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Červa privátní značky Červa prywatnych marek

NAŠE MISE NASZA MISJA
Zdraví a bezpečnost jsou pro nás natolik důležité, že nemohou být vyjádřeny ani nahrazeny žádnými penězi. Nabízíme široký sortiment kvalitních osobních ochranných pracovních prostředků, vyrobených specificky pro účinnou ochranu toho nejdůležitějšího, co vůbec můžeme mít: LIDSKÉHO ZDRAVÍ!
Zdrowie i bezpieczeństwo są dla nas najwyższą wartością, której nie da się zastąpić czy wyrazić
jakimikolwiek pieniędzmi. Oferujemy najszerszy zakres wysokiej jakości środków ochrony indywidualnej stworzonych specjalnie po to, aby chronić to, co dla nas najcenniejsze: LUDZKIE ZDROWIE!

Obchodní partneři Červa Partnerzy handlowi Červa

Created by Studio Designuj! www.designuj.cz



KATALOG PRO ROK 2014/15 V NOVÉM DESIGNU!

KATALOG NA ROK 2014/15 W NOWYM OPRACOWANIU

Vážení zákazníci,

Szanowni Państwo,

S radostí vám představujeme nový koncept katalogu ČERVA,
který byl vytvořen na základě výsledků průzkumu trhu
a analýz potřeb zákazníků nakupujících OOPP. Snažili jsme
se katalog uspořádat tak, aby poskytoval jeho uživatelům
jednoduchý přehled a zároveň usnadnil vyhledávání produktů
dle požadovaných vlastností. Úplně nový způsob zpracování
můžete najít mimo jiné v kapitole obuv a rukavice a sami
posoudíte, jaká pozitiva dokáže změna v řazení produktů přinést. V následujících letech budeme nový koncept rozšiřovat
i na další části produktového portfolia.

Mamy przyjemność przedstawić Państwu nową koncepcję opracowania katalogu ČERVA, która powstała w oparciu o badania rynku oraz analizę potrzeb
i oczekiwań Klientów kupujących Środki Ochrony Indywidualnej. Dołożyliśmy
wszelkich starań, by zawarte w naszym katalogu informacje zorganizować tak,
by były dla Państwa jasne i przejrzyste, a wyszukiwanie produktów pod kątem ich właściwości było jak najprostsze. Taki sposób prezentacji produktów
znajdziecie Państwo, między innymi, w kategoriach poświęconych obuwiu oraz
rękawicom i będziecie mogli sami ocenić zalety wynikające z wprowadzonych
zmian. W kolejnych edycjach będziemy sukcesywnie rozszerzać ten sposób
prezentacji na pozostałe kategorie produktów z naszej oferty.

V tomto katalogu na vás samozřejmě čeká mnoho novinek
od oděvů, přes obuv, rukavice, brýle až po ochranu proti
pádu. Nově byla do portfolia obuvi zařazena značka Otto
Schachner („OS“). Jedná se o stejnojmenný název společnosti,
která pochází z Dánska a jejíž historie sahá až do roku 1946.
Produkty značky OS patří kvalitativně a designově k těm nejlepším, řadí se mezi evropské špičky ve své kategorii. Obuv OS
je vyráběna v České republice exkluzivně společností Prabos
plus a.s. profesionálem v oblasti pracovní a outdoorové obuvi.
V nabídce jsou pro začátek 3 řady obuvi: SNAKE – s extrémně ohebnou podrážkou, BLACK&RED – s odolnou podrážkou
PU/pryž a BLUE EDITION – s podrážkou PU/PU.

W niniejszym katalogu przedstawiamy, oczywiście, wiele nowości – od odzieży
i obuwia, przez rękawice i gogle, po środki ochrony przed upadkiem z wysokości. Do naszego portfolio właśnie dołączyła kolejna marka obuwia – Otto Schachner („OS”). Jest to marka działającej nieprzerwanie od 1946 roku duńskiej
firmy o tej samej nazwie. Pod względem jakości i wzornictwa, produkty Otto
Schachner plasują się w czołówce europejskich liderów w swojej kategorii.
Obuwie Otto Schachner jest produkowane na wyłączność przez uznaną europejską firmę Prabos plus a.s. – profesjonalistę w dziedzinie produkcji obuwia
roboczego i outdoorowego. Na początek, wprowadziliśmy do naszej oferty
3 serie tego obuwia: SNAKE – która charakteryzuje się niezwykle elastyczną
podeszwą, BLACK&RED – z bardzo wytrzymałą podeszwą z poliuretanu i gumy
oraz BLUE EDITION – na podeszwie z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU.

Za povšimnutí také stojí rozvržení produktů v kompletním
ČERVA portfoliu. V téměř každé oblasti si můžete vybrat
z produktů BASIC, MEDIUM a HIGH QUALITY. Nabídka je vždy
sestavena tak, abychom uspokojili požadavky všech zákazníků přesně dle jejich potřeb a požadavků. V nabídce najdete světoznámé značky, ale i alternativy ve formě privátních
značek, na jejichž výrobu pravidelně dohlížíme a zaručujeme
jejich kvalitu.

Warto zwrócić uwagę na przekrój asortymentu w całości oferty firmy ČERVA.
W niemal każdej kategorii produktów nasi Klienci mogą wybierać spośród
asortymentu ekonomicznej, średniej i najwyższej jakości. Asortyment w naszej ofercie jest zawsze dobrany tak, abyśmy mogli odpowiedzieć na oczekiwania i potrzeby wszystkich naszych Klientów. Oferujemy Państwu zarówno
marki cieszące się popularnością na całym świecie, jak i alternatywę w postaci
naszych prywatnych marek, których proces produkcyjny podlega stałej kontroli jakości.

Věříme, že tento rok bude úspěšný a ve spolupráci s vámi
dosáhneme těch nejvyšších cílů v našem businessu, který
pomáhá chránit tisíce životů denně.

Wierzymy, że jest to krok, który okaże się sukcesem oraz że wspólnie
z Państwem będziemy mogli zrealizować najwyższe cele w naszej branży, która pomaga chronić tysiące ludzkich istnień każdego dnia.

Váš ČERVA team

Zespół ČERVA
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montérkové
kolekce
a soupravy
kolekcje
i komplety
ubrań roboczych
AUSTRALIAN LINE
ALLYN

11 BUNDA KURTKA
11 KALHOTY Spodnie
12 KALHOTY S LACLEM
spodnie ogrodniczki
13 ŠORTKY szorty
14 HV bunda KURTKA
14 HV kalhoty Spodnie
15 TRIČKO podkoszulek
15	new TRIČKO
podkoszulek
16	ZIMNÍ BUNDA
kurtka zimowa
17 SOFTSHELL BUNDA
kurtka softshellowa
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OLZA

19 BUNDA KURTKA
19 KALHOTY Spodnie
20 KALHOTY S LACLEM
	spodnie ogrodniczki
20 VESTA KAMIZELKA
21 ŠORTKY SZORTY
21 TRIČKO podkoszulek
22 SOFTSHELL KALHOTY
	spodnie softshellowe
22 SOFTSHELL BUNDA
kurtka softshellowa
23	ZIMNÍ BUNDA
	kurtka zimowa

UKARI

25 BUNDA KURTKA
25 KALHOTY Spodnie
26 ŠORTKY szorty
26	ZIMNÍ BUNDA
	kurtka zimowa
27 MEMBRÁNOVÁ BUNDA
	kurtka membranowa
27 MEMBRÁNOVÉ KALHOTY
	spodnie membranowe

MONTÉRKOVÉ KOLEKCE A SOUPRAVY KOLEKCJE I KOMPLETY UBRAŃ ROBOCZYCH

EMERTON

DESMAN

29 BUNDA KURTKA
47 BUNDA KURTKA
29 KALHOTY SPODNIE
47 KALHOTY SPODNIE
30 ŠLE SZELKI
48 KALHOTY 2v1 SPODNIE 2w1
30 KALHOTY S LACLEM
48 KALHOTY S LACLEM
	spodnie ogrodniczki
	spodnie ogrodniczki
31 KOMBINÉZA KOMBINEZON
49 KOMBINÉZA KOMBINEZON
32	POLOKOMBINÉZA
49 VESTA KAMIZELKA
półkombinezon
49 ŠORTKY SZORTY
32 VESTA KAMIZELKA
50	čepice CZAPKA
33 ŠORTKY SZORTY
50 TRIČKO podkoszulek
33 3/4 kalhoty 3/4 spodnie
51 LADY BUNDA KURTKA
34 RAIN COAT
51 LADY KALHOTY SPODNIE
34	čepice CZAPKA
51 LADY KALHOTY S LACLEM
35 TRIČKO podkoszulek
35 COOLWAY polokošile
spodnie ogrodniczki
	koszula polo
36 MIKINA S KAPUCÍ
	bluza z kapturem
36	ZIMNÍ FLEECOVÁ BUNDA
	kurtka zimowa z polaru
37 SOFTSHELL BUNDA kurtka
37	ZIMNÍ ČEPICE czapka zimowa
38	WINTER bunda kurtka ZIMOWA
38	PILOT bunda kurtka
39	WINTER kalhoty s laclem spodnie OGRODNICZKI ZIMOWE
40	ZIMNÍ BUNDA kurtka zimowa
40	ZIMNÍ KALHOTY S LACLEM spodnie ogrodniczki zimowe
41 BLACK ZIMNÍ BUNDA kurtka zimowa
41 LONG ZIMNÍ BUNDA kurtka zimowa
42 CAMOUFLAGE ZIMNÍ BUNDA kurtka zimowa
42	ZIMNÍ VESTA kamizelka zimowa
43 CAMOUFLAGE Kids kalhoty s laclem spodnie OGRODNICZKI
43 CAMOUFLAGE Kids bunda kurtka dziecięca
43 CAMOUFLAGE Kids kalhoty spodnie dziecięce
44 SUMMER BUNDA 2v1 KURTKA 2w1
45 SUMMER KALHOTY 4v1 SPODNIE 4w1

CRV FLOWERS
65 YOWIE SOFTSHELL BUNDA
kurtka softshellowa
65 YOWIE KALHOTY SPODNIE
66 YOWIE KALHOTY S LACLEM
spodnie ogrodniczki
67 YOWIE sukně SPÓDNICA
67 YOWIE FLEECE MIKINA
KURTKA POLAROWA
68 YOWIE VESTA
KAMIZELKA OCIEPLANA
68	PINTAIL
69 FARMER LADY ANKLE
69 CLIFF šátek chusta

MAX

STANMORE

53 BUNDA KURTKA
53 KALHOTY SPODNIE
54 KALHOTY S LACLEM
spodnie ogrodniczki
55 KOMBINÉZA KOMBINEZON
55 VESTA KAMIZELKA
56 ŠORTKY SZORTY
56 TRIČKO podkoszulek
57 ČEPICE CZAPKA
57 FLEECOVÁ BUNDA
	kurtka polarowa
58 MIKINA S KAPUCÍ
	bluza z kapturem
59	ZIMNÍ BUNDA
kurtka zimowa

NARELLAN

61 BUNDA KURTKA
61 KALHOTY SPODNIE
62 KALHOTY S LACLEM
spodnie ogrodniczki

TREMONT

63 KALHOTY SPODNIE

FRIDRICH&FRIDRICH
71 BUNDA 2v1 kurtka 2w1
71 KALHOTY SPODNIE
72 KALHOTY S LACLEM
spodnie ogrodniczki
73 TRIČKO podkoszulek
73 ŠORTKY SZORTY
74	ZIMNÍ BUNDA 2v1
kurtka zimowa 2w1
74	WINTER MONTÉRKOVÁ
BUNDA 2v1 bluza robocza 2w1
75	WINTER MONTÉRKOVÉ
KALHOTY S LACLEM
	spodnie ogrodniczki

79 BE-01-002
79 BE-01-003
78 BE-01-004
80 BE-01-005
	sada komplet
80 BE-01-001
	sada komplet
81 BE-02-001
81 BE-03-001

MAX EVOLUTION
76 KALHOTY S LACLEM
spodnie ogrodniczki
77 BUNDA KURTKA
77 KALHOTY SPODNIE
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precizní střih a zpracování / velké množství doplňků / fashion /
reflexní doplňky 3M / dokładnie skrojony i zszyty / duża ilość
akcesoriów / modny / elementy odblaskowe 3M

Kolekce ALLYN je tvořena širokým spektrem oděvů, naleznete zde
kromě montérkových kalhot i lehká trička nebo zimní bundy. Toto
materiálové složení je zárukou pohodlí, prodyšnosti a tvarové
i barevné stálosti. Množství multifunkčních kapes a kapsiček, zesílení
exponovaných míst materiály DuPont CORDURA nebo 600D polyester
je u této kolekce samozřejmostí. Materiály montérkových kolekcí, ze
kterých jsou oděvy kolekce ALLYN vyrobeny, obsahují polyester (65 %)
s příměsí bavlny (35 %), 280 g /m² nebo 100 % polyester (softshell nebo
COOLWAY). Oděvy jsou doplněny reflexními komponenty 3M. Barva
kolekce je modrá, černá a zelená.
Kolekcję ALLYN tworzy szeroka gama ubrań – oprócz spodni
roboczych można w niej również znaleźć lekkie podkoszulki
czy kurtki zimowe. Skład materiału, z którego powstaje ta linia
odzieży daje gwarancję wygody, przewiewności oraz trwałości
koloru i fasonu. Duża ilość wielofunkcyjnych kieszeni i kieszonek,
wzmocnienia w newralgicznych, wyeksponowanych miejscach
materiałem DuPont CORDURA lub poliestrem 600D są w przypadku tej
kolekcji sprawą zasadniczą. Materiał, z którego wyprodukowana jest
odzież kolekcji ALLYN, zawiera poliester (65 %) z domieszką bawełny
(35 %), 280 g /m² lub 100 % poliestru (softshell oraz COOLWAY).
Odzież z tej linii wyposażona jest w elementy odblaskowe firmy 3M.
Cała kolekcja jest w kolorze niebieskim, czarnym, zielonym.
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ALLYN
bunda kurtka

Barevnost Kolor:

0301 0182 xx XXX
MOQ

1

20 

Reflexní doplňky 3M
elementy odblaskowe 3M

10
zelená-černá zielony-czarny

Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 280 g /m²,
zesílení – DuPont CORDURA
Materiał: 65 % poliester, 35 % bawełna, 280 g /m²,
wzmocnienie – DuPont CORDURA
Velikosti Rozmiary: 48–62
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

montérková bunda pohodlného střihu s funkčními detaily
reflexní doplňky 3M
větrání v podpaží a na zádech
celokovový zip a druky
vnitřní nylonové manžety proti chladu a nečistotám
wygodna i funkcjonalna kurtka robocza
elementy odblaskowe 3M
wentylacja pod pachami i na plecach
zapinana na metalowy zamek błyskawiczny i zatrzaski
posiada nylonowy mankiet chroniący przed zimnem
i zabrudzeniami

40
modrá niebieski

60
černá-šedá czarny-szary

Barevnost Kolor:

ALLYN
kalhoty spodnie
0302 0134 xx XXX
MOQ

1

20 

Reflexní doplňky 3M
elementy odblaskowe 3M

10
černá-zelená czarny-zielony

Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 280 g /m²,
zesílení – DuPont CORDURA
Materiał: 65 % poliester, 35 % bawełna, 280 g /m²,
wzmocnienie – DuPont CORDURA
Velikosti Rozmiary: 48–62
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

montérkové kalhoty pohodlného střihu s funkčními detaily
reflexní doplňky 3M
zesílená zdvojená kolena pro vložení nákoleníků
celokovové zipy a druky
pro zvýšení životnosti jsou namáhaná místa vyztužena
materiálem Invista CORDURA
poutko na kladivo
wygodne i funkcjonale spodnie robocze
elementy odblaskowe 3M
wzmocnienia na kolanach umożliwiające włożenie nakolanników
zapinane na metalowy zamek błyskawiczny i zatrzaski
strefy wzmacniające konstrukcję ubrania z tkaniny
OXFORD 300D.
pętelka na młotek

40
modrá niebieski

60
černá-šedá czarny-szary
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ALLYN
kalhoty s laclem
spodnie ogrodniczki
0302 0132 xx XXX
MOQ

1

20 

multifunkční kapsy
wielofunkcyjne kieszenie
Reflexní doplňky 3M
elementy odblaskowe 3M
Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 280 g /m², zesílení – DuPont CORDURA
Materiał: 65 % poliester, 35 % bawełna, 280 g /m², wzmocnienie – DuPont CORDURA
Velikosti Rozmiary: 48–62
Barevnost Kolor:

10

60

40

zelená-černá
zielony-czarny

černá-šedá
czarny-szary

modrá
niebieski

•
•
•
•
•

montérkové laclové kalhoty pohodlného střihu s funkčními detaily
reflexní doplňky 3M
zesílená zdvojená kolena pro vložení nákoleníků
celokovové zipy a druky
pro zvýšení životnosti jsou namáhaná místa vyztužena
materiálem Invista CORDURA
• poutko na kladivo
• široké elastické kšandy
•
•
•
•
•
•

12

wygodne i funkcjonale ogrodniczki robocze
elementy odblaskowe 3M
wzmocnienia na kolanach umożliwiające włożenie nakolanników
zapinane na metalowy zamek błyskawiczny i zatrzaski
strefy wzmacniające konstrukcję ubrania z tkaniny OXFORD 300D.
szerokie elastyczne szelki

MONTÉRKOVÉ KOLEKCE A SOUPRAVY KOLEKCJE I KOMPLETY UBRAŃ ROBOCZYCH

ALLYN
šortky szorty
0310 0011 xx XXX
MOQ

1

20 

Reflexní doplňky 3M
elementy odblaskowe 3M
Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 280 g /m²,
zesílení – DuPont CORDURA
Materiał: 65 % poliester, 35 % bawełna, 280 g /m²,
wzmocnienie – DuPont CORDURA

NEW

Velikosti Rozmiary: 48–62
barevnost KOLOR:

10

60

zelená-černá
zielony-czarny

černá-šedá
czarny-szary

40
modrá
niebieski

•
•
•
•

pracovní šortky pohodlného střihu
vhodná alternativa montérek pro horké letní dny
reflexní doplňky 3M
celokovové zipy a druky

• szorty robocze o wygodnym kroju
• doskonałe jako alternatywa dla standardowej odzieży
roboczej na upalną pogodę
• odblaskowe elementy 3M
• metalowy zamek i guziki

13

WWW.CERVA.COM
Barevnost Kolor:

ALLYN HV
bunda kurtka
0301 0293 xx XXX
MOQ

1

10 

Materiál: 60 % bavlna, 40 % polyester, 245 g /m²
Materiał: 60 % bawełna, 40 % poliester, 245 g /m²
70
reflexní žlutá
odblaskowy żółty

