
- kapsa na náprsence na suchý zip, 2 boční a 1 zadní kapsa

HEINO kalhoty žluté
HEINZ kalhoty oranžové

319644-64 (22704)
319544-64 (2272)

- reexní kalhoty do pasu, poutka na opasek, 1 skládaná kapsa, 1 zadní kapsa, 2 boční kapsy
EN ISO 20471

třída 2
blůzy

třída 1
kraťasy,
kalhoty
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MONTÉRKOVÉ REFLEXNÍ ODĚVY
MISTRAL
- reflexní oděvy ze směsového materiálu Mistral,
- fluorescentní žlutá nebo oranžová barva
- reflexní pásky kolem hrudi, na rukávech a nohavicích
materiál: 55% bavlna, 45% polyester, gramáž 240 g/m²

55% bavlna
45% polyester

240
g/m2

velikost: 44 - 62, 46 - 62 - kraťasy
třída 2
EN ISO 20471

MISTRAL kraťasy žluté
MISTRAL kraťasy oranžové

315846-62 (34931G)
315946-62 (34931)

MISTRAL kalhoty pas žluté
315344-62 (34933G)
MISTRAL kalhoty pas oranžové 315444-62 (34933)
MISTRAL kalhoty lacl žluté
317344-62 (34943G)
MISTRAL kalhoty lacl oranžové 317444-62 (34943)
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MONTÉRKOVÉ REFLEXNÍ ODĚVY
MISTRAL bunda žlutá
MISTRAL bunda oranžová

325344-62 (34923G)
325444-62 (34923)

- kryté zapínáním na knoíky,
- 2 náprsní kapsy s klopami,
- pevný spodní lem, límeček

třída 2
EN ISO 20471

MISTRAL kombinéza žlutá
345344-62 (34963G)
MISTRAL kombinéza oranžová 345444-62 (34963)
- zapínání na zip,
- náprsní kapsa na zip,
- 2 prostorné boční kapsy

třída 3
EN ISO 20471
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REFLEXNÍ ODĚVY
MONTÉRKOVÉ ODĚVY SUPERTECH
- reflexní polytech oděvy s antistatickou, kyselinovzdornou a nehořlavou úpravou, EN 11612
- odolné proti vlastnostem elektrického oblouku,
- reflexní vsadky na hrudi, reflexní proužky kolem pasu a na rukávech a nohavicích,
- vysoce viditelné - barva fluorescentní žlutá a modrá

A1 B1 C1 E1

materiál: 74% bavlna, 25% polyester, 1% vodivé vlákno, 290 g/m

EN 11611

EN 13034

třída A1

2

EN 1149-5

CEI EN 61482

EN 24071

třída 1
el.rezistence 4kA

velikost: 44 - 62

SUPERTECH blůza

328244-62 (35230)

- límec se stojáčkem se zapínáním na suchý zip,
- kryté zapínání na zip a kovové druky,
- 2 přední kapsy s klopou na suchý zip, vnitřní kapsa,
- elastické manžety

SUPERTECH kalhoty

318244-62 (35231)

- zapínání na zip a knoík,
- boční kapsy na suchý zip,
- zadní kapsa s klopou na suchý zip

ONNO žlutá
HAUKE oranžová

327001-6 (23526)
327101-6 (23527)

- větru a voděodolné (1000 mm) bundy, podlepené švy,
- zip krytý klopou s cvoky, oddělitelná kapuce v límci,
- ochrana brady, reflexní pásky vepředu, vzadu, na rukávech, třída 3
EN ISO 20471
- elastické zakončení rukávů, 2 kapsy

JULIUS žluté
TORGE oranžové

317101-6 (23535)

- větru a voděodolné (2000 mm) kalhoty, podlepené švy,
- elastický pas, falešné kapsy, velmi pohodlné
materiál: 100% polyester Oxford, povrstvené PU
velikost: S - XXXL
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317001-6 (23555)

třída 1
EN ISO 20471
EN 343

REFLEXNÍ ODĚVY DO CHLADNÉHO POČASÍ
BENEDIKT oranžová s modrou
LEO žluto-oranžová

383601-6 (22708)

VALENTIN žlutá s modrou

307801-6 (22719)

383501-6 (22709)

- fleecové reflexní bundy, protižmolková úprava, pohodlný teplý límec, elastické okraje rukávů, 2 boční kapsy na zip
materiál: 100% polyester (polar fleece)

třída 3

EN ISO 20471

velikost: S - 3XL

BANF

384501-6 (34857)

- oboustranná víceúčelová bunda
- viz strana 73

CAPRICORNO

394501-6 (34034)

- oboustranná víceúčelová vesta
- viz strana 81
EN ISO 20471

třída 2

EN ISO 20471
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SOFTSHELLOVÉ REFLEXNÍ BUNDY
LOGAN žlutá

387811-6 (22702)

TYLER oranžová

387801-6 (22701)

- softshellová reflexní bunda s vnitřní fleecovou úpravou, oddělitelné rukávy, 3M reflexní pásky,
- náprsní kapsa a 2 boční kapsy na zip, 2 vnitřní kapsy
materiál: 100% polyester (3-vrstvý softshell)
velikost: S - XXXL

třída 3

EN ISO 20471

třída 2

EN ISO 20471
(vesta)

BILL oranžová s modrou
JIM žluto-oranžová

387851-6 (22735)

387901-6 (22731)

LIAM žlutá s modrou

387911-6 (22732)

- softshellová reflexní bunda s vnitřní fleecovou úpravou, 3M reflexní pásky, odnímatelná kapuce,
- prodloužená záda, náprsní kapsa a 2 boční kapsy na zip, vnitřní kapsa,
- voděodolnost (5000 mm), prodyšnost (2000 g/m2/24h)

materiál: 100% polyester (3-vrstvý softshell)
velikost: S - XXXL

třída 3

EN ISO 20471
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SOFTSHELLOVÉ REFLEXNÍ BUNDY
STARMAX žlutá

STARMAX oranžová

387951-6 (34567G)

387961-6 (34567)

- softshellové reflexní bundy s vnitřní microfleecovou úpravou, reflexní pásky,
- odepínací rukávy na zip, odepínací kapuce na zip, stahovatelná plastovými stopery,
- manžety se stahovaním pomocí suchého zipu, 1 náprsní a 2 boční kapsy na zip
materiál: 100% polyester (3-vrstvý softshell)
velikost: S - XXXL

třída 2

EN ISO 20471

EMMA dámská

387836-46 (22742)

387881-6 (23561)

- zateplená softshellová reflexní bunda,
- vnitřní hřejivá podšívka,
- bezešvé nažehlené reflexní pásky, odnímatelná kapuce,
- voděodolnost 5000 mm, paropropustnost 1000 g/m2/24h

- dámská softshellová reflexní bunda,
- velmi pevná a oděruvzdorná, fleecová vložka,
- oddělitelná kapuce, vyvýšený límec,
- nastavitelné manžety a spodní okraj bundy,
- reflexní pásky z 3M Scotchlite reflexního materiálu
- 1 náprsní a 2 boční kapsy na zip,
- 1 vnitřní kapsa
- voděodolnost 5000 mm,
- paropropustnost
2000 g/m2/24h

materiál:

HENNING

materiál:

100% polyester
(3-vrstvý softshell)

velikost: S - XXXL
třída 3

EN ISO 20471

třída 3

EN ISO 20471

100% polyester
(3-vrstvý softshell)

velikost:
36 - 46

91

ZIMNÍ REFLEXNÍ BUNDY
HASSO žlutá

389701-7 (23542)

OTTO oranžová

389711-7 (23543)

- zateplená reflexní bunda s odepínacími rukávy, větru a voděodolná (3000 mm), podlepené švy, kapuce v límci, límec zateplený fleecem
materiál: svrchní část: 100% polyester (Oxford - odpuzuje olej, špínu, oděruvzdorný), PU zátěr,
vnitřní část: 100% polyester
velikost: S - 4XL
třída 3

EN ISO 20471

třída 2

EN ISO 20471
(vesta)

EN 343

ROLAND žlutá

389401-7 (23522)

TOM oranžová

389501-7 (23523)

- zateplená reflexní bunda s odepínacími rukávy, větru a voděodolná (3000 mm), podlepené švy,
- kapuce v límci, límec zateplený fleecem
materiál: svrchní část: 100% polyester (Oxford - odpuzuje olej, špínu, oděruvzdorný), PU zátěr,
vnitřní část: 100% polyester
velikost:

S - 4XL
třída 3

EN ISO 20471

třída 2

EN ISO 20471
(vesta)

EN 343
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ZIMNÍ REFLEXNÍ BUNDY
SPENCER žlutá

384411-7 (23548)

TRAVIS oranžová

384401-7 (23549)

- zimní reflexní bunda 4 v 1 s odepínací vnitřní vložkou s oddělitelnými rukávy, kapuce v límci, dvoucestný zip,
- kryté zapínání, voděodolnost (2000 mm), prodyšnost (2000 g/m2/24h)
materiál: svrchní část: 100% polyester Oxford (materiál odpuzující olej, špínu, oděruvzdorný), PU zátěr,
vložka a podšívka: 100% polyester (rukávy-fleece)
velikost: S - 4XL

třída 3

EN ISO 20471

třída 2

EN ISO 20471
(vnitřní části)

EN 343

EN 511

SEBASTIAN žlutá

384001-7 (23528)

ALEXANDER oranžová

384201-7 (23529)

- reflexní zimní bunda 2 v 1 s odepínací vnitřní vložkou, dvoucestný zip, kryté zapínání, kapuce v límci,
- podlepené švy, voděodolnost (2000 mm), prodyšnost (2000 g/m2/24h)
materiál: svrchní část: 100% polyester Oxford (materiál odpuzující olej, špínu, oděruvzdorný), PU zátěr,
vložka a podšívka: 100% polyester
velikost: S - 4XL

třída 3

EN ISO 20471

EN 343

vnitřní vložka
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ZIMNÍ REFLEXNÍ PILOTKY A ČEPICE
PILOT bundy 4 v 1
- celoroční víceúčelová bunda 4 v 1, odepínatelné rukávy a límec, odnímatelná vnitřní kožešinová vložka, povrchová úprava TEX-Protector
(odpuzuje vodu, olej a špínu, oděruvzdorná), možno prát na 40°C, vnitřní strana límce podšitá kožešinou, dvoucestný zip
třída 3

materiál: svrchní část: 265 g/m2, 60% bavlna, 40% polyester,
vnitřní část: 70% polyacryl, 30% polyester, podšívka: 100% polyester

EN ISO 20471

velikost: S - 4XL

třída 2

EN ISO 20471
(vesta)

GUNAR

ERIK

389601-7 (23648)

389611-7 (23649)

TORBEN

MARIUS žlutá
GEORG oranžová

585031 (2316)
585030 (2315)

585091 (2302)
585090 (2301)

- pletená akrylová čepice s Thinsulate vnitřní vložkou

- pletená polyakrylová čepice s Thinsulate vnitřní vložkou

materiál: 100% akryl, vložka - 100% Thinsulate

materiál: 100% polyakryl, vložka - 100% Thinsulate

DANIEL žlutá 580003 (22591)
ROMAN oranžová 580004 (22590)
RUNE žluto-oranžová 580008 (22589)
- kšiltovka s šesti vyšívanými větracími otvory,
- integrovaný reflexní proužek,
- dvouvrstvý kšilt s potištěným předním lemem,
- velikost nastavitelná kovovou sponou
materiál: 80% polyester, 20% bavlna
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ERWIN žlutá
RUDI oranžová

389621-7 (23647)

balení: po 12 ks
velikost všech typů čepic:

univerzální

ČEPICE
velikost 10 x 5 cm

HOLGER černá s červeným lemem 585020 (2312)
FELIX modrá s šedým lemem 585010 (2313)
OLE černá s šedým lemem 585000 (2314)

MARLON navy 585071(23104)
BJARNE černá 585070 (23105)
MATTI šedá
585072 (23106)

- pletená polyakrylová čepice s Thinsulate vnitřní vložkou

pletená polyakrylová čepice s Thinsulate vnitřní vložkou,
na čele prostor pro logo (potisk nebo výšivka)

PAUL 585050 (2309) BODO 585041 (23102)

JULIAN 585040 (2311)

pletená polyakrylová čepice s Thinsulate vnitřní vložkou, 100% polyakryl, vložka - 100% Thinsulate

JASPER - lehčí 585060
LENNI - teplejší 585065

KENDO 587000(23010)

HANNES 586000 (2303)

zimní set: fleecová čepice + šála,
100% polyester

tm. modrá pletená kukla,
100% polyacryl

čepice z tenčího eecu (JASPER)
z polar eecu (LENNI)

STACHUS 585080 (23195)
moderní, pohodlná a hřejivá čepice
s vplétanými reflexními vlákny,
svrchní materiál: polyakryl,
podšívka: polyester fleece

ROBIN 586500 (4030)

tm. modrá čepice pod přilbu,
70% vlna, 30% polyacryl

BRAD bílá 580007 (22596)
TILL černá 580002 (22595)
JOE navy 580006 (22593)
JONTE král.modrá 580009 (22598)
JACK červená 580001 (22592)
JOHN šedá 580005 (22594)
DAVID zelená 580000 (22597)
Kšiltovky s šesti vyšívanými větracími otvory, integrovaný reflexní proužek,
dvouvrstvý kšilt s potištěným předním lemem, velikost nastavitelná sponou
materiál: 65% polyester, 35% bavlna
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PRACOVNÍ OBUV

NORMY A PIKTORAMY ..... 97
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PRACOVNÍ POLOBOTKY
A KOTNÍKOVÁ OBUV O1, S1, S3 ..... 98 - 101
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PROTIPOŘEZOVÁ OBUV ..... 105