90
reflexní oranžová
odblaskowy pomarańczowy

Velikosti Rozmiary: 48–62
•
•
•
•
•
•

montérková bunda pohodlného střihu s funkčními detaily
inovativní potištěné reflexní pásky
větrání v podpaží a na zádech
celokovový zip a druky
vnitřní nylonové manžety proti chladu a nečistotám
pro zvýšení životnosti jsou namáhaná místa vyztužena
materiálem 300D Oxford

•
•
•
•
•
•

wygodna i funkcjonalna kurtka robocza
innowacyjne segmentowe taśmy odblaskowe
wentylacja pod pachami i na plecach
zapinana na metalowy zamek błyskawiczny i zatrzaski
posiada nylonowy mankiet chroniący przed zimnem i zabrudzeniami
strefy wzmacniające konstrukcję ubrania z tkaniny Oxford 300D

EN 471

Barevnost Kolor:

ALLYN HV
kalhoty spodnie
0302 0194 xx XXX
MOQ

1

10 

Materiál: 60 % bavlna, 40 % polyester, 245 g /m²
Materiał: 60 % bawełna, 40 % poliester, 245 g /m²
Velikosti Rozmiary: 48–62
70
reflexní žlutá
odblaskowy żółty

• výstražné HV montérkové kalhoty pohodlného
střihu s funkčními detaily
• inovativní potištěné reflexní pásky
• zesílená zdvojená kolena pro vložení nákoleníků
• celokovové zipy a druky
• pro zvýšení životnosti jsou namáhaná místa vyztužena
materiálem 300D Oxford
• poutko na kladivo
•
•
•
•
•
•

90
reflexní oranžová
odblaskowy pomarańczowy

14

spodnie ostrzegawcze o wysokiej widzialności
innowacyjne segmentowe taśmy odblaskowe
wzmocnienia na kolanach umożliwiające włożenie nakolanników
zapinane na metalowy zamek błyskawiczny i zatrzaski
strefy wzmacniające konstrukcję ubrania z tkaniny Oxford 300D
pętelka na młotek

EN 471

MONTÉRKOVÉ KOLEKCE A SOUPRAVY KOLEKCJE I KOMPLETY UBRAŃ ROBOCZYCH

coolway

ALLYN
tričko podkoszulek
0304 0030 40 XXX
MOQ

1

60 

NEW

NEW ALLYN
tričko
podkoszulek
0304 0054 xx xxx
1

100 

triko – funkční podkoszulek – funkcyjny

MOQ

Reflexní doplňky 3M elementy odblaskowe 3M

Materiál: 95 % bavlna, 5 % elastan
Materiał: 95 % bawełna, 5 % elastan

Materiál: 100 % polyester – COOLWAY, 170 g /m²
Materiał: 100 % poliester – COOLWAY, 170 g /m²
Velikosti Rozmiary: S–3XL

40
modrá niebieski

Velikosti Rozmiary: S–3XL

Barevnost Kolor: modrá niebieski

• tričko z bavlněného elastického úpletu korespondující s designem kolekce ALLYN
• díky přídavku elastanu tričko drží tvar

• funkční tričko s reflexními doplňky
• vynikající schopnosti odvodu tělesné vlhkosti a tepla
• materiál COOLWAY má chladivý efekt tím zajistí vysoký komfort celodenního nošení i při nejnáročnějších činnostech

• T-shirt wykonany z elastycznej dzianiny bawełnianej, kompatybilny z kolekcją ALLYN
• dzięki domieszce elastanu T-shirt zachowuje
swój kształt

• funkcjonalna podkoszulek z elementami odblaskowymi
• doskonale odprowadza wilgoć i ciepło na zewnątrz
• materiał COOLWAY chłodzi ciało i zapewnia komfort nawet przy całodziennej wzmożonej aktywności

Barevnost Kolor:

00
šedá szary

10
zelená zielony

15
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ALLYN
zimní bunda
kurtka zimowa
2
in1

0301 0183 xx XXX
MOQ

1

10 

KAPUCE V LÍMCI
KAPTUR W kołnierzu

ZIMA

vnitřní kapsa
kieszenie wewnętrzne
odepínatelné rukávy
odpinane rekawy
Reflexní doplňky 3M
elementy odblaskowe 3M

Materiál: 100 % polyester, podšívka – 100 % polyester, 200 g /m²,
zesílení – DuPont CORDURA
Materiał: 100 % poliester, podszewka – 100 % poliester, 200 g /m²,
wzmocnienie – DuPont CORDURA
Velikosti Rozmiary: S–3XL
Barevnost Kolor:

10

60

40

černá-zelená
czarny-zielony

šedá-černá
szary-czarny

modrá
niebieski

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zateplená bunda s odepínatelnými rukávy
větru a voděodolná
kapuce v límci
zesílená ramena materiálem Invista CORDURA
reflexní doplňky 3M
celokovové druky
bunda je vhodná i do mínusových teplot

kurtka ocieplana z odpinanymi rękawami
wiatroszczelna i wodoodporna
kaptur zintegrowany z kołnierzem
wzmocnienia na ramionach odpornym na przetarcie
materiałem Invista CORDURA
• elementy odblaskowe
• metalowe zatrzaski
• kurtka doskonale się sprawdza również w temperaturach ujemnych
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ALLYN
softshellová bunda
kurtka softshellowa

8000
mm

800

g/m²/24h

0301 0264 xx XXX
MOQ

1

20 

NEW

kapsa na rukávu
kieszeń na rękawie

SIZE XS

odvětrávání v podpaží
wywietrzniki pod pachami
vnitřní manžeta
mankiet wewnętrzny
Materiál: 94 % polyester, 6 % Spandex®, vnitřní zateplení fleecem, 330 g /m²,
zesílení – DuPont CORDURA
Materiał: 94 % poliester, 6 % Spandex®, polar po wewnętrznej stronie, 330 g /m²,
wzmocnienie – DuPont CORDURA
vodní sloupec słup wody: 8000 mm
prodyšnost: 800 g /m²/24 h
paroprzepuszczalność: 800 g /m²/24 godz
Velikosti Rozmiary: XS–3XL
Barevnost Kolor:

40

60

10

modrá
niebieski

šedá-černá
szary-czarny

černá-zelená
czarny-zielony

• softshellová bunda moderního střihu
s reflexními doplňky 3M a funkčními detaily
• voděodolné zipy
• TPU membrána
• vnitřní zateplení mikrofleecem
• funkcjonalna kurtka sofshellowa o nowoczesnym
kroju z elementami odblaskowym 3M
• wodoodporne zamki
• membrana TPU
• od wewnątrz ocieplana mikropolarem

17
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pružnost / fashion / vnější kapsy na nářadí / cenová dostupnost /
multifunkční kapsy / hluboké kapsy / elastyczność / moda /
zewnętrzne kieszenie na narzędzia / dostępność /
kieszenie wielofunkcyjne / głębokie kieszenie

Tuto kolekci Vám přinášíme na základě jednoho podstatného poznatku,
a to, že si zákazníci nejvíce cení možnosti volného pohybu, kdy je nic
neškrtí. Proto jsme do materiálu pro tuto kolekci, který je z 97 % bavlna
(260 g /m²), přidali 3 % Spandexu. Materiál je tak příjemně elastický, aniž by
se na exponovaných místech vytahoval, tudíž udělat dřep, sednout si nebo
kleknout již nepředstavuje žádný problém či nepohodlí. Kalhoty s laclem
mají navíc unikátní přední rozepínání na zip. Multifunkční kapsy a možnost
vložení kolenních výztuh jsou samozřejmostí. S tmavě modrou barvou
této kolekce harmonizují kárované doplňky a jasně žluto-zelené proužky.
Tę kolekcję stworzyliśmy z myślą o klientach, którzy nade wszystko
cenią sobie wygodę zapewnianą poprzez swobodny, niczym nie skrępowany
ruch. Dlatego też do materiału wykorzystanego do produkcji tej kolekcji,
którym jest w 97 % bawełna (260 g /m²), dodaliśmy 3 % Spandexu. Dzięki
temu materiał jest bardzo elastyczny i funkcjonuje w taki sposób, że
rozciąga się w newralgicznych, eksponowanych miejscach. Można więc
przykucnąć, usiąść lub klęknąć bez najmniejszego problemu czy uczucia
dyskomfortu. Spodnie ogrodniczki mają ponadto unikalne zapięcie z przodu
na zamek błyskawiczny. Ubranie jest oczywiście wyposażone w kieszenie
wielofunkcyjne i ma możliwość wkładania nakolanników. Z ciemno
niebieskim kolorem tej kolekcji harmonizują dodatki w kratę i jasne,
żółtozielone paski.
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OLZA
bunda kurtka

Barevnost Kolor:

0301 0162 xx XXX
MOQ

1

20 

Materiál: 97 % bavlna, 3 % Spandex®, 265 g /m²
Materiał: 97 % bawełna, 3 % Spandex®, 265 g /m²
Velikosti Rozmiary: 48–62
• montérková bunda pohodlného střihu z příjemného
strečového materiálu
• kárované a signální žluté doplňky
• celokovový zip a druky
• kapsa na ID kartu
• wygodna kurtka robocza wykonana z przyjemnego dla skóry
rozciągliwego materiału
• wzór w kratkę, jaskrawożółte elementy dekoracyjne
• zapinana na metalowy zamek błyskawiczny i zatrzaski
• kieszonka na identyfikator

40
šedá szary

NEW
COLOR

50
královská modrá granatowy

NEW
COLOR

82
béžová beżowy

OLZA
kalhoty spodnie

Barevnost Kolor:

0302 0119 xx XXX
MOQ

1

20 

kapsy pro nákoleníky
kieszenie na nakolanniki
Materiál: 97 % bavlna, 3 % Spandex®, 265 g /m²
zesílení – DuPont CORDURA
Materiał: 97 % bawełna, 3 % Spandex®, 265 g /m²
wzmocnienie – DuPont CORDURA

40
šedá szary

NEW
COLOR

Velikosti Rozmiary: 48–62
• montérkové kalhoty pohodlného střihu z příjemného
strečového materiálu
• kárované a signální žluté doplňky
• celokovový zip a druky
• zesílená zdvojená kolena pro vložení nákoleníků
• 2 do kapes zasunovatelné nebo volně visící případné
kapsy – hřebíčenky
• wygodne spodnie robocze wykonane z przyjemnego
dla skóry rozciągliwego materiału
• wzór w kratkę, jaskrawożółte elementy dekoracyjne
• zapinane na metalowy zamek błyskawiczny i zatrzaski
• wzmocnienia na kolanach umożliwiające włożenie nakolanników
• 2 wkładane do środka lub luźno wiszące kieszenie –
kieszonki na gwoździe

50
královská modrá granatowy

NEW
COLOR

82
béžová beżowy
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OLZA vesta kamizelka
0303 0049 40 XXX
MOQ

1

20 

Materiál: 97 % bavlna, 3 % Spandex®, 265 g /m²
Materiał: 97 % bawełna, 3 % Spandex®, 265 g /m²
Velikosti Rozmiary: 48–62
Barevnost Kolor: šedá szary
• montérková vesta pohodlného střihu z příjemného strečového materiálu
• kárované a signální žluté doplňky
• celokovový zip a druky
• wygodna kamizelka robocza wykonana z przyjemnego rozciągliwego materiału
• wzór w kratkę, jaskrawożółte elementy dekoracyjne
• zapinana na metalowy zamek błyskawiczny
i zatrzaski

OLZA kalhoty s laclem
spodnie ogrodniczki
0302 0121 xx XXX

barevnost kolor:

MOQ

NEW
COLOR

1

20 

Materiál: 97 % bavlna, 3 % Spandex®, 265 g /m²
zesílení – DuPont CORDURA
Materiał: 97 % bawełna, 3 % Spandex®, 265 g /m²
wzmocnienie – DuPont CORDURA
Velikosti Rozmiary: 48–62

40

50

šedá
szary

královská modrá
granatowy

NEW
COLOR

82
béžová
beżowy
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Barevnost Kolor: šedá szary
• montérkové laclové kalhoty pohodlného střihu
z příjemného strečového materiálu
• kárované a signální žluté doplňky
• přední zip pro snadnější manipulaci
• celokovový zip a druky
• zesílená zdvojená kolena pro vložení nákoleníků
• 2 zasunovatelné volně visící přídavné kapsy –
hřebíčenky s možností vložení do předních kapes
• wygodne robocze ogrodniczki wykonane z przyjemnego dla skóry rozciągliwego materiału
• wzór w kratkę, jaskrawożółte elementy dekoracyjne
• zamek z przodu dla łatwiejszego uzytkowania
• zapinane na metalowy zamek błyskawiczny
i zatrzaski
• wzmocnienia na kolanach umożliwiające włożenie nakolanników
• 2 wkładane do środka kieszenie – kieszonki
na gwożdzie z opcją schowania ich w przednich
kieszeniach

zesílená kolena
wzmocnione kolana
multifunkční kapsy
wielofunkcyjne kieszenie
kapsy pro nákoleníky
kieszenie na nakolanniki

MONTÉRKOVÉ KOLEKCE A SOUPRAVY KOLEKCJE I KOMPLETY UBRAŃ ROBOCZYCH

OLZA
tričko
podkoszulek
0304 0055 00 XXX
MOQ

1

100 

NEW

Materiál Materiał: 95 % bavlna, 5 % elastan 95 % bawełna, 5 % elastan
Velikosti ROZMIARY: S–3XL
Barevnost Kolor: šedá szary
• tričko z bavlněného elastického úpletu korespondující s designem kolekce Olza
• bavlněný úplet zajišťuje pohodlí a komfort pro celodenní nošení
• díky přídavku elastanu tričko drží tvar
• T-shirt wykonany z elastycznej dzianiny bawełnianej, kompatybilny
z kolekcją OLZA
• bawełniana dzianina zapewnia komfort przy całodziennym użytkowaniu
• dzięki domieszce elastanu T-shirt zachowuje swój kształt

OLZA
šortky
szorty

0310 0006 40 XXX
MOQ

1

20 

Materiál: 97 % bavlna, 3 % Spandex®, 265 g /m²
Materiał: 97 % bawełna, 3 % Spandex®, 265 g /m²
Velikosti Rozmiary: 48–62
Barevnost Kolor: šedá szary
•
•
•
•

montérkové šortky pohodlného střihu z příjemného strečového materiálu
kárované a signální žluté doplňky
celokovový zip a druky
2 zasunovatelné volně visící kapsy – hřebíčenky, které je možno vložit
do kapes nebo odepnout na zip

• wygodne robocze szorty wykonane z przyjemnego rozciągliwego materiału
• wzór w kratkę, jaskrawożółte elementy dekoracyjne
• 2 wkładane do środka kieszenie – kieszonki na gwoździe z opcją schowania
ich w przednich kieszeniach
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10000
mm

3000

g/m²/24h

OLZA softshellová bunda
kurtka softshellowa
0301 0221 40 XXX
MOQ

1

20 

Materiál: 94 % polyester, 6 % Spandex®, 320 g /m²
Materiał: 94 % poliester, 6 % Spandex®, 320 g /m²
vodní sloupec słup wody: 10000 mm
prodyšnost: 3000 g /m²/24 h. paroprzepuszczalność: 3000 g/m²/24 godz.
Velikosti Rozmiary: S–3XL
Barevnost Kolor: šedá szary
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

softshellová bunda pohodlného střihu
kárované a signální žluté doplňky
TPU membrána
vnitřní zateplení fleecem
voděodolné zipy
zesílení v loketní části
wygodna kurtka sofshellowa
wzór w kratkę, jaskrawożółte elementy dekoracyjne
membrana TPU
od wewnątrz wyściółka polarowa
wodoodporne zamki błyskawiczne
wzmacniane na ramionach

OLZA softshellové kalhoty
spodnie softshellowe
0302 0151 40 XXX
MOQ

1

20 

Materiál: 94 % polyester, 6 % Spandex®, 320 g /m²
Materiał: 94 % poliester, 6 % Spandex®, 320 g /m²
vodní sloupec słup wody: 10000 mm
prodyšnost: 3000 g /m²/24 h. paroprzepuszczalność: 3000 g/m²/24 godz.
Velikosti Rozmiary: S–3XL
Barevnost Kolor: šedá szary
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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softshellové kalhoty pohodlného střihu
kárované a signální žluté doplňky
TPU membrána
vnitřní zateplení fleecem
voděodolné zipy
v pase na gumu i s poutky na pásek
vhodné i do mínusových teplot.
wygodne spodnie softshellowe
wzór w kratkę, jaskrawożółte elementy dekoracyjne
membrana TPU
od wewnątrz wyściółka polarowa
wodoodporne zamki błyskawiczne
elastyczna talia ze szlufkami na pasek
sprawdzają się również przy ujemnych temperaturach

MONTÉRKOVÉ KOLEKCE A SOUPRAVY KOLEKCJE I KOMPLETY UBRAŃ ROBOCZYCH

OLZA
zimní bunda
kurtka zimowa

5000
mm

5000

g/m²/24h

0301 0320 00 XXX
MOQ

1

10 

NEW
ZIMA

Reflexní doplňky 3M
elementy odblaskowe 3M
Materiál: 100 % polyester/PU
Materiał: 100 % poliester/PU
vodní sloupec słup wody: 5000 mm
prodyšnost: 5000 g /m²/24 h.
paroprzepuszczalność: 5000 g /m²/24 godz.
Velikosti Rozmiary: S–3XL
Barevnost Kolor: šedá szary
• inovovaná verze zimní bundy designově ladící s kolekcí Olza
• vynikajícími funkční vlastnosti
• perfektní propracování: odnímatelná kapuce,
elastická manžeta uvnitř rukávu
• vnitřní kapsy
• innowacyjna wersja kurtki zimowej z kolekcji OLZA
• doskonałe właściwości użytkowe,
• odpinany kaptur, rękawy zakończone wewnętrznym
mankietem ze ściągaczem
• kieszenie wewnętrzne
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nešustivý materiál / multifunkční kapsy / hluboké kapsy / rybolov, lov /
materiał nie szeleszczący / kieszenie wielofunkcujne /głębokie kieszenie /
wędkarstwo, łowiectwo
Tato mimořádně oblíbená montérková kolekce je vyrobena ze 100 %
bavlny a hmotnost materiálu je 280 g /m². Látka byla před samotným
šitím oděvů předeprána s enzymy díky nimž je materiál více odolný špíně.
Nespornou estetickou výhodou Bamboo úpravy materiálu je přírodní
vzhled a příjemná zelená barva. Jednotlivé oděvy mají zesílené lemy,
velké množství různě velkých a různě umístěných kapes a jsou velmi
variabilní – např. z letní bundy je během několika sekund vesta. Zvláštní
pozornost si zasluhuje rovněž bunda z populárního materiálu softshell,
která je lehká a pružná, ale zároveň dostatečně chrání před deštěm
a větrem, má kvalitní voděodolné zipy a je paropropustná.

Ta ciesiąca się wyjątkowym powodzeniem kolekcja ubrań roboczych
wyprodukowana jest ze 100 % bawełny o gramaturze 280 g /m².
Przed szyciem ubrań materiał podlega wstępnemu praniu w środkach
zawierających enzymy, co podnosi jego odporność na zabrudzenia.
Niewątpliwą zaletą materiału typu Bamboo jest jego naturalny wygląd
oraz przyjemny, zielony kolor. Wszystkie ubrania mają wzmocnione
szwy oraz dużą ilość różnorodnych, co do wielkości i w różny sposób
rozmieszczonych, kieszeni. Charakteryzują się także dużą uniwersalnością
oraz możliwością dostosowania do potrzeb użytkownika – na przykład
letnią kurtkę w ciągu kilku sekund można przemienić w kamizelkę.
Na szczególną uwagę zasługuje kurtka z popularnego materiału
softshell, która jest lekka i elastyczna, ale jednocześnie znakomicie
chroni przed deszczem i wiatrem, posiada doskonałej jakości,
wodoodporne zamki błyskawiczne oraz jest paroprzepuszczalna.
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UKARI bunda
kurtka
0301 0085 10 XXX
MOQ

1

20 

ODEPÍNATELNÉ RUKÁVY
ODPINANE REKAWY

2
in1

Materiál: 100 % bavlna, 280 g /m²
Materiał: 100 % bawełna, 280 g /m²
Velikosti Rozmiary: S–3XL
Barevnost Kolor: khaki
• pracovní bunda s odepínatelnými rukávy a enzymatickou úpravou materiálu –
úprava zajišťuje změkčení materiálu a zvýšenou odolnost proti znečištění
• celokovové zipy a druky
• extra hluboké multifunkční kapsy
• kurtka robocza z odpinanymi rękawami z wykończeniem enzymatycznym
zapewniającym miękkość tkaniny i zwiększającym jej odporność na zabrudzenia
• zapinana na metalowe zamki błyskawiczne i zatrzaski
• wyjątkowo pojemne, wielofunkcyjne kieszenie

UKARI kalhoty
spodnie
0302 0061 10 XXX
MOQ

1

25 

Materiál: 100 % bavlna, 280 g /m²
Materiał: 100 % bawełna, 280 g /m²
Velikosti Rozmiary: 48–62
Barevnost Kolor: khaki
• pracovní kalhoty s enzymatickou úpravou materiálu – úprava zajišťuje
změkčení materiálu a zvýšenou odolnost proti znečištění
• celokovové zipy a druky
• extra hluboké multifunkční kapsy
• spodnie robocze z wykończeniem enzymatycznym zapewniającym
miękkość tkaniny i zwiększającym jej odporność na zabrudzenia
• zapinane na metalowy zamek błyskawiczny i zatrzaski
• wyjątkowo pojemne, wielofunkcyjne kieszenie
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UKARI šortky
szorty
0310 0009 14 XXX
MOQ

1

25 

Materiál: 100 % bavlna, 280 g /m²
Materiał: 100 % bawełna, 280 g /m²
Velikosti Rozmiary: 48–62
Barevnost Kolor: khaki
• pracovní šortky s enzymatickou úpravou materiálu – úprava zajišťuje změkčení materiálu a zvýšenou odolnost proti znečištění
• celokovové zipy a druky
• extra hluboké multifunkční kapsy
• szorty robocze z odpinanymi rękawami z wykończeniem enzymatycznym zapewniającym miękkość tkaniny i zwiększającym
jej odporność na zabrudzenia
• zapinane na metalowe zamki błyskawiczne i zatrzaski
• wyjątkowo pojemne, wielofunkcyjne kieszenie

UKARI zimní bunda
kurtka zimowa
ZIMA

0301 0154 14 XXX
MOQ

1

20 

Materiál: 100 % bavlna – svrchní část, 280 g /m², zateplení
a podšívka 65 % polyester, 35 % bavlna
Materiał: 100 % bawełna, – górna część, 280 g /m², podszewka
i ocieplanie 65 % poliester, 35 % bawełna
Velikosti Rozmiary: S–3XL
Barevnost Kolor: khaki
• zateplená bunda s enzymatickou úpravou materiálu – úprava
zajišťuje změkčení materiálu a zvýšenou odolnost proti znečištění
• nastavitelné rukávy pomocí druků
• spodní lem ke stažení na gumu
• celokovové zipy a druky
• extra hluboké kapsy.
• kurtka ocieplana z wykończeniem enzymatycznym spodnie
robocze z wykończeniem enzymatycznym zapewniającym miękkość tkaniny i zwiększającym jej odporność na zabrudzenia
• regulacja rękawów na zatrzaski
• zapinana na metalowe zamki błyskawiczne i zatrzaski
• wyjatkowo pojemne kieszenie
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UKARI
membránová bunda
kurtka membranowa
0301 0239 14 XXX
MOQ

1

8000
mm

3000

g/m²/24h

20 

Materiál: 100 % polyester, mikrovlákno s membránou 		
Materiał: 100% poliester, mikrowłókno z membraną
vodní sloupec słup wody: 8000 mm
prodyšnost: 3000 g /m²/24h.
paroprzepuszczalność: 3000 g /m²/24 godz.
Velikosti Rozmiary: S–3XL
Barevnost Kolor: khaki
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

outdoorová membránová bunda pohodlného střihu
TPU membrána
ODVĚTRÁVÁNÍ V PODPAŽÍ
vnitřní úprava síťovina polyester MESH
wywietrzniki pod pachami
větru a voděodolná
odnímatelná kapuce s uchycením na druky
nastavitelné manžety na suchý zip
voděodolné YKK zipy
wygodna, outdoorowa, kurtka membranowa
membrana TPU
wewnętrzna podszewka z siateczki poliestrowej
wiatroszczelna, wodoodporna
kaptur dopinany na zatrzaski
regulacja rękawów na rzepy Velcro
wodoodporne zamki błyskawiczne YKK

UKARI membránové kalhoty
spodnie membranowe
0302 0157 14 XXX
MOQ

1

20 

GUMA V PASE gumy w pasie

Materiál: 100 % polyester, mikrovlákno s membránou 		
Materiał: 100% poliester, mikrowłókno z membraną
vodní sloupec słup wody: 8000 mm
prodyšnost: 3000 g /m²/24h.
paroprzepuszczalność: 3000 g /m²/24 godz.
Velikosti Rozmiary: S–3XL
Barevnost Kolor: khaki
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

outdoorové membránové kalhoty pohodlného střihu
TPU membrána
větru a voděodolná
nohavice ke stažení na PVC přezku
voděodolné dvoucestné YKK zipy
wygodne, outdorowe, spodnie membranowe
membrana TPU
wiartoszczelne, wodoodporne
regulacja nogawki za pomocą plastikowych zapięć
dwustronny zamek błyskawiczny YKK
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EMERTON
best

seller

summeR / navy / kids / classic / camouflage

pružnost / fashion / vnější kapsy na nářadí / cenová dostupnost /
multifunkční kapsy / hluboké kapsy / barevné varianty /
elastyczność / moda / zewnętrzne kieszenie na narzędzia /
atrakcyjna cena / kieszenie wielofunkcyjne / głębokie kieszenie /
wersje kolorystyczne
Prostřednictvím této kolekce montérkového oblečení jsme
zachytili módní trend, který je oblíben u dospělých i dětí. Proto
tato kolekce, vyrobená ze směsi materiálu 65 % polyesteru a 35 %
bavlny v gramáži 270 g /m², nabízí oděvy pro velké i malé. Kolekci
Emerton nabízíme ve čtyřech barevných provedeních. EMERTON
Classic, EMERTON Camouflage, EMERTON Navy a EMERTON Summer.
Některé kalhoty mají zesílená kolena s možností vložení
kolenních výztuh.
Ta kolekcja odzieży roboczej okazała się modna i bardzo
popularna zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci. Wykonana
z wysokiej jakości mieszanki 65 % poliestr/35 % bawełna,
270 g /m². W ramach kolekcji EMERTON oferujemy cztery
wersje kolorystyczne: EMERTON Classic, EMERTON Camouflage,
EMERTON Navy oraz EMERTON Summer. Większość modeli spodni
z tej kolekcji posiada specjalne wzmocnienia na kolanach
umożliwiające włożenie nakolanników.
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EMERTON bunda
kurtka

barevnost kolor:

0301 0046 xx xxx
MOQ

1

20 

Zakázkové šití – nestandardní velikosti

90

niestandardowe rozmiary - szycie na zamówien

zesílení
wzmocnienie

černá
czarny

Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 270 g /m²,
zesílení – 600D polyester
Materiał: 65 % poliester, 35 % bawełna, 270 g /m²,
wzmocnienie – 600D poliester
Velikosti Rozmiary: 46–64
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

montérková bunda pohodlného střihu a vysoké odolnosti
namáhaná místa vyztužena materiálem polyester 600D
odvětrání pod pažemi
zesílené zdvojené lokty
rukávy zakončené elastickou manžetou
wygodna i wytrzymała kurtka robocza
w newralgicznych miejscach wzmacniana poliestrem 600D
wentylacja pod pachami
podwójne wzmocnienia na łokciach
rękawy zakończone elastycznym ściągaczemt

12
camouflage
moro

41

dětská varianta
wersja dla dzieci

str.

43

EMERTON kalhoty spodnie
0302 0036 xx XXX
MOQ

1

navy
granatowy

barevnost kolor:

20 

Zakázkové šití – nestandardní velikosti
niestandardowe rozmiary - szycie na zamówien

kapsy pro nákoleníky
kieszenie na nakolanniki
Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 270 g /m²,
zesílení – 600D polyester
Materiał: 65 % poliester, 35 % bawełna, 270 g /m²,
wzmocnienie – 600D poliester

90
černá
czarny

Velikosti Rozmiary: 48–62
• montérkové kalhoty pohodlného střihu
a vysoké odolnosti
• namáhaná místa vyztužena materiálem polyester 600D
• zesílená zdvojená kolena pro vložení nákoleníků
• poutko na kladivo
• vyrobené pro náročné podmínky
• wygodne i wytrzymałe spodnie robocze
• w newralgicznych miejscach wzmacniane poliestrem 600D
• podwójne wzmocnienia na kolanach umożliwiające
włożenie nakolanników
• pętelka na młotek
• zaprojektowane z myślą o wymagających
warunkach pracy

12
camouflage
moro

41
navy
granatowy
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barevnost kolor:

EMERTON
kalhoty s laclem
spodnie
ogrodniczki
0302 0034 xx XXX
MOQ

1

20 

Zakázkové šití – nestandardní velikosti
niestandardowe rozmiary – szycie na zamówien
90
černá
czarny

kapsy pro nákoleníky
kieszenie na nakolanniki
Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 270 g /m²,
zesílení – 600D polyester
Materiał: 65 % poliester, 35 % bawełna, 270 g /m²,
wzmocnienie – 600D poliester
Velikosti Rozmiary: 48–62
• laclové montérkové kalhoty pohodlného střihu a vysoké
odolnosti
• namáhaná místa vyztužena materiálem polyester 600D
• zesílená zdvojená kolena pro vložení nákoleníků
• poutko na kladivo
• vyrobené pro náročné podmínky

41
navy
navy

• wygodne i wytrzymałe spodnie robocze
• w newralgicznych miejscach wzmacniane poliestrem 600D
• podwójne wzmocnienia na kolanach umożliwiające
włożenie nakolanników
• pętelka na młotek
• zaprojektowane z myślą o wymagających warunkach
pracy

EMERTON
šle szelki
9930 0009 99 999
MOQ

1

60 

Materiál Materiał: 70 % nylon, 30 % Spandex®
Velikosti Rozmiary: UNI
• polohovatelné vysoce flexibilní šle z příjemného materiálu
• šířka 5cm
• kovové přezky
• niezwykle elastyczne szelki z regulacją wykonane
z przyjemnego w dotyku materiału
• szerokość 5 cm
• metalowe klamry
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EMERTON kombinéza
kombinezon
0315 0006 90 XXX
MOQ

1

10 

Zakázkové šití – nestandardní velikosti
niestandardowe rozmiary – szycie na zamówien

kapsa na mobil
kieszeń na telefon komórkowy

guma v pase
gumy w pasie
Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 270 g /m², zesílení – 600D polyester
Materiał: 65 % poliester, 35 % bawełna, 270 g /m², wzmocnienie – 600D poliester
Velikosti Rozmiary: 48–64
Barevnost Kolor: černá czarny
•
•
•
•
•
•

kombinéza pohodlného střihu a vysoké odolnosti
namáhaná místa vyztužena materiálem polyester 600D
guma okolo celého pasu
zesílená zdvojená kolena pro vložení nákoleníků
poutko na kladivo
vyrobené pro náročné podmínky

•
•
•
•
•
•

wygodny i wytrzymały kombinezon roboczy
w newralgicznych miejscach wzmacniany poliestrem 600D
elastyczna guma w pasie
podwójne wzmocnienia na kolanach umożliwiające włożenie nakolanników
pętelka na młotek
zaprojektowane z myślą o wymagających warunkach pracy
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EMERTON polokombinéza
półkombinezon
0315 0053 60 xxx
MOQ

1

10 

Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 270 g /m²,
zesílení – 600D polyester
Materiał: 65 % poliester, 35 % bawełna, 270 g /m²,
wzmocnienie – 600D polyester
Velikosti Rozmiary: 48–62
Barevnost Kolor: černá czarny
• polokombinéza pohodlného střihu
a vysoké odolnosti
• na ramenou široké suché zipy pro individuální
nastavení výšky
• namáhaná místa vyztužena materiálem
polyester 600D
• zesílená zdvojená kolena pro vložení nákoleníků,
poutko na kladivo
• polokombinéza kombinuje výhody kombinézy
(100% krytá záda) a laclových kalhot
(volné ruce a dodatečné náprsní kapsy)
• wygodny i wytrzymały półkombinezon roboczy
• szerokie pasy rzepów Velcro na ramionach
umożliwiające indywidualne dopasowanie
wysokości
• w newralgicznych miejscach wzmacniany
poliestrem 600D
• podwójne wzmocnienia na kolanach umożliwiające włożenie nakolanników
• pętelka na młotek
• półkombinezon łączy w sobie zalety kombinezonu (100% zakryte plecy) i ogrodniczek (wolne
ramiona i dodatkowa kieszeń napiersiowa)
kapsy pro nákoleníky
kieszenie na nakolanniki

EMERTON
vesta kamizelka
0303 0003 xx XXX
MOQ

1

20 

Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 270 g /m²,
zesílení – 600D polyester
Materiał: 65 % poliester, 35 % bawełna, 270 g /m²,
wzmocnienie – 600D poliester
Velikosti Rozmiary: 48–62

PANDA
více v sekci obuv
sprawdź w sekcji obuwi

32

str.

280

barevnost kolor:

• vesta pohodlného střihu a vysoké odolnosti
• pro zvýšení odolnosti jsou namáhaná místa
vyztužena materiálem polyester 600D
• multifunkční kapsy
• vyrobené pro náročné podmínky
• wygodna i wytrzymała kamizelka
• w newralgicznych miejscach wzmacniana
poliestrem 600D
• wielofunkcyjne kieszenie
• zaprojektowana z myślą o wymagających
warunkach pracy

90
černá-oranžová
czarny-pomarańczowy

41
modrá-oranžová
granatowy-pomarańczowy
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EMERTON
¾ kalhoty spodnie ¾
0302 0131 90 XXX
MOQ

1

20 

Materiał: 65 % polyester, 35 % bavlna, 270 g /m²,
zesílení – 600D polyester
Materiał: 65 % poliester, 35 % bawełna, 270 g /m²,
wzmocnienie – 600D poliester
Velikosti Rozmiary: 48–62
Barevnost Kolor: černá czarny
• ¾ montérkové kalhoty pohodlného střihu
a vysoké odolnosti
• namáhaná místa vyztužena materiálem
polyester 600D
• zesílená zdvojená kolena pro vložení nákoleníků
• poutko na kladivo
• vyrobené pro náročné podmínky
• wygodne i wytrzymałe spodnie ¾
• w newralgicznych miejscach wzmacniane
poliestrem 600D
• pętelka na młotek
• zaprojektowane z myślą o wymagających
warunkach pracy

MULTIFUNKČNÍ KAPSY
wielofunkcyjne kieszenie
kapsy pro nákoleníky
kieszenie na nakolanniki

barevnost kolor:

EMERTON
šortky szorty
0310 0003 xx XXX
MOQ

90
černá-oranžová
czarny-pomarańczowy

41
modrá-oranžová
granatowy-pomarańczowy

1

20 

Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 270 g /m²,
zesílení – 600D polyester
Materiał: 65 % poliester, 35 % bawełna, 270 g /m²,
wzmocnienie – 600D poliester
Velikosti Rozmiary: 48–62
• šortky pohodlného střihu a vysoké odolnosti
• namáhaná místa vyztužena materiálem
polyester 600D
• poutko na kladivo
• vyrobené pro náročné podmínky
• wygodne i wytrzymałe szorty
• w newralgicznych miejscach wzmacniane
poliestrem 600D
• pętelka na młotek
• zaprojektowane z myślą o wymagających
warunkach pracy
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EMERTON RAIN COAT
2000
mm

0311 0037 60 XXX
MOQ

1

10 

Materiál: 100 % polyester s PU vrstvou
Materiał: 100 % poliester z warstwą PU
vodní sloupec słup wody: 2000 mm
Velikosti Rozmiary: S–3XL
Barevnost Kolor: černá czarny
•
•
•
•

nepromokavý a větruodolný ¾ plášť s kapucí v límci
délka 120 cm
kryté zapínání zipu, podlepené švy a překryté kapsy
ergonomický střih a ohebný flexibilní materiál zajišťují dokonalou volnost pohybu

• wodoodporny, wiatroszczelny płaszcz przeciwdeszczowy ¾ z kapturem
chowanym w kołnierzu
• długość 120 cm
• klejone szwy, kryte kieszenie i zamek błyskawiczny
• ergonomiczny krój i elastyczny materiał zapewniają doskonałą swobodę ruchów
více v sekci Oděvy do deště
sprawdź w sekcji Odzież przeciwdeszczowa

str.