BEZPEČNOSTNÍ OBUV
SPORTOVNÍHO TYPU .....102

HOLÍNKY, GUMOFILCOVÁ OBUV,
GALOŠE A NAZOUVÁKY ..... 107 - 110

ZATEPLENÁ OBUV .....103, 106
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PONOŽKY A VLOŽKY ..... 111 - 113

NORMY A PIKTOGRAMY - OBUV
PRACOVNÍ OBUV

EN ISO 20347:2012

OB

splňuje základní požadavky

O1

OB + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty

O2

O1 + odolnosti proti průniku a absorbci vody

BEZPEČNOSTNÍ OBUV (s tužinkou ve špičce) EN ISO 20345:2011
SB

splňuje základní požadavky

S1

SB + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty

S1P

S1 + odolnost proti propíchnutí

S2

S1 + odolnost proti průniku a absorbci vody

S3

S2 + odolnost proti propíchnutí, podešev s dezénem

S4

SB + antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty, odolnost proti palivovému oleji (třída 2)

S5

S4 + odolnost proti propíchnutí, podešev s dezénem (třída 2)

EN ISO 17249:2013 - obuv odolná proti pořezání motorovou pilou

PIKTOGRAMY
E

absorpce energie
v oblasti paty

S

A

antistatická obuv

P

SRA
SRB
SRC
FO

odolnost proti
uklouznutí

odolnost proti olejům
a pohonným hmotám

ocelová špice

odolnost proti
propíchnutí
(ochranná stélka)
do 1100N

WR
WRU

odolnost proti vodě

HRO

odolnost podrážky proti
kontaktnímu teplu (do
300°C)

třída 1: do 20 m/s
třída 2: do 24 m/s
třída 3: do 28 m/s

CL

zateplení

prodyšný
svršek

SRA odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici se SLS (roztok laurylu sulfátu sodného)
SRB odolnost proti uklouznutí na ocelové podlaze s glycerinem
SRC odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem
WR odolnost svršku proti vodě
WRU odolnost proti průniku a absorbci vody

třída 1: obuv vyrobená z usně (O1, O2, SB, S1, S1P, S2, S3)
třída 2: celopryžová nebo celopolymerní obuv (vulkanizovaná / tvářená vcelku): S4, S5

Materiál:
PU, PUR - polyuretan
PU.2D - polyuretan s dvojitou hustotou
TPR - termoplastická guma, TR - termoplastický elastomer
HDPE - polyethylen s vyšší hustotou
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VOLNOČASOVÁ OBUV
ACTIV

222238-48

- volnočasová polobotka z prodyšné voděodolné nubukové kůže, antibakteriální vlastnosti,
- polstrovaný jazyk, podešev protiskluzová

NOVÉ

materiál: svrchní materiál - nubuková kůže,
podšívka - vzdušná 3D tkanina,
podešev - PU / TPU
velikost: 38 - 48

PRACOVNÍ OBUV
ENNA 01

223036-48 (30301)

VITA 01

213036-48 (30101)

- polobotky (ENNA) nebo kotníková obuv (VITA) bez ochranné špice,
- ergonomicky tvarované, polstrovaný límec a jazyk, rychlé šněrování, vyjímatelná antistatická vložka,
- podešev antistatiská, protiskluzová, oleji a kyselinoodolná, SRA, nepíšící, světle šedá
materiál: svrchní část - reliéfní kůže,
podešev - PU / PU

PIRNA S3

velikost: 36 - 48

COTBUS S3

224036-48 (33361)

- polobotka (PIRNA) nebo kotníková obuv (COTBUS) s antikorozní ocelovou kaplí a ocelovou planžetou,
- vyjímatelná antistatická stélka,
- podešev antistatická, olejivzdorná, kyselinoodolná, protiskluzová SRA, nepíšící, modrá
materiál: svrchní část - hovězinová useň,
podešev - dvouvrstvá PUR
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velikost: 36 - 48

214036-48 (33151)

PRACOVNÍ OBUV
ARENA O2

ARCHA O2

2522236-48

2512736-48

- polobotka (ARENA) a kotníková obuv (ARCHA) s anatomickou vkládací vyměnitelnou stélkou
s antibakteriálními vlastnostmi, absorbuje vlhkost, podšívka zajišťuje cirkulaci vzduchu a je velmi odolná proti oděru,
- podešev lehká, antistatická, olejivzdorná, protiskluzová, SRC
materiál: přírodní nubuk
velikost: 36 - 48

CESARO S3

LICATA S3

224239-50 (33337)

214239-50 (33139)

- bezpečnostní polobotky (CESARO) a kotníková obuv (LICATA) bez kovových součástí (metalfree),
- kompozitní tužinka ve špici a kompozitní planžeta, reflexní doplňky na bocích a patě,
- ergonomicky tvarovaný polstrovaný límec, polstrovaný jazyk, prodyšná podšívka, rychlé šněrování,
- vyjímatelná antistatická vložka,
- podešev antistatiská, protiskluzová, oleji a kyselinoodolná, světlá, nepíšící, šířka 11 cm
materiál: svrchní materiál - z nubukové kůže,
textilní vložka,
podešev - PU / PU
velikost: 39 - 50

TORMES S3

vyráběné
v nadměrných velikostech
49, 50

226639-47 (33340)

ALENTO S3

216639-47 (33140)

- bezpečnostní polobotky (TORMES) a kotníková obuv (ALENTO) bez kovových součástí (metalfree),
- kompozitní tužinka ve špici a kompozitní planžeta,
- reflexní doplňky, ergonomicky tvarovaný polstrovaný límec, polstrovaný jazyk,
- prodyšná podšívka, rychlé šněrování, reflexní proužky,
- vyjímatelná anatomická vložka s absorbcí nárazů v oblasti paty,
- podešev antistatiská, protiskluzová, oleji a kyselinoodolnám, SRC, průsvitná, nepíšící, šířka 11 cm
materiál: svrchní materiál - z nubukové kůže a Oxford tkaniny,
textilní vložka,
podešev - PU / TPU
velikost: 39 - 47

99

PRACOVNÍ OBUV
GÖHREN S1

225036-47 (31161)

ZITTAU S3

215538-47 (33250)

- bezpečnostní polobotky s ocelovou špicí,
- rychlé šněrování, reflexní pásky na bocích,
- ergonomicky tvarované,
- vyjímatelná antistatická vložka, polstrovaný jazyk,
- podešev antistatická, olejivzdorná, protiskluzová, SRA,
- šířka 10,5

- bezpečnostní kotníková obuv
s antikorozní ocelovou kaplí a ocelovou planžetou,
- reflexní pruhy na bocích, vyjímatelná stélka,
- podešev antistatická, olejivzdorná, kyselinoodolná,
protiskluzová, SRA,
- šířka 10,5

materiál: svrchní část - semišová kůže,
textilní vložka,
podešev - PU / PU

materiál: svrchní část - kůže / textil,
textilní vložka,
podešev - PU / PU

velikost: 36 - 47

velikost: 38 - 47

TEMPLIN S1

235036-47 (31705)