186

EMERTON

čepice czapka
0314 0026 99 999
MOQ

1

200 

Materiál: 100 % česaná bavlna
Materiał: 100 % bawełna czesana
Velikosti Rozmiary: UNI
Barevnost Kolor: černá-oranžová czarny-pomarańczowy
• čepice baseballového typu s regulací velikosti pomocí kovové spony
• czapka z daszkiem regulowana za pomocą metalowego zapięcia
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4XL

coolway

UNISEX

barevnost kolor:

EMERTON
tričko podkoszulek
0304 0003 xx XXX
MOQ

60
černá-oranžová
czarny-pomarańczowy

1

100 

modrá-oranžová
granatowy-pomarańczowy

MOQ

1

60 

Materiál: 100 % bavlna, 155 g /m²
Materiał: 100 % bawełna, 155 g /m²

Materiál: 100 % polyester, COOLWAY, 170 g /m²
Materiał: 100 % poliester, COOLWAY, 170 g /m²

Velikosti Rozmiary: S–4XL

Velikosti Rozmiary: S–3XL

• kvalitní dvoubarevné pracovní tričko s krátkým
rukávem
• střední lem průkrčníku ze žebrového úpletu s 5 %
podílem elastanu
• wysokiej jakości dwukolorowy roboczy t-shirt
• wokół wykroju szyi ściągacz z domieszką
5 % elastanu

41

EMERTON COOLWAY
polokošile koszula polo
0305 0005 60 XXX

Barevnost Kolor: černá-oranžová czarny-pomarańczowy
• funkční polokošile s krátkým rukávem
• vynikající schopnost odvodu tělesné vlhkosti a tepla
• materiál COOLWAY má chladivý efekt tím zajistí vysoký komfort
celodenního nošení i při nejnáročnějších činnostech
• funkcjonalna koszulka polo z krótkim rękawem
• doskonale odprowadza wilgoć i ciepło na zewnątrz
• materiał COOLWAY chłodzi ciało i zapewnia komfort nawet przy
całodziennej wzmożonej aktywności
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ZIMA

manžeta na palec
specjalne pętelki na kciuki

barevnost kolor:

EMERTON
mikina s kapucí
bluza z kapturem
0306 0003 xx xxx
MOQ

60
černá-oranžová
czarny-pomarańczowy

1

20

	

pletené manžety
mankiety z dzianiny
Materiál: 100 % polyester, 300 g /m²
Materiał: 100 % poliester, 300 g /m²
Velikosti Rozmiary: S–3XL
• mikina s kapucí, celopropínací
• vnitřní strana mikiny je počesaná
• spodní lem a manžety rukávů z žebrovaného
úpletu s příměsí elastanu

41
modrá-oranžová
granatowy-pomarańczowy
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• długi sweter z kapturem
• od wewnątrz przyjemny, czesany materiał
• prążkowany ściągacz z domieszką elastanu
przy rękawach i u dołu

EMERTON zimní fleecová bunda
kurtka zimowa z polaru
0301 0180 60 XXX
MOQ

1

10

	

Materiál: 100 % polyester, 350 g /m², zesílení – 300D polyester/PU
Materiał: 100 % poliester, 350 g /m², wzmocnienie – 300D poliester/PU
Velikosti Rozmiary: S–3XL
Barevnost Kolor: černá czarny
•
•
•
•
•

fleecová bunda pohodlného střihu
ramena zesílená polyesterovou tkaninou
spodní lem ke stažení na gumu
manžety s otorem na palec
výborné termoizolační vlastnosti a odolnost proti opotřebení
vícevrstvého fleecového materiálu

•
•
•
•
•

wygodna kurtka polarowa
wzmocnienia na ramionach wykonane z poliestru
dół kurtki z możliwością regulacji obwodu za pomocą elastycznego sznurka
w mankeitach otwory na kciuki
doskonałe właściwości izolacji termicznej i odporność na zużycie materiału

MONTÉRKOVÉ KOLEKCE A SOUPRAVY KOLEKCJE I KOMPLETY UBRAŃ ROBOCZYCH

EMERTON softshellová bunda
kurtka softshellowa
0301 0084 60 XXX
MOQ

1

10

8000
mm

800

g/m²/24h

	

Materiál: 94 % polyester, 6 % Spandex®, 320 g /m²
Materiał: 94 % poliester, 6 % Spandex®, 320 g /m²

ZIMA

vodní sloupec słup wody: 8000 mm
prodyšnost: 800 g /m²/24h.
paroprzepuszczalność: 800 g /m²/24 godz.
velikosti ROZMIARY: S–3XL
Barevnost Kolor: černá czarny
• zimní softshellová bunda moderního střihu s kapucí
a funkčními detaily
• větru a voděodolná, prodyšná
• voděodolné zipy
• TPU membrána
• přídavné zapínání v pase tzv. „Sněhový pás“
• bunda vhodná i do mínusových teplot
• zimowa, funkcjonalna kurtka sofshellowa o nowoczesnym kroju
• wiatroszczelna, wodoodporna i paroprzepuszczalna
• wodoodporne zamki
• membrana TPU
• dodatkowy, wewnętrzny pas śniegowy

odvětrávání v podpaží
wentylacja pod pachami
vnitřní manžeta
mankiet wewnetrzny
zapínání v pase
ściągacz w talii

ZIMA

EMERTON zimní čepice
czapka zimowa
0314 0054 60 XXX
MOQ

1

100 	

Materiál: 65 % bavlna, 35 % polyester, zateplení – 3M Thinsulate, 40 g /m²
Materiał: 65 % poliester, 35 % bawełna, ocieplenie – 3M Thinsulate, 40 g/m²
Velikosti Rozmiary: S–2XL
Barevnost Kolor: černá-oranžová czarny-pomarańczowy
• zimní čepice baseballového typu s možností nastavení velikosti
pomocí polohovací gumy
• možnost sklopení zadní části čepice přes zátylek a uši
• odolný svrchní materiál je dodatečně zateplen vnitřní vložkou
3M Thinsulate
• zimowa czapka z elastyczną gumką umożliwiającą regulację
• z opcją osłony chroniącej szyję i uszy
• wytrzymały materiał zewnętrzny dodatkowo ocieplany podszewką
3M Thinsulate
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NEW
ZIMA

ZIMA

Zimní verze – s flanelovou podšívkou uvnitř
Wersja zimowa – flanelowa wysciółka od wewnątrz

barevnost kolor:

EMERTON PILOT
bunda kurtka
0301 0226 xx XXX
MOQ

1

10

	

pletené manžety
mankiety z dzianiny
60
černá-oranžová
czarny-pomarańczowy

Materiál: 80 % polyester, 20 % bavlna, 280 g /m²,
podšívka 100 % polyester
Materiał: 80 % poliester, 20 % bawełna, 280 g /m²,
podszewka 100 % poliester
Velikosti Rozmiary: S–3XL

41
modrá-oranžová
granatowy-pomarańczowy
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• zimní bunda pohodlného střihu
z odolného materiálu
• ramena zesílená materiálem 600D polyester
• elastické žebrové náplety na manžetách
a spodním lemu bundy
• reflexní paspule
• bunda vhodná i do mínusových teplot.
• wygodna kurtka zimowa wykonana z wytrzymałego materiału
• na ramionach wzmocnienia z poliestru 600D
• prążkowany, elastyczny ściągacz przy
rękawach i u dołu

EMERTON WINTER bunda kurtka ZIMOWA
0301 0321 60 XXX
MOQ

1

10 

Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 270 g /m², zesílení – 600D polyester
Materiał: 65 % poliester, 35 % bawełna, 270 g /m², wzmocnienia – poliester 600D
Velikosti Rozmiary: 48–62
Barevnost Kolor: černá-oranžová czarny-pomarańczowy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zateplená verze standardních montérek EMERTON
vnitřní vrstva bavlněný flanel
tepelný komfort při práci i při nižších venkovních teplotách
montérková bunda pohodlného střihu a vysoké odolnosti
namáhaná místa vyztužena materiálem polyester 600D
odvětrání pod pažemi
zesílené zdvojené lokty
rukávy zakončené elastickou manžetou
ocieplana wersja kurtki roboczej EMERTON
od wewnątrz ocieplana flanelą
komfort termiczny nawet podczas pracy na dworze w niskich temperaturach
wytrzymała kurtka robocza o wygodnym kroju
w miejscach eksponowanych wzmacniana poliestrem 600D
wentylacja pod pachami
wzmocnienia na łokciach
rękawy zakończone elastycznym mankietem

MONTÉRKOVÉ KOLEKCE A SOUPRAVY KOLEKCJE I KOMPLETY UBRAŃ ROBOCZYCH

EMERTON WINTER
kalhoty s laclem
spodnie OGRODNICZKI
ZIMOWE
0302 0207 60 XXX

MOQ

1

NEW
ZIMA

10 

Zimní verze – s flanelovou podšívkou uvnitř
Wersja zimowa – flanelowa wysciółka od wewnątrz
Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 270 g /m²,
zesílení – 600D polyester
Materiał: 65 % poliester, 35 % bawełna, 270 g /m²,
wzmocnienia – poliester 600D
Velikosti Rozmiary: 48–62
Barevnost Kolor: černá-oranžová czarny-pomarańczowy
•
•
•
•
•
•
•

zateplená verze standardních montérek EMERTON
vnitřní vrstva bavlněný flanel
tepelný komfort při práci i při nižších venkovních teplotách
laclové montérkové kalhoty pohodlného střihu a vysoké odolnosti
namáhaná místa vyztužena materiálem polyester 600D
zesílená zdvojená kolena pro vložení nákoleníků
poutko na kladivo

• ocieplana wersja ogrodniczek EMERTON
• od wewnątrz ocieplane flanelą
• komfort termiczny nawet podczas pracy na dworze
w niskich temperaturach
• wytrzymałe ogrodniczki robocze o wygodnym kroju
• w miejscach eksponowanych wzmacniane poliestrem 600D
• wzmacniane kieszenie na nakolanniki
• pętelka na młotek
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-40 °C

-40 °C

EMERTON zimní kalhoty
s laclem spodnie
ogrodniczki zimowe
0302 0193 00 XXX
MOQ

1

10

	

Materiál: 100 % polyester micro/PU, zateplená
polyesterem 180 g /m², podšívka 100 % polyester
Materiał: 100 % poliester micro/PU, ocieplina poliester
180 g /m², podszewka 100 % poliester
Velikosti Rozmiary: S–3XL
Barevnost Kolor: šedá-černá szary-czarny
• nejteplejší skladové zimní kalhoty s laclem
• vhodné pro celodenní nošení v náročných klimatických
podmínkách (až do -40 °C)
• reflexní doplňky
• zesílený materiál v oblasti holení
• multifunkční hluboké kapsy
• najcieplejsza spodnie ogrodniczki w ofercie
• odpowiednie do całodziennego użytkowania przy
pracy w trudnych warunkach klimatycznych (do -40 °C)
• elementy odblaskowe
• dodatkowe wzmocnienia od kolan do kostek
• wielofunkcyjne, głębokie kieszenie

40

EMERTON zimní bunda
kurtka zimowa
0301 0290 00 XXX
MOQ

1

10

	

Materiál: 100 % polyester micro/PU, zateplená
polyesterem 300 g /m², podšívka 100 % polyester
Materiał: 100 % poliester micro/PU, ocieplina
poliester 300 g /m², podszewka 100 % poliester
Velikosti Rozmiary: S–3XL
Barevnost Kolor: šedá-černá szary-czarny
• nejteplejší skladová zimní bunda
• vhodná pro celodenní nošení v náročných klimatických podmínkách (až do -40 °C)
• reflexní doplňky
• odnímatelná kapuce na zip
• multifunkční hluboké kapsy
• najcieplejsza kurtka w ofercie
• odpowiednia do całodziennego użytkowania
przy pracy w trudnych warunkach klimatycznych
(do -40 °C)
• elementy odblaskowe
• kaptur dopinany na zamek błyskawiczny
• wielofunkcyjne, głębokie kieszenie

MONTÉRKOVÉ KOLEKCE A SOUPRAVY KOLEKCJE I KOMPLETY UBRAŃ ROBOCZYCH

MICRO
FIBER

ZIMA

ZIMA

odvětrávání v podpaží
wentylacja pod pachami
zapínání na suchý zip
zapiecie na rzepy

EMERTON BLACK zimní bunda
kurtka zimowa
0301 0023 60 XXX
MOQ

1

10

	

EMERTON LONG zimní bunda
kurtka zimowa
0301 0228 xx XXX
MOQ

1

10

	

Materiál: 100 % polyester mikrovlákno povrstvený PVC, 220 g /m²,
podšívka 100 % polyester
Materiał: 100 % poliester (mikrowłókno) z powłoką z PCV,
220 g /m², podszewka 100 % poliester

Materiál: 80 % polyester, 20 % bavlna, 280 g /m²,
podšívka 100 % polyester
Materiał: 80 % poliester, 20 % bawełna, 280 g /m²,
podszewka 100 % poliester

Velikosti Rozmiary: S–3XL

Velikosti Rozmiary: S–3XL

Barevnost KOLOR: černá czarny

• zimní bunda prodlouženého střihu z odolného
materiálu
• ramena zesílená materiálem 600D polyester
• odvětrání pod pažemi
• nastavitelné manžety na suchý zip
• spodní lem ke stažení na gumu
• reflexní paspule
• bunda je vhodná i do mínusových teplot
• zimowa kurtka o wydłużonym kroju wykonana
z wytrzymałego materiału
• na ramionach wzmocnienia z poliestru 600D
• wentylacja pod pachami
• regulacja mankietów za pomocą rzepów Velcro
• dół kurtki z możliwością regulacji obwodu za pomocą
elastycznego sznurka
• odblaskowe wykończenie krawędzi
• sprawdza się również w ujemnych temperaturach

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zimní voděodolná bunda prodlouženého střihu z odolného materiálu
odnímatelná zateplená kapuce
nastavitelné manžety na suchý zip
spodní lem ke stažení na gumu
příprava na strojní vyšívání
bunda je vhodná i do mínusových teplot
wodoodporna kurtka zimowa o wydłużonym kroju wykonana
z wytrzymałego materiału
odpinany, ocieplany kaptur
regulacja mankietów za pomocą rzepów Velcro
dół kurtki z możliwością regulacji obwodu za pomocą
elastycznego sznurka
odpowiednia do haftu maszynowego

barevnost kolor:

60
černá-oranžová
czarny-pomarańczowy

41
modrá-oranžová
granatowy-pomarańczowy

41
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ZIMA

ZIMA

EMERTON CAMOUFLAGE
zimní bunda kurtka zimowa
0301 0023 12 XXX
MOQ

42

1

10

	

EMERTON zimní vesta
kamizelka zimowa
0303 0014 xx XXX
MOQ

1

20

	

Materiál: 80 % polyester, 20 % bavlna, 280 g /m², podšívka 100 % polyester
Materiał: 80 % poliester, 20 % bawełna, 280 g /m², podszewka 100 % poliester

Materiál: 100 % polyester, mikrovlákno povrstvené PVC, 220 g /m²
Materiał: 100 % poliester, mikrowłókno z powłoką z PCV, 220 g /m²

Velikosti Rozmiary: S–3XL

Velikosti Rozmiary: S–3XL

Barevnost Kolor: camouflage moro

Barevnost Kolor:

•
•
•
•
•
•
•

zimní bunda z odolného materiálu
ramena zesílená materiálem 600D polyester
odvětrání pod pažemi
nastavitelné manžety na suchý zip
spodní lem ke stažení na gumu
reflexní paspule
bunda je vhodná i do mínusových teplot

•
•
•
•
•
•
•

zimowa kurtka o wydłużonym kroju wykonana z wytrzymałego materiału
na ramionach wzmocnienia z poliestru 600D
wentylacja pod pachami
regulacja mankietów za pomocą rzepów Velcro
dół kurtki z możliwością regulacji obwodu za pomocą elastycznego sznurka
odblaskowe wykończenie krawędzi
sprawdza się również w ujemnych temperaturach

60

12

41

černá
czarny

camouflage
moro

navy
granatowy

• zimní voděodolná vesta s vnitřním fleecovým límcem
• vnitřní dodatečné zateplení polyesterovým vláknem
• wodoodporna kamizelka zimowa z polarową podszewką
• dodatkowa podszewka termiczna z włóka poliestrowego

MONTÉRKOVÉ KOLEKCE A SOUPRAVY KOLEKCJE I KOMPLETY UBRAŃ ROBOCZYCH

EMERTON CAMOUFLAGE KIDS
kalhoty dětské
spodnie dziecięce
0302 0135 12 9xx
MOQ

1

20

	

Materiál: 100 % bavlna, 260 g /m²,
zesílení – 600D polyester/PU
Materiał: 100 % bawełna, 260 g /m²,
wzmocnienie – 600D poliester/PU
Velikosti Rozmiary: 116, 128, 140, 152
Barevnost Kolor: camouflage moro
• dětská montérková bunda a kalhoty pohodlného
střihu a vysoké odolnosti
• namáhaná místa vyztužena materiálem
polyester 600D
• zesílené zdvojené lokty
• rukávy do elastické manžety

EMERTON CAMOUFLAGE KIDS
bunda dětská
kurtka dziecięca
0301 0187 12 9xx
MOQ

1

20

	

kapsa na mobil
kieszeń na telefon komórkowy
pletené manžety
mankiety z dzianiny
Materiál: 100 % bavlna, 260 g /m²,
zesílení – 600D polyester/PU
Materiał: 100 % bawełna, 260 g /m²,
wzmocnienie – 600D poliester/PU
Velikosti Rozmiary: 116, 128, 140, 152
Barevnost Kolor: camouflage moro

• dziecięca wygodna i wytrzymała kurtka robocza i spodnie
• w newralgicznych miejscach wzmacniana poliestrem 600D
• podwójne wzmocnienia na łokciach

EMERTON CAMOUFLAGE KIDS
kalhoty s laclem
spodnie ogrodniczki
0302 0154 12 9xx
MOQ

1

20

	

multifunkční kapsy
kieszenie wielofunkcyjne
Materiál: 100 % bavlna, 260 g/m², zesílení – 600D polyester/PU
Materiał: 100 % bawełna, 260 g/m², wzmocnienie – 600D poliester/PU
Velikosti Rozmiary: 116, 128, 140, 152
Barevnost Kolor: camouflage moro
•
•
•
•
•

dětské montérkové kalhoty s laclem pohodlného střihu a vysoké odolnosti
namáhaná místa vyztužena materiálem polyester 600D
stažené na gumu v zádové části
zesílená zdvojená kolena
nastavitelné šle

•
•
•
•
•

dziecięce wygodne i wytrzymałe ogrodniczki robocze
w newralgicznych miejscach wzmacniane poliestrem 600D
z tyłu regulowane sznurkiem
wzmocnienia na kolanach
szelki z regulacją
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2
in1

EMERTON SUMMER
bunda kurtka
0301 0242 82 XXX
MOQ

a
d

1

20

	

a/ zapínání na suchý zip u krku bez vnějšího prošívání
zapięcie na rzepy bez zewnętrznego stebnowania
b/ multifunkční kapsy
kieszenie wielofunkcyjne
c/ pletené manžety
mankiety z dzianiny

f
e

d/ odepínatelné rukávy
odpinane rękawy
e/ kapsa na mobil
kieszeń na telefon komórkowy
f/ kontrastní černé klopy náprsních kapes
kontrastowe, czarne klapy na kieszeniach piersiowych

c

Materiál: 100 % bavlna, 185 g /m², zesílení – 300D polyester/PU
Materiał: 100 % bawełna, 185 g /m², wzmocnienie – 300D poliester/PU
Velikosti Rozmiary: 48–62
Barevnost Kolor: béžová-černá beżowy-czarny
b

• letní montérková bunda s odepínatelnými rukávy zaručuje
maximální komfort nošení v teplém počasí nebo horkých provozech
• namáhaná místa vyztužena materiálem polyester 300D
• zesílené zdvojené lokty
• rukávy do elastické manžety
• letnia kurtka robocza z odpinanymi rękawami zapewnia maksymalny komfort podczas pracy gorących pomieszczeniach lub podczas upalnej pogody
• w newralgicznych miejscach wzmacniana poliestrem 300D
• podwójne wzmocnienia na łokciach

44
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EMERTON SUMMER
kalhoty spodnie

4
in1

0302 0159 82 XXX
MOQ

1

20 

a/ zesílená kolena v kontrastní černé barvě
kolana wzmocnione materiałem w kontrastowym, czarnym kolorze
b/ odepínatelné nohavice
odpinane nogawki
Materiál: 100 % bavlna, 185 g /m², zesílení – 300D polyester/PU
Materiał: 100 % bawełna, 185 g /m², wzmocnienie – 300D poliester/PU
Velikosti Rozmiary: 48–62
Barevnost Kolor: béžová-černá beżowy-czarny
• multifunkční letní montérkové kalhoty
• odepínatelné nohavice, lacl a kšandy zaručují maximální komfort nošení
v teplém počasí nebo horkých provozech
• namáhaná místa vyztužena materiálem polyester 300D
• zesílená zdvojená kolena pro vložení nákoleníků
• poutko na kladivo
• wielofunkcyjne letnie spodnie robocze
• odczepiane nogawki i szelki zapewniają maksymalny podczas pracy
gorących pomieszczeniach lub podczas upalnej pogody
• w newralgicznych miejscach wzmacniana poliestrem 300D
• podwójne wzmocnienia na kolanach z możliwością włożenia nakolanników
• pętelka na młotek

b

a
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DESMAN
best

seller

oblíbená barevná kombinace / multifunkční kapsy / hluboké kapsy /
Ulubione połączenia kolorystyczne / kieszenie wielofunkcyjne /
głębokie kieszenie
Kolekce DESMAN navazuje svým designem na kolekci EMERTON, je však
vyrobena z odlehčenějšího materiálu v gramáži 235 g /m² ve složení
35 % bavlna a 65 % polyester. Tato kolekce disponuje širokým
sortimentem oděvů k celoročnímu použití, včetně dámských střihů.
Kolekcja DESMAN nawiązuje do kolekcji EMERTON, jest jednak
wyprodukowana z nieco lżejszego materiału o gramaturze 235 g /m²,
składającego się w 35 % z bawełny i w 65 % z poliestru. Ta kolekcja
charakteryzuje się szerokim zakresem asortymentu odzieży
z przeznaczeniem do użytku całorocznego, oferuje także specjalne
kroje stworzone dla kobiet.
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DESMAN
bunda kurtka
0301 0042 90 XXX
MOQ

1

20 

Zakázkové šití – nestandardní velikosti
niestandardowe rozmiary – szycie na zamówienie
Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 235 g /m²
Materiał: 65 % poliester, 35 % bawełna, 235 g /m²
Velikosti Rozmiary: 48–64
Barevnost Kolor: šedá-oranžová szary-pomarańczowy
• montérková bunda pohodlného střihu a funkčními detaily
• polohovatelné manžety na plastové druky
• wygodna i funkcjonalna kurtka robocza
• regulacja mankietów na plastikowe zatrzaski

DESMAN
kalhoty spodnie
0302 0025 90 XXX
MOQ

1

20 

Zakázkové šití – nestandardní velikosti
niestandardowe rozmiary – szycie na zamówienie
Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 235 g /m²
Materiał: 65 % poliester, 35 % bawełna, 235 g /m²
Velikosti Rozmiary: 48–64
Barevnost Kolor: šedá-oranžová szary-pomarańczowy
• montérkové kalhoty pohodlného střihu a s funkčními detaily
• konce nohavic jsou ke stažení na suchý zip
• wygodne i funkcjonalne spodnie robocze
• regulacja nogawek na rzepy Velcro
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DESMAN

kalhoty s laclem
spodnie ogrodniczki
0302 0024 90 XXX
MOQ

1

20 

zakázkové šití – nestandardní velikosti
niestandardowe rozmiary – szycie na zamówienie

Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 235 g /m²
Materiał: 65 % poliester, 35 % bawełna, 235 g /m²
Velikosti Rozmiary: 48–64
Barevnost Kolor:
šedá-oranžová szary-pomarańczowy
• montérkové kalhoty s laclem pohodlného střihu
a funkčními detaily
• široké elastické šle
• pas v zadní části do gumy
• wygodne i funkcjonalne ogrodniczki robocze

DESMAN

kalhoty spodnie
0302 0026 90 XXX
MOQ

1

2
in1

20 

Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 235 g /m²
Materiał: 65 % poliester, 35 % bawełna, 235 g /m²
Velikosti Rozmiary: 48–62
Barevnost Kolor: šedá-oranžová szary-pomarańczowy
• montérkové kalhoty s odnímatelnými nohavicemi
pohodlného střihu a funkčními detaily
• konce nohavic jsou ke stažení na suchý zip
• wygodne i funkcjonalne spodnie robocze
z odpinanymi nogawkami
• regulacja nogawek na rzepy Velcro
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DESMAN kombinéza
kombinezon
0315 0005 90 XXX
MOQ

1

20 

Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 235 g /m²
Materiał: 65 % poliester, 35 % bawełna, 235 g /m²
Velikosti Rozmiary: 48–62
Barevnost Kolor:
šedá-oranžová szary-pomarańczowy
• montérková kombinéza pohodlného střihu
s funkčními detaily
• rukávy ke stažení na suchý zip,
nohavice ke stažení na tkaničku
• poutko na kladivo
• wygodny i funkcjonalny kombinezon roboczy
• regulacja mankietów na rzepy Velcro, nogawki
regulowane sznurkiem
• pętelka na młotek

multifunkční kapsy
kieszenie wielofunkcyjne

DESMAN vesta kamizelka
0303 0002 90 XXX
DESMAN ŠORTKY SZORTY
0310 0002 90 XXX
MOQ

1

20 

Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 235 g /m²
Materiał: 65 % poliester, 35 % bawełna, 235 g /m²
Velikosti Rozmiary: 48–62
Barevnost Kolor: šedá-oranžová szary-pomarańczowy
VESTA KAMIZELKA
• lehká vesta pohodlného střihu
• lekka, wygodna kamizelka
ŠORTKY SZORTY
• montérkové šortky pohodlného střihu
a s funkčními detaily
• wygodne i funkcjonalne szorty robocze
DESMAN
více v sekci trička
sprawdź w sekcji koszulki

str.
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UNISEX

DESMAN tričko
podkoszulek
0304 0002 00 XXX
MOQ

1

100 

Materiál: 100 % bavlna, 155 g /m²
Materiał: 100 % bawełna, 155 g /m²
Velikosti Rozmiary: S–3XL
Barevnost Kolor: šedá-oranžová szary-pomarańczowy
• kvalitní dvoubarevné pracovní tričko s krátkým rukávem
• střední lem průkrčníku ze žebrového úpletu s 5 % podílem elastanu
• wysokiej jakości dwukolorowy roboczy t-shirt
• wokół wykroju szyi ściągacz z domieszką 5 % elastanu

DESMAN čepice
czapka
0314 0025 99 999
MOQ

1

200 

zapínání na kovovou sponu
zapięcie na metalową klamrę

Materiál: 100 % česaná bavlna
Materiał: 100 % bawełna czesana
Velikosti Rozmiary: UNI
Barevnost Kolor: šedá-oranžová szary-pomarańczowy
• čepice baseballového typu s regulací velikosti
pomocí kovové spony
• czapeczka z daszkiem regulowana za pomocą
metalowego zapięcia
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DESMAN LADY
kalhoty s laclem
spodnie ogrodniczki
0302 0001 90 XXX
MOQ

1

20 

Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 235 g /m²
Materiał: 65 % poliester, 35 % bawełna, 235 g /m²
Velikosti Rozmiary: 40–60
Barevnost Kolor:
šedá-oranžová szary-pomarańczowy
• dámské montérkové kalhoty s laclem
pohodlného střihu a s funkčními detaily
• elastické šle
• wygodne i funkcjonalne damskie
ogrodniczki robocze
• elastyczne szelki

multifunkční kapsy
kieszenie wielofunkcyjne

DESMAN LADY
bunda kurtka
0301 0036 00 XXX
DESMAN LADY
KALHOTY SPODNIE
0302 0002 90 XXX
MOQ

1

20 

Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 235 g /m²
Materiał: 65 % poliester, 35 % bawełna, 235 g /m²
Velikosti Rozmiary: 40–60
Barevnost Kolor:
šedá-oranžová szary-pomarańczowy
BUNDA KURTKA
• dámská montérková bunda pohodlného střihu
a s funkčními detaily
• lehce prodloužený díl na zádech
• manžety ke stažení na suchý zip
• wygodna i funkcjonalna kobieca kurtka robocza
• lekko wydłużona z tyłu
• regulacja mankietów na rzepy Velcro
KALHOTY SPODNIE
• dámské montérkové kalhoty pohodlného střihu
a s funkčními detaily
• v pase ke stažení na knoflíky a suchý zip
• wygodne i funkcjonalne damskie
spodnie robocze
• w talii regulacja na guziki i rzepy Velcro
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STANMORE
kovové zipy / 100 % bavlna / 100 % přírodní materiál / vysoká gramáž /
reflexní prvky / jeansové kovové knoflíky / metalowe zamki błyskawiczne /
100 % bawełna / 100 % materiały naturalne / wysoka gramatura /
elementy odblaskowe / jeansowe, metalowe guziki
Kvalitní montérková kolekce STANMORE nabízí ucelenou řadu
produktů v modré CLASSIC a nově i přírodně hnědé barvě
STONE v nejprodávanějších položkách (montérkou bunda,
kalhoty a kalhoty s laclem). Reflexní proužky, které doplňují
celkový design produktů, zajišťují dobrou viditelnost nositele
ve tmě i na delší vzdálenost. Použití materiálu ze 100 % bavlny
v gramáži 275 g /m² garantuje vysokou kvalitu a pohodlí při
nošení. Pro chladnější období najdete v kolekci STANMORE Classic
zimní bundu 3 v 1 = 3 varianty použití (bunda, vesta či mikina).
Wysokiej jakości kolekcja odzieży roboczej STANMORE oferuje
pełną gamę produktów w odcieniu granatowymlinii CLASSIC
oraz wybrane, najbardziej popularne elementy (bluza, spodnie
do pasa, spodnie ogrodniczki) w nowej linii STONE, w naturalnym
odcieniu brązu. Paski odblaskowe, znakomicie współgrające
z ogólnym wyglądem odzieży, podnoszą bezpieczeństwo
zapewniając znakomitą widoczność użytkownika w warunkach
słabej widoczności (w ciemności) oraz ze znacznej odległości.
Zastosowanie 100 % bawełny w gramaturze 275 g /m² gwarantuje
wysoką jakość wykonania oraz komfort użytkowania. Kolekcja
STANMORE zapewnia także znakomite rozwiązanie na chłodniejsze
dni – kurtkę zimową linii CLASSIC 3 w 1 = 3 warianty użytkowania
(kurtka, kamizelka, bluza).
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STANMORE
bunda kurtka

barevnost kolor:

0301 0037 xx XXX
MOQ

1

20 
18

zakázkové šití – nestandardní velikosti
niestandardowe rozmiary – szycie na zamówieni

zelená
zielony

a

a/ reflexní doplňky
elementy odblaskowe
Materiál: 100 % bavlna, 275 g /m²
Materiał: 100 % bawełna, 275 g /m²
Velikosti Rozmiary: 48–62
•
•
•
•
•

bunda pohodlného střihu a vysoké odolnosti
reflexní doplňky
celokovové zipy a druky
nastavitelné manžety rukávů na druky
polohovací spodní lem na druky

•
•
•
•
•

wygodna i wytrzymała kurtka
elementy odblaskowe
zapinana na metalowe zamki błyskawiczne i zatrzaski
regulacja mankietów na zatrzaski
u dołu możliwość regulacji za pomocą zatrzasków

STANMORE
kalhoty spodnie

69
hnědá
brązowy

42
modrá
granatowy

barevnost kolor:

0302 0004 xx XXX
MOQ

1

20 

zakázkové šití – nestandardní velikosti

18

niestandardowe rozmiary – szycie na zamówieni

zelená
zielony

b/ kapsy pro nákoleníky
kieszenie na nakolanniki
Materiál: 100 % bavlna, 275 g /m²
Materiał: 100 % bawełna, 275 g /m²

b

Velikosti Rozmiary: 48–62
•
•
•
•
•

kalhoty pohodlného střihu a vysoké odolnosti
reflexní doplňky
zesílená zdvojená kolena pro vložení nákoleníků
kovové zipy a druky, poutko na kladivo
4 poutka na drobné nářadí

• wygodne i wytrzymałe spodnie
• elementy odblaskowe
• podwójne wzmocnienia na kolanach z możliwością
włożenia nakolanników
• zapinane na metalowe zamki błyskawiczne i zatrzaski
• pętelka na młotek
• 4 pętelki na małe narzędzia

69
hnědá
brązowy

50
modrá
granatowy
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STANMORE
kalhoty s laclem
spodnie ogrodniczki
0302 0003 xx XXX
MOQ

1

20 

zakázkové šití – nestandardní velikosti
niestandardowe rozmiary – szycie na zamówieni
a/ reflexní doplňky
elementy odblaskowe
b/ multifunkční kapsy
wielofunkcyjne kieszenie
c/ kapsy pro nákoleníky
kieszenie na nakolanniki
Materiál: 100 % bavlna, 275 g /m²
Materiał: 100 % bawełna, 275 g /m²
Velikosti Rozmiary: 48–62
a

Barevnost Kolor:

b

c
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18

69

42

zelená
zielony

hnědá
brązowy

modrá
granatowy

•
•
•
•
•

laclové kalhoty pohodlného střihu a vysoké odolnosti
reflexní doplňky
zesílená zdvojená kolena pro vložení nákoleníků
kovové zipy a druky
poutko na kladivo, 4 poutka na drobné nářadí

•
•
•
•
•
•

wygodne i wytrzymałe ogrodniczki
elementy odblaskowe
podwójne wzmocnienia na kolanach z możliwością włożenia nakolanników
zapinany na metalowe zamki błyskawiczne i zatrzaski
pętelka na młotek
4 pętelki na małe narzędzia
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a

b

a/ reflexní doplňky
elementy odblaskowe
b/ multifunkční kapsy
wielofunkcyjne kieszenie
c/ kapsy pro nákoleníky
kieszenie na nakolanniki

STANMORE vesta kamizelka
0303 0001 50 XXX
MOQ

1

20 

síťovina siatka

STANMORE
kombinéza
kombinezon
0315 0001 42 XXX
MOQ

1

c

20 

Materiál: 100 % bavlna, 275 g /m²
Materiał: 100 % bawełna, 275 g /m²
Velikosti Rozmiary: 48–62
Materiál: 100 % bavlna, 275 g /m²
Materiał: 100 % bawełna, 275 g /m²
Velikosti Rozmiary: 48–62
Barevnost Kolor: modrá granatowy
•
•
•
•
•
•
•
•

lehká vesta pohodlného střihu a vysoké odolnosti
kovový zip a druky
u spodního lemu 4 poutka na drobné nářadí
kompletně odvětraná záda materiálem ze síťoviny polyester MESH
wygodna i wytrzymała lekka kamizelka
zapinana na metalowy zamek błyskawiczny i zatrzaski
u dołu 4 pętelki na małe narzędzia u dołu kamizelki
na plecach pełna wentylacja z poliestrowej siatki

Barevnost Kolor: modrá granatowy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kombinéza pohodlného střihu a vysoké odolnosti
reflexní doplňky
namáhaná místa 3x prošitá
zesílená zdvojená kolena pro vložení nákoleníků
kovové zipy a druky
nastavitelné manžety rukávů na druky
poutko na kladivo
wygodny i wytrzymały kombinezon roboczy
elementy odblaskowe
w miejscach newralgicznych potrójne przeszycia
podwójne wzmocnienia na kolanach z możliwością włożenia nakolanników
zapinany na metalowe zamki błyskawiczne i zatrzaski
regulacja mankietów na zatrzaski
pętelka na młotek

55

WWW.CERVA.COM

STANMORE
tričko podkoszulek
0304 0004 xx XXX

4XL
UNISEX

MOQ

1

100 

Materiál: 100 % bavlna, 155 g /m²
Materiał: 100 % bawełna, 155 g /m²
Velikosti Rozmiary: S–4XL
Barevnost Kolor:

18

69

42

zelená
zielony

hnědá
brązowy

modrá
granatowy

• kvalitní dvoubarevné pracovní tričko s krátkým rukávem
• střední lem průkrčníku ze žebrového úpletu s 5% podílem elastanu
• wysokiej jakości wysokiej jakości dwukolorowy roboczy t-shirt
• wokół wykroju szyi ściągacz z domieszką 5% elastanu

STANMORE
šortky szorty
0310 0007 xx XXX
MOQ

1

20 

Materiál: 100 % bavlna, 275 g /m²
Materiał: 100 % bawełna, 275 g /m²
Velikosti Rozmiary: 48–62
Barevnost Kolor:

18

69

42

zelená
zielony

hnědá
brązowy

modrá
granatowy

• šortky pohodlného střihu a vysoké odolnosti
• kovové zipy a druky
• poutko na kladivo, 4 poutka pro drobné příslušenství
• wygodne i wytrzymałe szorty
• zapinane na metalowe zamki błyskawiczne i zatrzaski
• pętelka na młotek i 4 pętelki na małe akcesoria
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STANMORE čepice czapka
0314 00xx 99 999
MOQ

1

200 

Materiál: 100 % česaná bavlna
Materiał: 100 % bawełna czesana
Velikosti Rozmiary: UNI
Barevnost Kolor:

72

73

24

zelená
zielony

hnědá
brązowy

modrá
granatowy

• čepice baseballového typu s regulací velikosti pomocí kovové spony
• czapka z daszkiem regulowana za pomocą metalowego zapięcia