- bezpečnostní sandály s ocelovou špicí,
- zapínání na suchý zip, ergonomicky tvarované,
- polstrovaný jazyk, vyjímatelná antistatická vložka,
- podešev antistatická, olejivzdorná,
protiskluzová, SRA,
- šířka 10,5
materiál: svrchní část - semišová kůže,
textilní vložka,
podešev - PU / PU
velikost: 36 - 47
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VILNUS S1P

234036-48 (31710)

- bezpečnostní sandály
s antikorozní ocelovou špicí a planžetou,
- vnitřní strana potažená prodyšnou 3D tkaninou,
- zapínání na přezku, reflexní doplňky,
- odnímatelná antistatická vložka z materiálu EVA,
- podešev antistatiská, protiskluzová, oleji a kyselinoodolná,
SRA, modrá, nepíšící,
- šířka 11
materiál: svrchní materiál - hovězinová useň
podešev - PU / PU
velikost: 36-48

PRACOVNÍ OBUV
TECHWORK S1

236136-47 (1104/1)

- kožené sandály, ocelová špice, 3M reflex.doplňky
- podšívka z antivibrační tkaniny,
- výška obuvi 13 cm, váha cca 0,7 kg,
- podešev - protiskluzná, olejivzdorná, antistatická, SRC
materiál: svrchní část - velurová useň,
podešev PU Techwork

LAZIO S1P

- lehké bezpečnostní sandály (530 g),
polobotky (520 g), kotníková obuv (575 g),
- reflexní doplňky, polstrovaný jazyk,
- ergonomicky tvarovaný límec,
- vyjímatelná anatomická stélka,
- podešev nepíšící, protiskluzná, antistatická,
olejivzdorná, kyselinoodolná, SRC,
materiál: svrchní část - kombinace kůže a mikrovlákna,
podšívka - prodyšný 3-vrstvý materiál SPYDER-NET,
podešev - ESOLIGHT ® - PU / PU

velikost: 36 - 47

TECHWORK O1

236036-47

TECHWORK S1 ESD

237036-47

velikost: 36 - 48

SANZA S3

MALETTO S1P

235136-48 (34415)

225136-48 (34425)

235439-50 (31390)

- bezpečnostní sandály s kompozitní špicí a planžetou,
bez kovových součástí (metalfree),
- ergonomicky tvarované, polstrovaný límec a jazyk,
- odnímatelná anatomická vložka,
- zapínání na suchý zip, reflexní doplňky,
- podešev antistatiská, protiskluzová,
oleji a kyselinoodolná, SRA, světlá, nepíšící
materiál: svrchní materiál - semišová kůže / textil,
textilní vložka,
podešev - PU / PU
velikost: 39 - 50

vyráběné
v nadměrných velikostech
49, 50

PERITO S3

215136-48 (34427)
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BEZPEČNOSTNÍ OBUV SPORTOVNÍHO TYPU
EMS LEGENDARY S1

225236-48 (31600)

- bezpečnostní perforované polobotky s ocelovou špicí,
- podešev antistatická, olejivzdorná, kyselinoodolná,
protiskluzová, SRA
materiál: svrchní část - hovězinová štípená kůže,
podešev - PU / PU
velikost: 36 - 48

ODIEL S1P

226237-48 (31554)

- bezpečnostní polobotka sportovního typu,
- antikorozní kevlarová špice a planžeta,
- ergonomicky tvarované, polstrovaný límec a jazyk,
- odnímatelná anatomická vložka,
- podešev antistatická, protiskluzová,
oleji a kyselinoodolná, SRA,
- součástí jsou modré tkaničky navíc
materiál: svrchní materiál - z prodyšné textilie,
textilní vložka,
podešev - EVA / guma
velikost: 37 - 48

NAOMI S1P

229335-47 (24053)

- bezpečnostní polobotky s ocelovou špicí a planžetou,
- reflexní pásky na bocích,
- anatomická stélka,
- podešev antistatická, olejivzdorná, protiskluzová,
SRC
materiál: svrchní část - semišová kůže
v kombinaci s prodyšnou tkaninou,
podešev - PU / PU
velikost: 35 - 47

MAGIC FOBIA S1P

- lehké bezpečnostní polobotky sportovního typu
- bez kovových součástí (metalfree),
- kompozitní špice a planžeta, barevný textilní svršek,
- anatomická stélka podporující správné držení těla,
předchází únavě a bolestem zad, polstrovaná pata,
- podešev antistatická, olejivzdorná, protiskluzová,
SRC
materiál: svrchní část - prodyšná tkanina,
podešev - PU / PU
velikost: 35 - 47 (35 - 38 lady verze)
Možnost dokoupit náhradní vložky
viz strana 94 (908939-47).
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229035-47 (28020)

PRACOVNÍ ZIMNÍ OBUV
DELTA O2 zimní

2347136-48

- kotníková zimní obuv,
- speciální anatomická stélka zlepšuje pohodlí
při dlouhém stání a chůzi,
- prodyšná podšívka s výbornou absorbcí potu,
- podešev antistatická, olejivzdorná a protiskluzová, SRA,
s tlumením otřesů v patní části

SAALFELD S3

219036-48 (33451)

- poloholeňová zimní obuv,
- antikorozní ocelová špice a planžeta,
- podešev antistatická, olejivzdorná, protiskluzová,
SRA

materiál: svrchní část - lícová hydrofobní hovězinová useň,
podešev - PU.2D

materiál: svrchní část - lícová hydrofobní
hovězinová useň,
kožešinová podšívka,
podešev - dvouvrstvý PUR

velikost: 36 - 48

velikost: 36 - 48

Také letní varianta O2 - 23423, S2 - 23424

FELIN S3

216336-48 (33410)

OSTRAU S3

219336-48 (33420)

- bezpečnostní S3 kotníková a poloholeňová obuv, antikorozní ocelová tužinka ve špici a planžeta,
- reflexní doplňky, rychlé šněrování, polstrovaný jazyk,
- ergonomicky tvarovaný polstrovaný límec,
- vyjímatelná kožešinová stélka,
- podešev - oleji a kyselinoodolná, antistatická, protiskluzová, nepíšící, SRC,
- šířka 11, výška obuvi OSTRAU 21 cm
materiál: svrchní část - hydrofóbní hovězinová useň,
zateplení - šedá kožešina,
podešev - dvouvrstvá PUR
velikost: 36 - 48
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SPECIÁLNÍ PRACOVNÍ OBUV
EISENACH S3

217439-48 (33265)

MAGDEBURG S3

217539-48 (33260)

- kožená kotníková obuv vhodná pro svářeče
s krytým nártem, zapínání na suchý zip,
- ocelová špice a planžeta, polstrovaný límec,
- podešev antistatická, olejivzdorná, protiskluzová,
SRC, HRO-odolná do teploty až 300°C,
- šířka 10,5

- kožená kotníková obuv vhodná pro svářeče
s krytým nártem, rychlé zapínání na přezku,
- ocelová špice a planžeta, polstrovaný límec,
- podešev antistatická, olejivzdorná, protiskluzová,
SRC, HRO-odolná do teploty až 300°C,
- šířka 10,5

materiál: svrchní část: kůže,
podešev: PU / nitril

materiál: svrchní část: kůže,
podešev: PU / nitril

velikost: 39 - 48

velikost: 39 - 48

DORSTEN S2

215940-47 (34737)

- bezpečnostní obuv pro asfaltéry,
- antikorozní kaple, polstrovaný jazyk a límec,
- korkové vložky pro ideální mikroklima,
- podešev antistatická, olejivzdorná, protiskluzová,
SRA, hladká, HRO-odolná do teploty až 300°C
materiál: svrchní část: lícová hovězinová useň,
podešev: PU / nitril
velikost: 40 - 47
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PROTIPOŘEZOVÁ OBUV
EIBE S3

219638-49 (35520)

- poloholeňová obuv s protipořezovou vložkou,
- protipořezová třída 2 (24 m/s),
- antikorozní tužinka, polstrovaný límec a jazyk,
- podrážka otěruvzdorná, antistatická, olejivzdorná,
- tepluodolná do 300°C,
- EN ISO 17249, A, E, P, WRU, FO, HRO, SRA
materiál: svrchní část - hovězinová useň,
polstrovaný jazyk a límec - telecí useň,
podšívka - štípenková kůže, kožená stélka,
podešev - protektorovaná guma

velikost: 38 - 49

ROBINIE S3

219539-48 (33850)

- poloholeňová obuv, protipořezová třída 2 (24 m/s),
- antikorozní ocelová špice, polstrovaný límec a jazyk,
- vyndávací antistatická pratelná vložka,
- špice boty překrytá otěruvzdornou vrstvou,
- podrážka otěruvzdorná, antistatická, protiskluzová,
oleji a kyselinoodolná, tepluodolná do 300°C,
- EN 17249, A, E, P, CL, FO, WR, CR, HRO, SRA
materiál: svrchní část, jazyk, límec - vysoce kvalitní
hydrofobní lícová buvolí kůže,
podšívka - štípenková kůže, protipořezová
vložka - Engtex, podešev - směs guma - nitril

velikost: 39 - 48

třída 2

třída 2

SAVER S3

219739-47 (25074)

- poloholeňová obuv, protipořezová třída 1 (20 m/s),
- kompozitní špice a planžeta,
- gumová podešev přesahuje a chrání přední 4 část,
- polstrování v metatarzální části, na holeni a lýtku,
- vložka vyrobena ze speciální pěny, brání pocení,
- podešev antistatická, protiskluzová,
- EN ISO 17249, A, E, P, WRU, FO, SRA
materiál: svrchní část: nubuková kůže “Crazy Horse”
podešev - gumová

velikost: 39 - 47

ULME SB

258039-48 (35510)

- holínky, protipořezová třída 3 (28 m/s),
- kovová špice, zesílená pata,
- podrážka olejivzdorná, protiskluzová,
- výška 37 cm, EN 17249, E, FPA atest
materiál: svrchní část - 100% přírodní kaučuk (guma),
vložka - DuPont KEVLAR,
podešev - gumová

velikost: 39 - 48
třída 3

třída 1
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ZIMNÍ OBUV
RYSY

259039-47

LOVEC

259541-47

- poloholeňová (RYSY) a holeňová (LOVEC) zimní obuv s vyjímatelnou vnitřní vložkou - lze dokoupit samostatně
materiál: svrchní část - nepromokavá textilie podlepená 8mm silnou pěnou,
vložka z netkané textilie zateplená ekovlnou,
podešev z TPR
velikost:

vyráběné ve dvouvelikostech:
39-40, 41-42, 43-44, 45-46, 47-48

ICELAND

219139-47 (35076)

- velmi lehká poloholeňová zimní obuv, 3M reflexní prvky,
- materiál flexibilní do -30°C,
- podešev protiskluzová, samočistící,
- pro zvýšení komfortu při velmi nízkých teplotách
lze dokoupit zimní vložky
materiál: svrchní část - termoplastická guma,
textilní části povrstvené teflonem,
termovložka,
podešev z TPR
velikost: 39 - 47
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Vložka do obuvi RYSY
Vložka do obuvi LOVEC
velikost:

259139-47
259641-47

vyráběné ve dvouvelikostech:
41-42, 43-44, 45-46, 47-48

SKAGEN

256536-47 (35078)

- galoše s textilním límcem, reflexní proužek,
- zateplená vložka,
- protiskluzová podešev,
- výška 28 cm
materiál: svrchní část - PVC,
vycpaný límec - voděodpudivý nylon,
podešev - PVC
velikost: 36 - 47/48

HOLÍNKY
HOLÍNKY VÁLENÉ

2550538-48

GUMOFILC VÁLENÝ

2555138-48

- holínky s vložkou se zvýšenými izolačními vlastnostmi
a pevností v tahu, odolné proti oděru,
- vyrobeno na Slovensku

- zateplené holínky, vyrobené na Slovensku
- vložka se zvýšenými izolačními vlastnostmi a pevností,
- odolné proti oděru

materiál: svrchní část - kaučuková směs, podšívka - bavlna,
stélka - Holtex (polyester propylenová textilie),
podešev - gumová, válená

materiál: svrchní část - kaučuková směs,
podšívka - Jenapo (tepelná filcová vložka),
stélka - Holtex (polyester propylenová textilie),
podešev - gumová, válená

velikost: 38 - 48

velikost: 38 - 48

GUMOFILC R

259241-46

- gumofilcové holínky Roháčan
materiál: svrchní část a podrážka - PVC,
horní část a stélka - netkaná textilie - filc
velikost: 41 - 46

BORYNA

257639-47

- holínky vyráběné vulkanizací ve formách
z přírodní gumy, výška 37 cm

materiál: svrchní část a podešev - přírodní guma,
podšívka a horní část - filc

velikost: 39 - 47
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HOLÍNKY
SLOVAK

257540-47 (56401)

- filcové holínky vyráběné techologií „Light Tech”
- velmi odolné a lehké (váha 0,7 kg/pár), výška 40 cm

materiál: svrchní část - TRC (Thermo Rubber Compound),
podšívka a horní část - filc,
stélka - Holtex
podešev - elastomer

FRESH ATF holínka

257239-46 (13030)

- holínky ATF (Antibacterial Technicak Footwear),
- úprava Ultra-Fresh znemožňuje růst bakteriím,
plísním a mikroorganismům ve vnější i vnitřní části obuvi,
- výška 39 cm

materiál: svrchní část a podešev - elastomer Ultra Fresh
podšívka - polyamid

velikost: 39 - 46

velikost: 40 - 47

NOVÉ
Chrání před:

- vodou,
- roztoky louhů, kyselin a solí,
- vápenatými roztoky,
- etanolem,
- pohonnými hmotami,
- rostlinnými oleji a tuky,
- chloridem sodným

STOMILEK blue
STOMILEK pink

257800 (51053)
257820 (51053)

- dětské lehké zateplené holínky,
- tmavě modré nebo růžové s reflexním páskem
materiál: svrchní materiál - EVA,
třívrstvá vyjimatelná vložka z netkané textilie
velikost: 20/21, 22/23, 24/25, 26/27, 28/29,
30/31, 32/33, 34/35
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HOLÍNKY
VERUNA