STANMORE fleecová bunda
kurtka polarowa
0301 0288 40 XXX
MOQ

1

8000
mm

800

g/m²/24h

10 

Materiál: 100 % polyester fleece, TPU membrána, 340 g /m²
Materiał: 100 % poliester polar, membrana TPU, 340 g /m²
vodní sloupec słup wody: 8000 mm
prodyšnost: 800 g /m²/24h.
paroprzepuszczalność: 800 g /m²/24 godz.
Velikosti Rozmiary: S–3XL
Barevnost Kolor: modrá niebieski
• 3– vrstvá fleecová bunda s membránou a podšívkou
pro mnohostranné využití
• odolnost proti opotřebení vícevrstvého fleecového materiálu
• vlastnosti TPU membrány
• zesílení ramen a předloktí polyesterem 300D Oxford
• reflexní doplňky
• uniwersalna trzywarstwowa kurtka polarowa
z membraną i podpinką
• odporność na zużycie materiału
• membrana TPU
• na ramionach wzmocnienia z poliestru 300D
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STANMORE
mikina s kapucí
bluza z kapturem
0306 0017 xx XXX

MOQ

1

20 

Materiál: 80 % bavlna, 20 % polyester, 300g/m²
Materiał: 80 % bawełna, 20 % poliester, 300g/m²
Velikosti Rozmiary: S–3XL
Barevnost Kolor:

10

69

40

zelená
zielony

hnědá
brązowy

modrá
granatowy

• mikina s kapucí nastavitelnou stahovací šňůrkou
• spodní lem a manžety rukávů jsou z extra širokého
žebrovaného úpletu s příměsí elastanu
• bluza z kapturem regulowanym za pomocą sznurka
• u dołu i przy mankietach wykończona prążkowanymi ściągaczami
z domieszką elastanu
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STANMORE
zimní bunda
kurtka zimowa
0301 0086 xx XXX
MOQ

1

10 

Materiál: 100 % polyester/PU, zateplení – 100 % polyester fleece, 285 g /m²
Materiał: 100 % poliester/PU, ocieplenie – 100 % poliester polar, 285 g /m²
Velikosti Rozmiary: S–3XL

3
in1
ZIMA

Barevnost Kolor:

18

69

50

zelená
zielony

hnědá
brązowy

modrá
granatowy

•
•
•
•
•
•
•
•

zateplená víceúčelová bunda s odepínatelnou fleecovou vložkou
fleecovou vložku lze nosit samostatně
větru a voděodolná
kapuce v límci
reflexní doplňky
rukávy zakončené regulovanou manžetou na suchý zip
spodní lem ke stažení na šňůrku.
bunda je vhodná i do mínusových teplot

•
•
•
•
•
•
•

uniwersalna ocieplana kurtka odpinaną polarową podpinką
polarowa podpinka, którą można nosić oddzielnie
kaptur zintegrowany z kołnierzem
elementy odblaskowe
rękawy u dołu regulowane na rzepy Velcro
dół kurtki z możliwością regulacji obwodu za pomocą elastycznego sznurka
kurtka doskonale się sprawdza również w temeperaturach ujemnych

1

2

3
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NARELLAN
best

seller

vysoká odolnost na nejnamáhanějších místech / zesílení / DuPont 500D CORDURA /
wysoka odporność w miejscach najbardziej narażonych na przetarcie /
wzmocnienie / DuPont CORDURA 500D
Tato souprava se od ostatních nabízených odlišuje již na první pohled
barvou – příjemný tmavě pískový odstín se příliš často na montérkových
oděvech nevyskytuje. Směsový materiál v gramáži 320 g /m² tvoří 35 % bavlny
a 65 % polyesteru v béžovo-černé barevné kombinaci. Černé vyztužení
na exponovaných místech materiálem DuPont CORDURA této soupravě dodává
jedinečnou kvalitu a odolnost při zachování komfortu při celodenním nošení.
Při práci oceníte větrací síťku v podpaží a možnost vložení výztuh kolen.

Komplet ten wyróżnia się na tle innych już na pierwszy rzut oka – kolorem – przyjemny, ciemno-piaskowy odcień nie bywa zbyt często spotykany
wśród odzieży roboczej. Zastosowany materiał jest mieszanką o gramaturze
320 g /m² wykonaną w 35 % z bawełny i w 65 % z poliestru. Czarne usztywnienia
w newralgicznych i eksponowanych miejscach wykonane z materiału DuPont
CORDURA nadają tym ubraniom cechy wyjątkowej jakości i trwałości, przy
jednoczesnym poczuciu komfortu w czasie codziennego użytkowania. Podczas
pracy w tym ubraniu z pewnością docenicie Państwo specjalne rozwiązanie
poprawiające wentylację – siatkę pod pachami oraz możliwość umieszczenia
nakolanników w specjalnych kieszeniach nogawek spodni.

0/0/0/100 black
40/50/75/20 brown

60

0/0/0/0 white
80x18 mm
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NARELLAN bunda kurtka
0301 0045 xx XXX
MOQ

1

20 

barevnost kolor:

a/ zesílená ramena
wzmocnione ramiona
b/ odvětrávání v podpaží
wywietrzniki pod pachami
c/ multifunkční kapsy
wielofunkcyjne kieszenie

a
10
hnědá-černá
brazowy-czarny

Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 320 g /m²,
zesílení – DuPont 500D CORDURA
Materiał: 65 % poliester, 35 % bawełna, 320 g /m²,
wzmocnienie – DuPont 500D CORDURA

NEW

b

COLOR

Velikosti Rozmiary: 48–62
• exkluzivní montérková bunda z extra silného
a odolného materiálu
• exponovaná místa vyztužena kontrastním materiálem
Invista 500D CORDURA
• spodní lem a manžety rukávů polohovací na kovové knoflíky
• wysokiej klasy kurtka robocza wykonana z mankietami
regulowanymi na metalowe
• w newralgicznych miejscach wzmacniana materiałem
Invista CORDURA 500D
• u dołu i przy mankietach możliwość regulacji na zatrzaski

NARELLAN kalhoty spodnie
0302 0032 xx XXX
MOQ

1

60
černá
czarny

barevnost kolor:
c

20 

Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 320 g /m²,
zesílení – DuPont 500D CORDURA
Materiał: 65 % poliester, 35 % bawełna, 320 g /m²,
wzmocnienie – DuPont 500D CORDURA

10
hnědá-černá
brazowy-czarny

Velikosti Rozmiary: 48–62
• exkluzivní montérkové kalhoty z extra silného
a odolného materiálu
• exponovaná místa vyztužena materiálem
Invista 500D CORDURA
• zesílená zdvojená kolena pro vložení nákoleníků
• polohovatelná šířka pasu na kovové knoflíky
• 2 zasunovatelné volně visící kapsy (hřebíčenky)
s možností vložení do předních kapes, poutko na kladivo
• wysokiej klasy spodnie robocze wykonane z wyjatkowo
mocnego, wytrzymałego materiału
• w miejscach newralgicznychwzmacniane materiałem
• podwójne wzmocnienia na kolanach z możliwością
włożenia nakolanników
• regulacja w pasie metalowymi zatrzaskami
• 2 wkładane do środka kieszenie – kieszonki na gwoździe
z opcją schowania ich w przednich kieszeniach
• pętelka na młotek

NEW
COLOR

60
černá
czarny
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NARELLAN
kalhoty s laclem
spodnie ogrodniczki
0302 0033 xx XXX
MOQ

1

20 

náprsní kapsa
kieszeń piersiowa
Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 320 g /m², zesílení – DuPont 500D CORDURA
Materiał: 65 % poliester, 35 % bawełna, 320 g /m², wzmocnienie – DuPont 500D CORDURA
Velikosti Rozmiary: 48–62
Barevnost Kolor:

10

60

hnědá-černá
brazowy-czarny

černá
czarny

•
•
•
•
•

exkluzivní montérkové kalhoty s laclem z extra silného a odolného materiálu
exponovaná místa jsou vyztužena kontrastním materiálem Invista 500D CORDURA
zesílená zdvojená kolena pro vložení nákoleníků
široké flexibilní šle
poutko na kladivo

• 2 wkładane do środka kieszenie – kieszonki na gwożdzie z opcją schowania
ich w przednich kieszeniach
• w newralgicznych miejscach wzmacniana materiałem Invista CORDURA 500D
• podwójne wzmocnienia na kolanach z możliwością włożenia nakolanników
• szorkie, elastyczne szelki
• pętelka na młotek
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TREMONT
TREMONT
KALHOTY SPODNIE
0302 0206 xx xxx
MOQ

1

20 

Materiál: 65 %polyester, 35 % bavlna, 320 g /m², zesílení 600D polyester Oxford/PU
Materiał: 65 % poliester, 35 % bawełna, 320 g /m², wzmocnienia poliester 600D Oxford/PU
Velikosti Rozmiary: 44–62

NEW

Barevnost Kolor:

80

60

41

bílá
biały

černá
czarny

navy
granatowy

• pracovní kalhoty s poutky
• dvě přední kapsy, dvě zadní kapsy (jedna s klopou), na pravém boku
kapsa na metr, nakládaná kapsa na levé straně a kapsa na mobil
• kapsy pro vložení nákoleníků
• reflexní doplňky nad koleny, nad kapsami na zadní části
• poutko na kladivo
• možnost prodloužení délky kalhot o cca. 5 cm
(uvolněním látky na vnitřní straně nohavic)
• spodnie robocze ze szlufkami
• dwie kieszenie z przodu, 2 kieszenie z tyłu (jedna z klapką), po prawej kieszeń
na składaną miarę. Po lewej stronie, kieszeń na telefon komórkowy
• kieszenie na nakolanniki
• elementy odblaskowe nad kolanach i tylnych kieszeniach
• pętelka na młotek
• możliwość poszerzenia spodni o ok. 5 cm (dodatkowy materiał od wewnątrz)
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crv
flowers
NEW

COLLECTION

BÝT ŽENOU ZA JAKÝCHKOLI PODMÍNEK
BY CZUĆ SIĘ KOBIECO W KAŻDEJ SYTUACJI

SKVĚLE PADNOUCÍ PRACOVNÍ A VOLNOČASOVÉ OBLEČENÍ. Originální dámská
kolekce pracovních a volnočasových oděvů v moderním barevném provedení
s atraktivním potiskem. Kolekce YOWIE se skládá z lehké softshellové bundy;
pracovních kalhot, laclových kalhot a sukně vyrobené z velmi pohodlného
a na údržbu praktického bavlněného materiálu s přídavkem Spandexu.
Kolekci doplňují fleecové mikiny s reliéfovým potiskem, bodywarmer vhodný
do chladnějšího počasí, rukavice a šátek v designu kolekce, jedinečné boty
v designu farmářek.
Idealnie dopasowana odzież do pracy i wypoczynku. Oryginalna damska
kolekcja odzieży, która znakomicie sprawdzi się zarówno podczas pracy jak
i wypoczynku. Modny, nowoczesny krój i atrakcyjne wzornictwo. Kolekcja
YOWIE oferuje kurtki sofshellowe, spodnie i ogrodniczki robocze oraz spódnice
wykonane z bardzo komfortowej w noszeniu i łatwej w konserwacji bawełny
z domieszką Spandexu. Kolekcję dopełniają: kurtki polarowe, kamizelki
na niepogodę, rękawiczki i szale w tych samych deseniach oraz wyjątkowe
buty „farmerki”.
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YOWIE
softshellOVÁ bunda
kurtka softshellowa
0301 0324 38 xxx
MOQ

1

NEW

20 

Materiál: 100 % polyester softshell, 210 g /m²
Materiał: 100 % poliesterowa tkanina softshellowa, 210 g /m²
Velikosti Rozmiary: XS–XL
Barevnost Kolor: sv.fialová-tmavě modrá lila-granatowy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dámská bunda z lehkého softshellu s kapucí
barevně a designově laděná ke kolekci Yowie
projmutý střih
dokonale chrání proti větru
vhodná jak na běžné nošení, tak pro lehčí sportovní aktivity
damska kurtka z kapturem wykonana z lekkiego softshellu
kolorystyka i wzornictwo kompatybilne z kolekcją ubrań roboczych YOWIE
dopasowany krój
świetna ochrona przed wiatrem
doskonała do codziennego użytku i aktywnego wypoczynku

YOWIE kalhoty SPODNIE
0302 0209 39 xxx
MOQ

1

20 

Materiál: 97 % bavlna, 3 % Spandex®, 260 g /m²
Materiał: 97 % bawełna, 3 % Spandex®, 260 g /m²
Velikosti Rozmiary: 34–48
Barevnost Kolor: tmavě modrá granatowy
• dámské kalhoty z originální dámské kolekce
pracovních oděvů v moderním
• barevném provedení s atraktivním potiskem
• velmi pohodlný a na údržbu praktický materiál
zajistí komfort při celodenním nošení
• díky přídavku Spandexu drží kalhoty svůj tvar
• vhodné do práce i pro volnočasové aktivity,
na zahradu
• damskie spodnie wchodzące w skład oryginalnej damskiej kolekcji roboczej
• modne zestawienie kolorów i atrakcyjne
wzornictwo
• dzięki domieszce Spandexu spodnie zachowują
swój kształt
• sprawdza się zarówno podczas pracy i w czasie wolnym, a także w pracach ogrodowych
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YOWIE
kalhoty s laclem
OGRODNICZKI
DAMSKIE
0302 0208 39 xxx

NEW

MOQ

1

20 

Materiál: 97 % bavlna, 3 % Spandex®, 260 g /m²
Materiał: 97 % bawełna, 3 % Spandex®, 260 g /m²
Velikosti Rozmiary: 34–48
Barevnost Kolor: tmavě modrá granatowy
• dámské laclové kalhoty z originální dámské kolekce
pracovních oděvů v moderním
• barevném provedení s atraktivním potiskem
• velmi pohodlný a na údržbu praktický materiál zajistí komfort
při celodenním nošení
• díky přídavku Spandexu drží kalhoty svůj tvar
• vhodné do práce i pro volnočasové aktivity, na zahradu
• damskie spodnie ogrodniczki wchodzące w skład oryginalnej
damskiej kolekcji roboczej
• modne zestawienie kolorów i atrakcyjne wzornictwo
• wygodny, praktyczny i łatwy w utrzymaniu w czystości materiał
zapewnia całodzienny komfort użytkowania
• dzięki domieszce Spandexu spodnie zachowują swój kształt
• sprawdza się zarówno podczas pracy i w czasie wolnym, a także
w pracach ogrodowych
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YOWIE SUKNĚ
SPÓDNICA
0320 0002 39 xxx
MOQ

1

20 

NEW

NEW

Materiál: 97 % bavlna, 3 % Spandex®, 260 g /m²
Materiał: 97 % bawełna, 3 % Spandex®, 260 g /m²
Velikosti Rozmiary: 34–44
Barevnost Kolor: tmavě modrá granatowy
• dámská sukně z originální dámské kolekce
pracovních oděvů v moderním
• barevném provedení s atraktivním potiskem
• velmi pohodlný a na údržbu praktický materiál zajistí
komfort při celodenním nošení
• velká přední kapsa a závěsná kapsička na mobilní telefon
• vhodné do práce i pro volnočasové aktivity, na zahradu
• spódnica wchodząca w skład oryginalnej
damskiej kolekcji roboczej
• modne zestawienie kolorów i atrakcyjne wzornictwo
• wygodny, praktyczny i łatwy w utrzymaniu w czystości
materiał zapewnia całodzienny komfort użytkowania
• duża przednia kieszeń i kieszonka na telefon
• sprawdza się zarówno podczas pracy i w czasie wolnym,
a także w pracach ogrodowych

YOWIE FLEECOVÁ BUNDA
KURTKA POLAROWA
0301 0323 xx xxx
MOQ

1

barevnost kolor:

20 

57
sv. fialová
lila

materiál: 100 % poylester microfleece, 190 g /m²
Materiał: 100 % poliester mikropolar, 190 g /m²
Velikosti Rozmiary: XS–2XL
• dámská mikina z mikrofleecu s reliéfovým potiskem
perfektně ladí ke kolekci pracovních oděvů Yowie
• lehká a příjemná na dotek
• damska kurtka z mikropolaru z haftem maszynowym
• kompatybilna z kolekcją ubrań roboczych YOWIE
• lekki i przyjemny w dotyku materiał

40
modrá
granatowy
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barevnost kolor:

YOWIE

VESTA KAMIZELKA
0303 0086 xx xxx
MOQ

1

20 

NEW
39
navy
granatowy

29
červená
czerwony

36
zelená
zielony

Materiál: vnější: 100 % polyamid ribstop 210T, zateplení 100 %
polyester 160 g /m², vnitřní materiál: 100 % polyester fleece
Materiał: wierzchni: 100 % poliamid Rip-stop 210T, ocieplina 100 %
poliester 160 g /m², materiał od wewnątrz: 100 % polar
Velikosti Rozmiary: XS–2XL
•
•
•
•
•

dámská zateplená vesta se stojáčkem
atraktivní květinový potisk po stranách
mírně prodloužený zadní díl
projmutý střih
perfektní doplněk pracovní kolekce Yowie pro chladné dny

•
•
•
•
•

damska, ocieplana kamizelka z kołnierzem
atrakcyjny wzór kwiatowy
lekko przedłużana z tyłu
dopasowany krój
doskonałe uzupełnienie kolekcji ubrań roboczych YOWIE na chłodne dni

PINTAIL

0108 0085 39 xxx
MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9
Bezešvé rukavice z nylonu s pružnou manžetou, máčené v pěnovém latexu.
Bezszwowe nylonowe rękawice z elastycznym mankietem, powlekane
spienionym lateksem.

3131
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NEW

NEW

FARMER LADY ANKLE
0202 0532 56 XXX
MOQ

1

10 

Velikosti Rozmiary: 36–42

CLIFF multifunctional
šátek ChuSTA
0314 0075 xx 999
MOQ

1

300 

BAREVNOST Kolor: fialová fioletowy
Dámská kotníková obuv „farmářka“ s pryžovou podrážkou rezistentní olejům.
Pohodlná obuv se svrškem z kvalitní lícové prodyšné kůže Nubuck.
Damskie trzewiki “farmerki” z olejoodporną, gumową podeszwą. Komfortowe
obuwie z cholewką wykonaną z wysokiej jakości oddychającej licowej skóry
nubukowej. Kompatybilne z damskim ubraniem roboczym YOWIE.