257135-41 (53011)

TORINO

257040-47 (56011)

- lehké zateplené holínky z materiálu EVA, výška 29 cm, váha 0,6 kg, barva olivová,
třívrstvá vyjimatelná vložka z netkané textilie
materiál: svrchní materiál - EVA,
třívrstvá vyjimatelná vložka z netkané textilie - vložku lze i samostatně doobjednat
velikost:

velikost: 35 - 41

AMARO

257899 - 257909 (56110)

40 - 47

AMARO zateplené dámské
AMARO zateplené pánské

257921-24 (56113)
257911-16 (56113)

- nízké galoše z lehkého materiálu EVA,
- AMARO - výška 12 cm, váha cca 0,3 kg
- AMARO zateplené - výška 15 cm, váha cca 0,5 kg
materiál: EVA
AMARO zateplené - umělá kožešina
a límec z vodoodpudivého materiálu

dámské

vel. 37 - 40

velikost: 36 - 46
37 - 46 zateplené

pánské

vel. 41 - 46
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NAZOUVÁKY
FITCLOG LADY
- dámské lehké a pohodlné nazouváky - váha cca 0,35 kg/pár,
- certifikované EN ISO 20347 OB SRC E,
- voděodolné, pružné, pratelné na 40°C,
- patní pásek s možností složení na nárt,
- otvory pro cirkulaci vzduchu,
- anatomicky tvarovaná, antibakteriální, vyjimatelná vložka,
- protiskluzová podrážka, vyvýšená pata,
- ideální pro použití ve zdravotnických a stravovacích zařízeních a dalších
prostorách, kde hrozí riziko uklouznutí na mokrých a mastných površích
materiál: EVA
velikost: 36 - 42

FITCLOG LADY - bílé
239036-42 (35103)
FITCLOG LADY - černé 239136-42 (35104)
FITCLOG LADY - tyrkysové 239010 (35105)
FITCLOG LADY - růžové
239000 (35106)

FITCLOG POWER
- lehké a pohodlné kroksy - váha cca 0,4 kg/pár,
- certifikované EN ISO 20347 OB SRC E,
- voděodolné, pružné, pratelné na 40°C,
- patní pásek s možností složení na nárt,
- anatomicky tvarovaná, antibakteriální, vyjimatelná vložka,
- protiskluzová podrážka, vyvýšená pata,
- ideální pro použití ve zdravotnických a stravovacích zařízeních a dalších
prostorách, kde hrozí riziko uklouznutí na mokrých a mastných površích
materiál: EVA
velikost: 39 - 47/48

FITCLOG POWER - bílé 239219-27 (35101)
FITCLOG POWER - černé 239239-47 (35102)
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PONOŽKY, DOPLŇKY OBUVI
DIBERSEN 299600-2 (3623)
- 53% bavlna, 36% COOLMAX®,
- 10% polyamid, 1% lycra
dvouvelikosti:
39/42, 43/46,
47/50

TREKKING LIGHT 299700-1

(3628)
- 42% COOLMAX®,
- 22% Merino vlna, 22% polyakryl,
- 11% Prolen Siltex, 3% lycra
velikost:
39/42, 43/46

velikost:
39/42, 43/46

OUTDOOR 299500-1 (3640)

TREK

- 82% bavlna,15% Prolen®Siltex,
- 3% lycra

- kulaté tkaničky, 130 cm,
- různé barevné provedení
dle aktuální nabídky

velikost:
39/42, 43/46

TREKK 299800-1 (38885)
- 57% polyester,
- 31% bavlna,
- 7% nylon, 5% lycra

90114

Tkaničky do obuvi kulaté
- černé, hnědé, béžové: 90 cm - kód 90111
- černé, hnědé, béžové: 110 cm - kód 90112
- černé, hnědé, béžové: 130 cm - kód 90113

DUAL GEL 909000-1 (24036)

FOBIA 908939-47 (24049)

- anatomicky tvarovaná stélka,
- doporučená pro dlouhodobé používání

- stélka do obuvi Magic Fobia (str.102)
z lehkého antistresového materiálu EVA
a perforované prodyšné MESH tkaniny

velikost: stříhací - vel. 35-40 (909000)
vel. 41-46 (909001)

velikost: 39- 47

SUPERGEL 90121
- anatomicky tvarovaná stélka do obuvi,
- gelová vložka v patě, vynikající absorpční vlastnosti
velikost: 36 - 47
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VLOŽKY DO OBUVI
CARBON

90125

JUSTAR 90123

SPORTEX NEW 90122

- stříhací protizápachová stélka,
- perforovaná, kombinace PE tkaniny
a latexové pěny s přísadou aktivního uhlí,
- vzdušná, vynikající deodorační vlastnosti,
pro každodenní nošení

- univerzální stélka,
- vyrobená z netkaného PES/PP textilu,
- určená do pracovní a turistické obuvi,
- výborné tepelné i absorpční vlastnosti,
- dlouhodobý komfort i při intenzivní námaze

- antibakteriální vložka vyrobená z PES textilie
a PU pěny s vůní Aloe vera,
- anatomicky tvarovaná s antišokovou vložkou
v patní části,
- vhodná především do sportovní obuvi v létě

velikost: univerzální

velikost: 36 - 47

velikost: 35 - 47

MIAMI 90124

FRESH 6 v 1 90130

HUNTER 90135

- vložka vyrobená z perforované PES tkaniny,
latexové pěny s obsahem Preventolu
a aromatické latexové pěny,
- vložka je antibakteriání, aromatická,
- vhodná pro každodenní nošení
zejména v letním období

- vložka z netkané textilie,
- aromatická, antibakteriální, prodyšná,
- vynikající hygienické a absorpční vlastnosti,
- protiskluzový povrch,
- udržuje nohu svěží a suchou,
- vhodná do všech typů obuvi

- vložky vyrobené v kombinaci PES textilie
a antibakteriální PU pěny,
- vysoká absorpce potu a oděruvzdornost,
- anatomický tvar, vhodná pro volnočasové
aktivity jako je myslivost, turistika a sport

velikost: 35 - 47

velikost: 35 - 47
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velikost: 37 - 47

VLOŽKY DO OBUVI
MERINO 90140
- zimní vložky vyrobené ze 100% vysokovrstvé
střižené vlny a aromatizované latexové pěny,
- vložka zabraňuje nepříjemnému zápachu
a má vynikající tepelné vlastnosti
velikost: 35 - 47