MateriáL Materiał: 100 % polyester 100 % poliester
Velikosti Rozmiary: UNI
barevnost kolor:
60 56
• pánská vaianta – design nářadí - podpoří vaše pracovní úsilí
• dámská varianta – perfektně doplňuje kolekci Yowie
svým květinovým designem a barevným provedením
• absorbuje vlhkost a odvádí ji na povrch
• w wersji dla mężczyzn – wzór w narzędzia – zwiększa komfort podczas pracy
• w wersji dla kobiet – idealnie uzupełnia kolekcję YOWIE (wzór kwiatowy, kolory)
• pochłania wilgoć i odprowadza ją na zewnątrz
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max classic
kapsička na rukávu bundy
kieszonka na rękawie kurtki
zapínání na suchý zip u krku, bez vnějšího prošívání
zapięcie na rzepy bez zewnętrznego stebnowania
odepínatelné rukávy
odpinane rękawy
náprsní kapsy zdvojené (dělené)
obie kieszenie piersiowe podwójne (dzielone)
pružné náplety na rukávech
ściągacze w rękawach
kontrastní černé klopy náprsních kapes
kontrastowe, czarne klapy na kieszeniach piersiowych
zdvojená látka a prošívání sedu
podwójny materiał i pikowanie na siedzeniu
kapsy na obou stranách nohavic
dwie kieszenie boczne
zajímavé barevné a střihové provedení kapes a laclu
ciekawe rozwiązanie kolorystyczne i fasonu kieszeni oraz karczku
zesílená kolena v kontrastní černé barvě
kolana wzmocnione materiałem w kontrastowym, czarnym kolorze
dvě zadní kapsy
dwie kieszenie tylne
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MAX bunda kurtka
0301 0210 xx XXX
0301 0210 xx 2XX prodloužená délka wydłużone

2
in1

20 
*Možnost prodloužených délek na výšku 194 cm – PD
*Możliwość wydłużenia do wysokości 194 cm – W

MOQ

1

NEW
size
44

Materiál Materiał: 100 % bavlna, 260 g /m² 100 % bawełna, 260 g /m²
BAREVNOST KOLOR:

86

08

23

65

77

bílá-šedá
biały-szary
Velikosti rozmiary:
46–64

sv. šedá-červená
jasnoszary-czerwony
Velikosti rozmiary:
44–68

červená-černá
czerwony-czarny
Velikosti rozmiary:
44–68

černá-červená
czarny-czerwony
Velikosti rozmiary:
44–68

khaki-černá
khaki-czarny
Velikosti rozmiary:
46–64

44

43*

18*

68

modrá-žlutá
niebieski-żółty
Velikosti rozmiary:
46–64

modrá-černá
niebieski-czarny
Velikosti rozmiary:
44–68
PD W: 50, 54, 58, 62

zelená-černá
zielony-czarny
Velikosti rozmiary:
44–68
PD W: 50, 54, 58, 62

černá-šedá
czarny-szary
Velikosti rozmiary:
44–68

NEW
COLOR

MAX kalhoty spodnie
0302 0144 xx XXX
0302 0144 xx 2XX prodloužená délka wydłużone
20 
*Možnost prodloužených délek na výšku 194 cm – PD
*Możliwość wydłużenia do wysokości 194 cm – W

MOQ

1

Materiál Materiał: 100 % bavlna, 260 g /m² 100 % bawełna, 260 g /m²
barevnost kolor:

NEW
COLOR

86

08

23

65

77

bílá-šedá
biały-szary
Velikosti rozmiary:
46–64

sv. šedá-červená
jasnoszary-czerwony
Velikosti rozmiary:
44–68

červená-černá
czerwony-czarny
Velikosti rozmiary:
44–68

černá-červená
czarny-czerwony
Velikosti rozmiary:
44–68

khaki-černá
khaki-czarny
Velikosti rozmiary:
46–64

44

43*

18*

68

modrá-žlutá
niebieski-żółty
Velikosti rozmiary:
46–64

modrá-černá
niebieski-czarny
Velikosti rozmiary:
44–68
PD W: 50, 54, 58, 62

zelená-černá
zielony-czarny
Velikosti rozmiary:
44–68
PD W: 50, 54, 58, 62

černá-šedá
czarny-szary
Velikosti rozmiary:
44–68

NEW
COLOR
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NEW
size
44

MAX
kalhoty s laclem
spodnie ogrodniczki

0302 0145 xx XXX
0302 0145 xx 2XX prodloužená délka wydłużone
MOQ

1

20 

*Možnost prodloužených délek na výšku 194 cm – PD
*Możliwość wydłużenia do wysokości 194 cm – W
Materiál: 100 % bavlna, 260 g /m²
Materiał: 100 % bawełna, 260 g /m²
barevnost kolor:

72

44

43*

18*

modrá-žlutá
niebieski-żółty
Velikosti rozmiary: 46–64

modrá-černá
niebieski-czarny
Velikosti rozmiary: 44–68
PD W: 50, 54, 58, 62

zelená-černá
zielony-czarny
Velikosti rozmiary: 44–68
PD W: 50, 54, 58, 62

65

68

černá-červená
czarny-czerwony
Velikosti rozmiary: 44–68

černá-šedá
czarny-szary
Velikosti rozmiary: 44–68

khaki-černá
khaki-czarny
Velikosti rozmiary: 46–64

23

08

86

červená-černá
czerwony-czarny
Velikosti rozmiary: 44–68

sv. šedá-červená
jasnoszary-czerwony
Velikosti rozmiary: 44–68

bílá-šedá
biały-szary
Velikosti rozmiary: 46–64

NEW
COLOR

77

NEW
COLOR
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MAX tričko podkoszulek
0304 0037 xx xxx
MOQ

1

MAX šortky szorty
0310 0008 xx XXX
MOQ

100 

1

100 

Materiál Materiał: 100 % bavlna, 150 g /m² 100 % bawełna, 150 g /m²

Materiál Materiał: 100 % bavlna, 260 g /m² 100 % bawełna, 260 g /m²

Velikosti Rozmiary: S–3XL

Velikosti Rozmiary: 48–62

barevnost kolor:

barevnost kolor:

44

08

23

43

18

08

žlutá-modrá
żółty-niebieski

červená-sv. šedá
czerwony-jasnoszary

černá-červená
czarny-czerwony

modrá
niebieski

zelená
zielony

šedá
szary

18

43

77

65

77

černá-zelená
czarny-zielony

černá-modrá
czarny-niebieski

černá-khaki
czarny-khaki

černá
czarny

khaki
khaki

• dvoubarevné tričko, barevné kombinace doplňují montérkovou kolekci MAX
• rukávové manžety a kulatý průkrčník s 5 % elastanu
• dwukolorowy roboczy t-shirt, kombinacja kolorów współgra z kolekcją
kompletów roboczych MAX
• wokół wykroju szyi ściągacz z domieszką 5 % elastanu
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2
in1
odepínatelná kapuce
odpinany kaptur

ZIMA

zapínání na suchý zip
zapiecie na rzepy

barevnost kolor:

2
in1
odepínatelná kapuce
odpinany kaptur
pletené manžety
mankiety z dzianiny

MAX zimní bunda
kurtka zimowa
0301 0219 xx XXX	
MOQ

1

barevnost kolor:

10 

Materiál: 100 % polyester, 260 g /m², podšívka:
100 % polyester
Materiał: 100 % poliester, 260 g /m², podszewką:
43
modrá-černá niebieski-czarny 100 % poliester

zelená-černá zielony-czarny

• zateplená voděodolná bunda prodlouženého
střihu a odepínatelnými rukávy
• širší střih zaručuje volnost pohybu bez omezení
• integrovaná kapuce v límci
• spodní lem ke stažení na šňůrku
• hluboké kapsy
• ocieplana kurtka o wydłużonym kroju i odpinanych rękawach
• szerszy krój zapewnia swobodę ruchów
• kaptur zintegrowany z kołnierzem
• u dołu możliwość regulacji za pomocą sznurka
• głębokie kieszenie

43
modrá-černá niebieski-czarny

1

10 	

Materiál: 100 % polyester, 260 g /m², podšívka:
100 % polyester
Materiał: 100 % poliester, 260 g /m², podszewką:
100 % poliester
Velikosti Rozmiary: 48–64

18
zelená-černá zielony-czarny

65

74

MAX WINTER
montérková bunda
bluza robocza
0301 0257 xx XXX
MOQ

Velikosti Rozmiary: S–3XL

18

ZIMA

černá-červená czarny-czerwony

• bavlněná zateplená bunda s kapucí
a na zip odepínatelnými rukávy
• příjemný prodyšný nešustivý materiál
vhodný pro celodenní nošení
• hluboké multifunkční kapsy pro
všestranné použití
• bunda je vhodná pro práci i v mínusových
teplotách
• bawełniana kurtka zimowa z kapturem o rękawami dopinanymi na zamek błyskawiczny
• wykonana z przyjemnej, nieszeleszczącej
i oddychającej tkaniny odpowiedniej do
całodziennego użytku
• głębokie, funkcjonalne kieszenie
• kurtka doskonale sprawdza się również
w ujemnych temperaturach

MONTÉRKOVÉ KOLEKCE A SOUPRAVY KOLEKCJE I KOMPLETY UBRAŃ ROBOCZYCH

MAX WINTER
montérkové kalhoty
s laclem
spodnie ogrodniczki
0302 0164 xx XXX
MOQ

1

ZIMA

10 

Materiál: 100 % polyester, 260 g /m², podšívka: polyester
Materiał: 100 % poliester, 260 g /m², podszewką: poliester
Velikosti Rozmiary: 48–64
barevnost kolor:

43

18

65

modrá-černá
niebieski-czarny

zelená-černá
zielony-czarny

černá-červená
czarny-czerwony

•
•
•
•
•

bavlněné zateplené kalhoty s laclem
příjemný prodyšný nešustivý materiál
hluboké multifunkční kapsy pro všestranné použití
zdvojená kolena a sedací část pro zvýšení odolnosti
kalhoty jsou vhodné pro práci i v mínusových teplotách

•
•
•
•
•

bawełniane ocieplane ogrodniczki
wykonane z przyjemnej, nieszeleszczącej i oddychającej tkaniny
głębokie, funkcjonalne kieszenie
wzmocnienia na kolanach i pośladkach dla większej wytrzymałości
spodnie doskonale sprawdzają się również w ujemnych temperaturach
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max
EVOLUTION
MAX EVOLUTION
kalhoty s laclem
spodnie ogrodniczki

barevnost kolor:

0302 0192 xx XXX
0302 0192 xx 2XX prodloužená délka wydłużone
MOQ

1

20 

*Možnost prodloužených délek na výšku 194 cm – PD
*Możliwość wydłużeniado wysokości 194 cm – W

35
zelená-šedá
zielony-szary

Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 235 g /m²
Materiał: 65 % poliester, 35 % bawełna, 235 g /m²
Velikosti Rozmiary: 46–64, PD W: 50, 54, 58, 62
•
•
•
•
•

multifunkční pracovní kalhoty s náprsenkou s kontrastními doplňky
na zádech ke stažení do gumy
na bocích polohovací kovové druky
extra veliké přední vakové kapsy
reflexní materiál na táhlech u kapes

•
•
•
•

wielofunkcyjne ogrodniczki robocze z kontrastowymi akcesoriami
z tyłu elastyczny sznurek
na przedzie wyjątkowo duże workowate kieszenie
przy kieszeniach elementy odblaskowe

47
modrá-šedá
niebieski-szary

29
červená-šedá
czerwony-szary

76

MONTÉRKOVÉ KOLEKCE A SOUPRAVY KOLEKCJE I KOMPLETY UBRAŃ ROBOCZYCH

MAX EVOLUTION
bunda kurtka

barevnost kolor:

0301 0289 xx XXX
0301 0289 xx 2XX prodloužená délka wydłużone
MOQ

1

20 

*Možnost prodloužených délek na výšku 194 cm – PD
*Możliwość wydłużenia do wysokości 194 cm – W

35
zelená-šedá
zielony-szary

Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 235 g /m²
Materiał: 65 % poliester, 35 % bawełna, 235 g /m²
Velikosti Rozmiary: 46–64, PD W: 50, 54, 58, 62
• pracovní bunda s kontrastními doplňky
• multifunkční kapsy

47
modrá-šedá
niebieski-szary

• kurtka robocza z kontrastowymi akcentami
• wielofunkcyjne kieszenie

29
červená-šedá
czerwony-szary

MAX EVOLUTION
kalhoty spodnie

barevnost kolor:

0302 0191 xx XXX
0302 0191 xx 2XX prodloužená délka wydłużone
MOQ

1

20 

*Možnost prodloužených délek na výšku 194 cm – PD
*Możliwość wydłużenia do wysokości 194 cm – W

35
zelená-šedá
zielony-szary

Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 235 g /m²
Materiał: 65 % poliester, 35 % bawełna, 235 g /m²
Velikosti Rozmiary: 46–64, PD W: 50, 54, 58, 62
•
•
•
•

multifunkční pracovní kalhoty s kontrastními doplňky
v pase do gumy včetně poutek na pásek
extra veliké přední vakové kapsy
reflexní materiál na táhlech u kapes

•
•
•
•

wielofunkcyjne spodnie robocze z kontrastowymi akcesoriami
w talii guma i szlufki na pasek
na przedzie wyjątkowo duże workowate kieszenie
przy kieszeniach elementy odblaskowe

47
modrá-šedá
niebieski-szary

29
červená-šedá
czerwony-szary
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FRIDRICH
&FRIDRICH
BE-01-004
kalhoty s laclem
spodnie ogrodniczki
0302 0168 00 XXX
MOQ

1

20 	

Materiál: 35 % bavlna, 65 % polyester, 235 g /m², zesílení polyester OXFORD
Materiał: 35 % bawełna, 65 % poliester, 235 g /m², wzmocnienie wykonane
z poliestru OXFORD
Velikosti Rozmiary: 48–62
Barevnost Kolor: šedá szary
• kalhoty s laclem, s multifunkčními kapsami
• zesílením na kolenou s možností vložení nákoleníku
• spodnie robocze ogrodniczki, z praktycznymi, wielofunkcyjnymi kieszeniami
• wzmacniane na kolanach, posiadają kieszenie na ochraniacze na kolana

78

NEW

MONTÉRKOVÉ KOLEKCE A SOUPRAVY KOLEKCJE I KOMPLETY UBRAŃ ROBOCZYCH

BE-01-002
bunda kurtka
0301 0263 00 XXX
MOQ

1

20 

Materiál: 35 % bavlna, 65 % polyester, 235 g /m²,
zesílení polyester OXFORD
Materiał: 35 % bawełna, 65 % poliester, 235 g /m²,
wzmocnienie wykonane z poliestru OXFORD

NEW

Velikosti Rozmiary: 48–62
Barevnost Kolor: šedá szary
• bunda s multifunkčními kapsami
• zesílením na loktech
• bluza z praktycznymi, wielofunkcyjnymi kieszeniami
• wzmacniana na łokciach

BE-01-003
kalhoty spodnie
0302 0167 00 XXX
MOQ

1

20 

NEW

Materiál: 35 % bavlna, 65 % polyester, 235 g /m²,
zesílení polyester OXFORD
Materiał: 35 % bawełna, 65 % poliester, 235 g /m²,
wzmocnienie wykonane z poliestru OXFORD
Velikosti Rozmiary: 48–62
Barevnost Kolor: šedá szary
• kalhoty do pasu s multifunkčními kapsami
• zesílením na kolenou s možností vložení nákoleníku
• spodnie robocze do pasa z praktycznymi, wielofunkcyjnymi
kieszeniami
• wzmacniane na kolanach, posiadają kieszenie na ochraniacze
na kolana
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BE-01-005
sada komplet
0312 0047 xx XXX
MOQ

1

10 

Materiál: 100 % bavlna, 240 g /m²
Materiał: 100 % bawełna, 240 g /m²
Velikosti Rozmiary: 46–64
barevnost kolor:

40

41

modrá
niebieski

navy
granatowy

• montérková bunda a kalhoty s laclem v základním provedení
• bunda má zapínání na knoflíky a 2 kapsy
• kalhoty s laclem mají 4 kapsy, na boku kapsa na metr
• bluza i ogrodniczki robocze prostego wzoru
• bluza zapinana na guziki, posiada 2 kieszenie
• ogrodniczki posiadają 4 kieszenie i boczną kieszonkę na miarkę

BE-01-001
sada komplet
0312 0042 xx XXX
MOQ

1

20 

Materiál: 100 % bavlna, 220 g /m²
Materiał: 100 % bawełna, 220 g /m²
Velikosti Rozmiary: 46–64
barevnost kolor:

40

10

modrá
niebieski

zelená
zielony

• bunda se třemi předními kapsami
• kalhoty stažitelné na tkaničku
• bluza z trzema przednimi kieszeniami
• spodnie w talii regulowane sznurkiem
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NEW

BE-02-001
zimní bunda
kurtka zimowa
0301 0258 xx XXX
MOQ

1

NEW

ZIMA

10 

Materiál: 100 % polyester, zateplení a podšívka 100 % polyester
Materiał: 100 % poliester, izolacja i podszewka wykonane z 100 % poliestru
Velikosti Rozmiary: S–3XL
barevnost kolor:
41
10

ZIMA

BE-03-001
zimní kalhoty
s laclem
spodnie ogrodniczki
zimowe
0302 0165 xx XXX
MOQ

1

20 

Materiál: 100 % polyester, zateplení a podšívka 100 % polyester
Materiał: 100 % poliester, izolacja i podszewka wykonane z 100 % poliestru
Velikosti Rozmiary: S–3XL

• zimní zateplená celopropínací bunda s odepínatelnou kapucí, překrytým
zipem
• dvě velké přední kapsy a dvě menší náprsní kapsy na suchý zip

barevnost kolor:
41
10

• zimowa, termoizolowana kurtka, zapinana na zamek błyskawiczny,
z odpinanym kapturem
• posiada dwie przednie kieszenie oraz dwie kieszonki piersiowe zapinane
na rzep

81
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ZIMNÍ BUNDY
KURTKI ZIMOWE
ALLYN zimní bunda
kurtka zimowa
0301 0183 xx xxx

MOQ

1

ZIMA

10 

Reflexní doplňky 3M elementy odblaskowe 3M
Materiál: 100 % polyester, podšívka – 100 % polyester, 200 g /m²,
zesílení – DuPont CORDURA
Materiał: 100 % poliester, podszewka – 100 % poliester, 200 g /m²,
wzmocnienie – DuPont CORDURA
Velikosti Rozmiary: S–3XL
barevnost kolor:

10

40

60

černá-zelená
czarny-zielony

modrá
niebieski

šedá-černá
szary-czarny

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zateplená bunda s odepínatelnými rukávy
větru a voděodolná
kapuce v límci
zesílená ramena materiálem Invista CORDURA
reflexní doplňky 3M
celokovové druky
bunda je vhodná i do mínusových teplot
kurtka ocieplana z odpinanymi rękawami
wiatroszczelna i wodoodporna
kaptur zintegrowany z kołnierzem
wzmocnienia na ramionach odpornym
na przetarcie materiałem Invista CORDURA
• elementy odblaskowe
• metalowe zatrzaski
• kurtka doskonale się sprawdza również
w temperaturach ujemnych
ALLYN
další produkty kolekce
pozostałe produkty z kolekcji
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2
in1

str.