TERMOALU 90142

ZIMNÍ 2 v 1 90141

- prošívané vlněné zimní vložky
se spodní vrstvou z hliníkové fólie,
- zabraňují pronikání chladu od spodní části,
materiál: 1. vrstva 100% vlna,
2. vrstva latexová pěna,
3. vrstva hliníková fólie

set dvou párů vložek,
1. pár: textilie a latexová pěna s aktivním uhlím,
odbourává nepříjemný zápach,
2. pár: vyroben z teplé vlny,
má hřejivé účinky a udržuje nohy v suchu,
materiál: 1. - latexová pěna / hliníková fólie,
2. - textilie / 100% vlna
velikost: univerzální - stříhací

velikost: 35 - 47

MEMOSOLE 90128

ANATOMIC 90127

PODPATĚNKA FIX

- anatomická, nasákavá stélka, tlumí nárazy,
- brání zápachu, složená ze 3 částí:
1. textilie a absorpčními vlastnostmi,
2. paměťová pěna,
3. latexová pěna s aktivním uhlím

- stříhací, ortopedická vložka,
působí na podélnou i příčnou klenbu,
vrstvy: pravá kůže,
karbosanový výlisek,
latexová pěna s aktivním uhlím

dvouvelikosti: 35/36 - 47/48

- rovnoměrně vyrovnává zátěž na kotník a koleno,
- proti posuvu je opatřena samolepící vrstvou,
což udržuje její celkovou stabilitu,
- ovčí kůže spolu s karbosanovým výliskem,
který je odlehčený v patní ostruhu,
omezuje bolest při došlápnutí

velikost: 35-41, 42-46 (stříhací)

NOVÉ

velikost: 35-37, 38-40, 41-43, 44-46

NOVÉ
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PRACOVNÍ POMŮCKY
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OCHRANNÉ PŘILBY
COSMOS

510010-14 (38101-6)

- přilba z polyethylenu, 4-bodový plastový náhlavní kříž,
- nastavování velikosti pomocí regulačního kolečka,
- úchyt pro sluchátka a podbradní pásek, životnost 4 roky
- hmotnost cca 330 g, splňuje normu EN 397
- barva: bílá (510010), červená (510012), žlutá (510011),
oranžová (510013), modrá (510014)

EVEREST

510020 (38116)

- přilba z materiálu ABS, odolná nízkým teplotám (do -30°C),
- vhodná pro výškové práce, záchranářskou činnost nebo sportovní aktivity,
- 6-ti bodový textilní náhlavní kříž,
- 4-bodový podbradní pásek,
- životnost 3 roky,
- hmotnost cca 450 g,
- EN 397,
barva oranžová

podbradní pásek k přilbě COSMOS

INDUSTRIE

510030-5 (4003)

- přilba z polyethylenu, 6-bodový plastový náhlavní kříž,
- včetně podbradního pásku,
- nastavování velikosti pomocí regulačního kolečka - velikost 52 - 64 cm, hmotnost cca 395 g,
- barva: bílá (510030), žlutá (510031), červená (510032),
oranžová (510033), modrá (510034), zelená (510035)

510019

CONSTRUCTOR

510040,1 (4042)

- přilba z materiálu ABS, odolná nízkým teplotám (do -10°C),
- vhodná pro výškové práce, záchranářskou činnost nebo sportovní aktivity,
- hmotnost cca 420 g, EN 397,
- barva: žlutá (510040), oranžová (510041)

NOVÉ

SLUCHÁTKA
SNAP sluchátka

530010 (4110)

- mušlové chrániče sluchu, SNR 29 dB,
- hmotnost cca 230 g, EN 352-1
- balení: 60 ks

WAVE sluchátka

530000 (4102)

- mušlové chrániče sluchu, SNR 23 dB,
- hmotnost cca 160 g, EN 352-1
- balení: 50 ks
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OCHRANA OČÍ
LENS dioptrické

VISITOR
400070-4 (41958)

400000 (4196)

- ochranné polykarbonátové brýle,
- hmotnost cca 32 g, EN 166

- brýle z polykarbonátu s úpravou proti poškrábání,
- pogumované straničky, hmotnost cca 27 g, norma EN 166,
- ve spodní části zakomponované dioptrické sklo k vidění do blízka,
- 400070 = +1 dioptrie,
- 400071 = +1,5 dioptrie,
- 400072 = +2 dioptrie,
- 400073 = +2,5 dioptrie,
- 400074 = +3 dioptrie,

CRAFTSMAN

400010 (4176)

- ochranné pracovní brýle s boční ochranou,
- s úpravou proti poškábání, odolné chemikáliím,
- nastavitelné straničky, hmotnost cca 30 g, EN 166

FLEX čiré
400040 (41962)
FLEX tmavé 400041 (41963)
- brýle sportovního vzhledu z polykarbonátu
s úpravou proti poškrábání,
- nastavitelné elastické straničky,
- norma EN 166, hmotnost cca 22 g

GIRO polarizační

SPRINT čiré
400045 (41972)
SPRINT tmavé 400046 (41973)

TOUR čiré
TOUR tmavé

- brýle sportovního vzhledu z polykarbonátu
s úpravou proti poškrábání,
- pogumované elastické straničky,
- norma EN 166, hmotnost cca 22 g

- brýle sportovního vzhledu z polykarbonátu
s úpravou proti poškrábání,
- výškově nastavitelné pogumované elastické straničky,
- norma EN 166, hmotnost cca 32 g

400060 (41978)

- polarizační brýle se zorníkem z polykarbonátu,
- polarizační skla eliminují odlesky a bílé odražené světlo,
- ideální pro veškeré venkovní aktivity, kde hrozí zvýšené riziko oslnění
(řidiči, cyklisté, lyžaři, rybáři, ...)
- norma EN 12314, hmotnost cca 24 g

Všechny brýle baleny po 12 ks v krabičce.
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CHAMP čiré
CHAMP tmavé

400055 (41975)
400056 (41976)

400031 (41992)
400032 (41982)

- ochranné bezránečkové brýle z polykarbonátu, PVC straničky,
- s úpravou proti zamlžení, hmotnost cca 37 g, EN 166

NOVÉ

STOJAN na brýle

OCHRANA OČÍ

(41905)

- 17 x 36 x 12 cm

BREAKER

ZDARMA
při objednání
5-ti druhů brýlí
po celém balení
(po 12 ks)

400080 (4159)

- ochranné brýle z polykarbonátu s pogumovanými straničkami,
- zorníky s úpravou proti poškrábání,
- dodávány v sadě s rámečkem s jistící gumou pro optimální přilnavost
a zajištění pevné polohy, rámeček zároveň brání pronikání prachu pod brýle,
- norma EN 166, hmotnost cca 30 g (46 g komplet)

BLITZ svářečské

400095 (4160)

- odklápěcí svářečské brýle s nepřímou ventilací (4 ventilační otvory),
- vnitřní plastový zorník + odklápěcí skleněný zorník DIN 5,
- vhodné pro broušení i svařování, norma EN 166, EN 175

RAID

400090 (4157)

- ochranné brýle s polykarbonátovým zorníkem,
- nastavitelný, elastický pásek pro optimální přilnavost,
- nepřímá ventilace, úprava proti zamlžení, norma EN 166

OCHRANA DÝCHACÍCH ORGÁNŮ
RESPIRÁTORY skládané
proti prachovým částicím, EN 149:2001 a A1:2009
velikost 15 x15 cm, balené jednotlivě,
bez ventilku po 20 ks (400 v kartonu), s ventilkem po 12 ks (240 v kartonu)
FF P1 bez výdech. ventilku - kód 550000 (4200)
FF P2 bez výdech. ventilku - kód 550011 (4202)
FF P2 s výdech. ventilkem - kód 550010 (4203)

RESPIRÁTORY tvarované
proti prachovým částicím, EN 149: 2001 a A1:2009
FFP 3 s nastavitelnými páskami,
FFP1 a 2 po 12 ks (240 v kartonu), FFP3 po 5 ks (100 v kartonu)
FF P1 s výdech. ventilkem - kód 550002 (4231)
FF P2 s výdech. ventilkem - kód 550012 (4233)
FF P3 s výdech. ventilkem - kód 550022 (4236)

FF P1 - chrání dýchací orgány do 4 násobku maximální koncentrace látek v pracovním prostředí,
FF P2 - chrání dýchací orgány do 10-ti násobku maximální koncentrace látek v pracovním prostředí,
FF P3 - chrání dýchací orgány do 30-ti násobku maximální koncentrace látek v pracovním prostředí
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BIG BAGY A CESTOVNÍ TAŠKY
BIG BAG 980000 (8476)

BIG BAG 980010 (8475)

BIG BAG 980020 (8473)

- flexibilní jednorázové vaky na objemné materiály, materiál: 100% polypropylen bez zátěru, bezpečnostní faktor - 5:1, nosnost: 1000 kg,
- rozměry: 90 x 90 x 90
- 4 závěsné popruhy v horní části,
a 2 ve spodní části,

- rozměry: 90 x 90 x 110 cm,
- s násypným rukávem,
- bez závěsných popruhů v dolní části,

- balení: po 120 ks

- balení: po 120 ks

- rozměry: 90 x 90 x 115 cm,
- násypný rukáv a spodní výpustný ventil
(průměr 30 cm, délka 50 cm),
- s možností připojení na odpadové zařízení
- balení: po 100 ks

ledvinka 990015 (38834)

cestovní zavazadlo 990000 (38828)

- ledvinka s maskáčovým potiskem s voděodolnými kapsami

- cestovní zavazadlo s pevným dnem se zapínáním na zip,
- extra-pevná nylonová tkanina,
- postranní kapsy se zapínáním na zip,
- nastavitelná teleskopická aluminiová rukojeť,
- pogumovaná hliníková kolečka,
- výška 70 cm, objem 84 l

cestovní taška 990010 (38833)
- cestovní taška v barevné kombinaci černá / maskáč,
- tři vnější kapsy s voděodolnými zipy,
- dvě ucha a nastavitelný ramenní popruh,
- délka 60 cm, výška 29 cm
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OSTATNÍ
RON opasek

900010

- elegantní kožený opasek s kovovou sponou,
(obr. je pouze ilustrativní, vzhled opasku dle aktuální nabídky)
- barva černá, délka 130 cm, šířka 3,5 cm

HARDWEAR opasek

NÁKOLENÍK

570700 (96292B)

- ergonomicky tvarované, z lehkého pěnového materiálu EVA,
- tvar želvího krunýře s drážkami zaručuje, že nákoleníky drží ve správné
poloze i bez pásků,
- kompatibilní ke kalhotám Hardwear a Harrison,
- rozměry: 23 x 17,5 cm

909090 (38853)

- nastavitelný pásek z pevné tkaniny (80% polyester, 20% bavlna)
s kovovou sponou odolnou poškrábání,
- snadné zapínání,
- barva černá, délka 125 cm, šířka 4 cm

BEDERNÍ PÁS

590000 (8180)

- zajištuje podporu pro zádové a břišní svalstvo,
- podporuje bederní obratle a zádovou část a správné držení těla,
- elastické šle zamezují sjíždění pásu,
- suchý zip v přední části pro pohodlné nastavení,
- pás lze pohodlně nosit i pod běžným ošacením
velikosti: S (pas 71-81 cm), M (pas 81-96 cm), L (pas 96-119 cm),
XL (pas 119-142 cm), XXL (pas 142-170 cm)

LED svítilna na kšiltovku

901000 (81022)

- LED svítilna na kšiltovku včetně baterií, postupným přepínáním svítí
buď jedna, tři nebo všech pět LED světel, nebo všechny blikají.
- Vhodná i pro aplikaci na přilby.

UNIVERS ulamovací nůž 902000 (8953)
- šířka čepele 18 mm, aretace posuvu

KOMFORT ulamovací nůž

902010 (8952)

- rukojeť vyrobená ze dvou různých materiálů pro větší komfort,
- aretace posuvu
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DROGISTICKÉ ZBOŽÍ
PROTECTOR obuvi MONETA 300 ml 90170
PROTECTOR obuvi MONETA 500 ml 90172
- univerzální, impregnační,
extremně voděodolný sprej
proti vlhkosti, špíně a prachu

MLÉKO na ošetření kožených výrobků 500ml 90185
- vhodné na obuv, rukavice, oděv, nábytek, interiéry vozidel
a doplňky pouze z pravé hladké kůže,
- čistí, chrání, dodává lesk a udržuje pružnost,
- obsahuje lanolín

RENOVÁTOR na nubuk a semiš 150 ml 90182
- vhodné na nubukové a semišové povrchy všech barev.
- renovuje, osvěžuje barvy a chrání před vyblednutím,
- vyživuje a brání pronikání vlhkosti

DEODORANT do obuvi 150 ml 90180
- má svěží vůni, neutralizuje zápach,
- má antibakteriální vlastnosti,
- vhodné do obuvi, lyžáků, inline bruslí apod.

PROTIZÁPACHOVÝ ZÁSYP 50 ml 90181
- použití do obuvi i rukavic,
- výrazně zlepšuje zdravotní stav pokožky
díky obsahu unikátního přípravku BIOSTAT
s aktivním stříbrem,
- působí antibakteriálně, absorbuje vlhkost,
- likviduje zápach nebo brání jeho vzniku
v nové obuvi či rukavicích,
- má svěží vůni
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OSTATNÍ

RAMBO 650 g

65310

- čisticí mléko pro mytí silně znečištěných rukou,
- vysoce účinné zejména na znečištění
od motorových zařízení,
- obsahuje velmi jemné a k pokožce šetrné abrasivo,
- svěží vůně

Kolínská mast 100 ml 65210
- ochranný pracovní krém
s vysokým obsahem hojivých bylinných výtažků a glycerinu,
- po aplikaci vytváří ochrannou, dlouhodobě působící vrstvu,
která chrání namáhanou pokožku rukou,
- neobsahuje silikon

Partiprén 100 ml

90191

- lepidlo určené na spojování téměř
všech materiálů se suchým povrchem
mimo teflon apod.,
- je vhodné např. na lepení obuvi,
kůže, podlahoviny, beton a různé
stavební materiály, gumu,
papír a všechny savé materiály
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VELIKOSTNÍ TABULKY
Obvod ruky se měří páskovým metrem přes vyklenuté záprstní klouby.

TABULKA VELIKOSTÍ RUKAVIC

TABULKA VELIKOSTÍ OBUVI
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