10 –17

zesílení – DuPont cordura
wzmocnienie – DuPont cordura
kapuce v límci
kaptur w kołnierzu

ZIMNÍ BUNDY KURTKI ZIMOWE

UKARI
zimní bunda
kurtka zimowa
0301 0154 14 xxx
MOQ

1

20 

Materiál: 100 % bavlna – svrchní část, 280 g /m², zateplení a podšívka
65 % polyester, 35 % bavlna
Materiał: 100 % bawełna, – górna część, 280 g /m², podszewka
i ocieplanie 65 % poliester, 35 % bawełna

bude se fotit, je také
v montérkách

ZIMA

Velikosti Rozmiary: S–3XL
barevnost kolor: khaki
• zateplená bunda s enzymatickou úpravou materiálu – úprava
zajišťuje změkčení materiálu a zvýšenou odolnost proti znečištění
• nastavitelné rukávy pomocí druků
• spodní lem ke stažení na gumu
• celokovové zipy a druky
• extra hluboké kapsy
• kurtka ocieplana z wykończeniem enzymatycznym spodnie
robocze z wykończeniem enzymatycznym zapewniającym
miękkość tkaniny i zwiększającym jej odporność na zabrudzenia
• regulacja rękawów na zatrzaski
• zapinana na metalowe zamki błyskawiczne i zatrzaski
• wyjatkowo pojemne kieszenie
UKARI
další produkty kolekce
pozostałe produkty z kolekcji

str.

24 –27
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5000
mm

5000

g/m²/24h

-40 °C

NEW
ZIMA

OLZA zimní bunda kurtka zimowa
0301 0320 00 xxx
MOQ

1

10 

MOQ

1

10 

Materiál Materiał: 100 % polyester/PU 100 % poliester/PU

Materiál: 100 % polyester micro/PU, zateplená polyesterem 300 g /m²,
podšívka 100 % polyester
Materiał: 100 % poliester micro/PU, ocieplina poliester 300 g /m²,
podszewka 100 % poliester

vodní sloupec słup wody: 5000 mm

Velikosti Rozmiary: S–3XL

prodyšnost: 5000 g /m²/24h.
paroprzepuszczalność: 5000 g /m²/24 godz.

barevnost kolor: šedá-černá szary-czarny

Velikosti Rozmiary: S–3XL

• nejteplejší skladová zimní bunda
• vhodná pro celodenní nošení v náročných klimatických podmínkách
(až do -40 °C)
• reflexní doplňky
• odnímatelná kapuce na zip
• multifunkční hluboké kapsy

Reflexní doplňky 3M
elementy odblaskowe 3M

Barevnost Kolor: šedá szary
•
•
•
•

inovovaná verze zimní bundy designově ladící s kolekcí Olza
vynikajícími funkční vlastnosti
perfektní propracování: odnímatelná kapuce, elastická manžeta uvnitř rukávu
vnitřní kapsy

•
•
•
•

innowacyjna wersja kurtki zimowej z kolekcji OLZA
doskonałe właściwości użytkowe,
odpinany kaptur, rękawy zakończone wewnętrznym mankietem ze ściągaczem
kieszenie wewnętrzne
OLZA
další produkty kolekce
pozostałe produkty z kolekcji
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EMERTON zimní bunda kurtka zimowa
0301 0290 00 xxx

str.

18 –23

•
•
•
•
•

wygodna i wytrzymała kurtka robocza
w newralgicznych miejscach wzmacniana poliestrem 600D
wentylacja pod pachami
podwójne wzmocnienia na łokciach
rękawy zakończone elastycznym ściągaczem
EMERTON
další produkty kolekce
pozostałe produkty z kolekcji

str.

28 – 45

ZIMNÍ BUNDY KURTKI ZIMOWE

best

odvětrávání v podpaží
wentylacja pod pachami

seller

MICRO
FIBER

ZIMA
Barevnost Kolor:

ZIMA

EMERTON PILOT bunda
kurtka
0301 0226 xx XXX
MOQ

60
černá-oranžová
czarny-pomarańczowy

1

10 	

modrá-oranžová
granatowy-pomarańczowy

MOQ

1

10 

Materiál: 80 % polyester, 20 % bavlna, 280 g /m²,
podšívka 100 % polyester
Materiał: 80 % poliester, 20 % bawełna, 280 g /m²,
podszewka 100 % poliester

Materiál: 100 % polyester mikrovlákno povrstvený PVC,
220 g /m², podšívka 100 % polyester
Materiał: 100 % poliester (mikrowłókno) z powłoką z PCV,
220 g /m², podszewka 100 % poliester

Velikosti Rozmiary: S–3XL

Velikosti Rozmiary: S–3XL

• zimní bunda pohodlného střihu z odolného
materiálu
• ramena zesílená materiálem 600D polyester
• elastické žebrové náplety na manžetách
a spodním lemu bundy
• reflexní paspule
• bunda vhodná i do mínusových teplot.
41

EMERTON BLACK
zimní bunda kurtka zimowa
0301 0023 60 xxx

• wygodna kurtka zimowa wykonana
z wytrzymałego materiału
• na ramionach wzmocnienia z poliestru 600D
• prążkowany, elastyczny ściągacz przy rękawach
i u dołu

barevnost kolor: černá czarny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zimní voděodolná bunda prodlouženého střihu z odolného materiálu
odnímatelná zateplená kapuce
nastavitelné manžety na suchý zip
spodní lem ke stažení na gumu
příprava na strojní vyšívání
bunda je vhodná i do mínusových teplot
wodoodporna kurtka zimowa o wydłużonym kroju wykonana
z wytrzymałego materiału
odpinany, ocieplany kaptur
regulacja mankietów za pomocą rzepów Velcro
dół kurtki z możliwością regulacji obwodu za pomocą elastycznego sznurka
odpowiednia do haftu maszynowego
EMERTON
další produkty kolekce
pozostałe produkty z kolekcji

str.

28 – 45
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ZIMA

ZIMA

odvětrávání v podpaží
wentylacja pod pachami
zapínání na suchý zip
zapiecie na rzepy

Barevnost Kolor:

EMERTON LONG
zimní bunda
kurtka zimowa
0301 0228 xx xxx
MOQ

60
černá
czarny

1

10 

Materiál: 80 % polyester, 20 % bavlna, 280 g /m²,
podšívka 100 % polyester
Materiał: 80 % poliester, 20 % bawełna, 280 g /m²,
podszewka 100 % poliester
Velikosti Rozmiary: S–3XL

41
tmavě modrá
granatowy

86

• zimní bunda prodlouženého střihu z odolného
materiálu
• ramena zesílená materiálem 600D polyester
• odvětrání pod pažemi
• nastavitelné manžety na suchý zip
• spodní lem ke stažení na gumu
• reflexní paspule
• bunda je vhodná i do mínusových teplot
• zimowa kurtka o wydłużonym kroju wykonana
z wytrzymałego materiału
• na ramionach wzmocnienia z poliestru 600D
• wentylacja pod pachami
• regulacja mankietów za pomocą rzepów Velcro
• dół kurtki z możliwością regulacji obwodu za pomocą elastycznego sznurka
• odblaskowe wykończenie krawędzi
• sprawdza się również w ujemnych temperaturach

EMERTON CAMOUFLAGE
zimní bunda kurtka zimowa
0301 0023 12 xxx
MOQ

1

10 

Materiál: 80 % polyester, 20 % bavlna, 280 g /m², podšívka 100 % polyester
Materiał: 80 % poliester, 20 % bawełna, 280 g /m², podszewka 100 % poliester
Velikosti Rozmiary: S–3XL
barevnost kolor: camouflage moro
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zimní bunda z odolného materiálu
ramena zesílená materiálem 600D polyester
odvětrání pod pažemi
nastavitelné manžety na suchý zip
spodní lem ke stažení na gumu
reflexní paspule
bunda je vhodná i do mínusových teplot
zimowa kurtka o wydłużonym kroju wykonana z wytrzymałego materiału
na ramionach wzmocnienia z poliestru 600D
wentylacja pod pachami
regulacja mankietów za pomocą rzepów Velcro
dół kurtki z możliwością regulacji obwodu za pomocą elastycznego sznurka
odblaskowe wykończenie krawędzi
sprawdza się również w ujemnych temperaturach

ZIMNÍ BUNDY KURTKI ZIMOWE

STANMORE
zimní bunda
kurtka zimowa
0301 0086 xx XXX
MOQ

1

10 

Materiál: 100 % polyester/PU, zateplení – 100 % polyester fleece, 285 g /m²
Materiał: 100 % poliester/PU, ocieplenie – 100 % poliester polar, 285 g /m²
Velikosti Rozmiary: S–3XL

3
in1
ZIMA

Barevnost Kolor:

18

69

50

zelená
zielony

hnědá
brązowy

modrá
granatowy

•
•
•
•
•
•
•
•

zateplená víceúčelová bunda s odepínatelnou fleecovou vložkou
fleecovou vložku lze nosit samostatně
větru a voděodolná
kapuce v límci
reflexní doplňky
rukávy zakončené regulovanou manžetou na suchý zip
spodní lem ke stažení na šňůrku.
bunda je vhodná i do mínusových teplot

•
•
•
•
•
•
•

uniwersalna ocieplana kurtka odpinaną polarową podpinką
polarowa podpinka, którą można nosić oddzielnie
kaptur zintegrowany z kołnierzem
elementy odblaskowe
rękawy u dołu regulowane na rzepy Velcro
dół kurtki z możliwością regulacji obwodu za pomocą elastycznego sznurka
kurtka doskonale się sprawdza również w temeperaturach ujemnych

1

2

STANMORE
další produkty kolekce
pozostałe produkty z kolekcji

3

str.

52 – 59
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MULTIPROTECTOR
bunda (4kA)
kurtka ZIMOWa
0301 0262 40 xxx
MOQ

1

5 

Na objednávku
na zamówienie

ZIMA

NORMY: EN 340, EN 1149-5, EN 61482-1-2(4kA), EN 13034 (PB [6] type),
EN ISO 11612 (A1 B2C2), EN 343, EN ISO 11611 (A1), MSZ 93-15
Materiál: vnější vrstva: 55 % protex, 44 % bavlna, 1 % antistatické vlákno
(laminováno PU), podšívka: ohnivzdorná, odnímatelná podšívka: ohnivzdorný
fleece, gramáž: 330 g /m²
Materiał: Powłoka zewnętrzna: 55 % protex, 44 % bawełna, 1 % włókno
antystatyczne (laminowane PU) Podszewka: trudnopalna Odpinana
podszewka: trudnopalny polar, waga: 330 g /m²
Velikosti Rozmiary: S–5XL
barevnost kolor: modrá niebieski
• našité reflexní lemování • antistatická • zatavené švy pro 100 % voděodolnost
• vynímatelná podšívka, ohnivzdorný fleece s našitou kapsou na obou stranách
(odnímatelná podšívka může být používána samostatně) • 2 styly – s kapucí
a bez jednoduché kapuce (zip-on kapuce) nebo kapuce pro užití s helmou
• chrání před větrem, deštěm a chladem (pouze v případě použití odepínatelné podšívky) • ochrana při svářecích pracech, před elektrickým obloukem, teplem
a plamenem • ochrana proti tekutým chemikáliím; antistatické vlastnosti
bunda splňuje pouze při nošení společně s kalhotami o stejných ochranných
vlastnostech • chrání proti elektrickému oblouku vyvolaným porouchou přívodu proudu (4kA) v síti nízkého napětí (max. 400 V, 50 Hz střídavého napětí)
• ochrana proti zásahu přímým plamenem po 10 sekund, po 20 sekund při
vystavení teplu o intenzitě 20 kW/m² a menšími zásahy roztaveným kovem
(min. 25 kapek) • omezená ochrana proti krátkodobému nízkotlakého proudu
kapalin, malých sprejů a odstřikujícím částicím malého rozsahu
• odblaskowy piping • antystatyczny • zgrzewane szwy dla 100 % szczelności • odpinana, trudnopalna polarowa podszewka z bocznymi kieszonkami
z klapką. Podszewka może być noszona oddzielnie • dostępne w 2 wersjach
z doczepianym na zamek błyskawiczny prostym kapturem lub z kapturem
dostosowanym do noszenia z hełmem ochronnym • zapewnia ochronę
przed wiatrem, deszczem i zimnem (tylko gdy noszony wraz z podszewką)
• zapewnia ochronę podczas prac spawalniczych, przed działaniem wysokich
temperatur i płomienia • ochrona przed ciekłymi chemikaliami i właściwości
antystatyczne są zapewnione tylko jeśli płaszcz jest noszony razem ze spodniami o tych samych właściwościach ochronnych • zapewnia ochronę przed
łukiem elektrycznym wywołanym przez zwarcie w instalacjach o niskim napięciu (max 400 V, 50 Hz dla prądu zmiennego) • zabezpiecza przed konsekwencjami bezpośredniej ekspozycji na działanie płomienia przez min. 10 sekund,
daje min. 20-sekundową ochronę przed działaniem wysokiej temperatury
o natężeniu 20 kW/m² oraz przed zachlapaniem małymi cząstkami stopionego
metalu (min. 25 kropli) • daje ograniczoną ochronę przed krótkotrwałymi
opryskami chemikaliami o niskim ciśnieniu i niewielkimi zachlapaniami
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ZIMNÍ BUNDY KURTKI ZIMOWE

MAX

zimní bunda
kurtka zimowa
0301 0219 xx xxx
MOQ

1

10 

odepínatelná kapuce
odpinany kaptur

2
in1
ZIMA

zapínání na suchý zip
zapiecie na rzepy
Materiál: 100 % polyester, 260 g /m², podšívka: 100 % polyester
Materiał: 100 % poliester, 260 g /m², podszewką: 100 % poliester
Velikosti Rozmiary: S–3XL
barevnost kolor:

18

43

zelená-černá
zielony-czarny

modrá-černá
niebieski-czarny

• zateplená voděodolná bunda prodlouženého střihu
a odepínatelnými rukávy
• širší střih zaručuje volnost pohybu bez omezení
• integrovaná kapuce v límci
• spodní lem ke stažení na šňůrku
• hluboké kapsy
•
•
•
•
•

ocieplana kurtka o wydłużonym kroju i odpinanych rękawach
szerszy krój zapewnia swobodę ruchów
kaptur zintegrowany z kołnierzem
u dołu możliwość regulacji za pomocą sznurka
głębokie kieszenie
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NEW
COLOR

MESLAY

ZIMA

MOQ

Barevnost Kolor:

0301 0266 xx xxx
40
modrá
niebieski

1

10 

Materiál: 310T 100 % nylon/PU, zateplená polyesterem,
160 g /m², podšívka 100 % polyester
Materiał: 310T 100 % nylon/PU, ocieplina poliester,
160 g /m² podszewka 100 % poliester
Velikosti Rozmiary: S–3XL

60
černá
czarny

NEW
COLOR

20
červená
czerwony

Barevnost Kolor:

NEW
ZIMA

• zimní voděodolná bunda moderního střihu s odepínatelnou nastavitelnou kapucí na zip
• vynikající termoizolační vlastnosti, lehká, vzdušná,
nepromokavá
• vnitřní žebrované manžety z elastického materiálu
• spodní lem ke stažení na šňůrku
• zimowa, wodoodporna kurtka o nowoczesnym kroju
z odpinanym kapturem
• doskonałe właściwości termoizolacyjne, lekka, paroprzepuszczalna, kaptur dopinany na zamek błyskawiczny
• elastyczne, prążkowane mankiety
• dół kurtki z możliwością regulacji obwodu za pomocą
sznurka

MESLAY LADY
0301 0328 xx XXX
MOQ

10
zelená
zielony

1

10 

Materiál: 310T 100 % nylon/PU, zateplená polyesterem,
160 g /m², podšívka 100 % polyester
Materiał: 310T 100 % nylon/PU, poliestrowa ocieplina,
160 g /m², podszewka 100 % poliester
Velikosti Rozmiary: XS–2XL

20
červená
czerwony

56
bordó
bordowy

60
černá
czarny

90

• dámská zimní bunda moderního střihu
s odepínatelnou kapucí
• vynikající termoizolační vlastnosti
• lehká, nepromokavá
• projmutý střih
• vnitřní žebrované manžety z elastického materiálu
• spodní lem ke stažení na šňůrku
• damska kurtka zimowa o modnym kroju,
z odpinanym kapturem
• doskonała izolacja termiczna
• lekka, wodoodporna
• dopasowany krój
• wewnętrzne, elastyczne ściągacze
• regulacja u dołu za pomocą sznurka

ZIMNÍ BUNDY KURTKI ZIMOWE

oisly MAN
1

Velikosti Rozmiary: S–3XL

ZIMA

oisly LADY
MOQ

60
černá
czarny

• velmi lehká, hřejivá prošívaná bunda pro užití
po celý rok
• materiál příjemný na dotek
• moderní střih a barevné provedení
• sbalitelná do malého pytlíku = vynikající pro
uložení a transport
•
•
•
•

ZIMA

Barevnost Kolor:

0301 0269 xx XXX

10 

Materiál: vrchní materiál 100 % nylon, zateplení
100 % poylester – imitace peří
Materiał: materiał wierzchni 100 % nylon, ocieplina
100 % poliester – imitacja piór

NEW

Barevnost Kolor:

0301 0274 xx XXX
MOQ

NEW

1

10 

Materiál: vrchní materiál 100 % nylon, zateplení
100 % poylester – imitace peří
Materiał: materiał wierzchni 100 % nylon, ocieplina
100 % poliester – imitacja piór
Velikosti Rozmiary: XS–2XL

60
černá
czarny

• velmi lehká, hřejivá prošívaná bunda s kapucí
pro užití po celý rok
• materiál příjemný na dotek
• moderní střih a barevné provedení
• sbalitelná do malého pytlíku = vynikající pro
uložení a transport
40

bardzo lekka, ciepła, pikowana kurtka całoroczna
modrá
przyjemny w dotyku materiał
niebieski
modny krój i kolory
po złożeniu mieści się w małym woreczku  =  łatwość
transportu i przechowywania

•
•
•
•

bardzo lekka, ciepła, pikowana kurtka całoroczna
przyjemny w dotyku materiał
modny krój i kolory
po złożeniu mieści się w małym woreczku  =  łatwość
transportu i przechowywania

20
červená
czerwony
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ANZAC
3
in1

2000
mm

3000

g/m²/24h

0301 0069 xx xxx
MOQ

1

10 

ODEPÍNATELNÁ VLOŽKA odpinana wkładka

NEW
COLOR
ZIMA

Materiál: vnější bunda 100 % nylon/PU,
vnitřní 100 % polyester fleece 280 g /m²
Materiał: kurtka zewnętrzna 100 % nylon / PU,
wewnętrzna (ocieplacz) 100 % poliester, 280 g /m²
vodní sloupec słup wody: 2000 mm
prodyšnost: 3000 g /m²/24h.
paroprzepuszczalność: 3000 g /m²/24 godz.
Velikosti Rozmiary: S–3XL
barevnost kolor:

92

90

40

10

oranžová
pomarańczowy

modrá
niebieski

zelená
zielony

20

60

00

červená
czerwony

černá
czarny

šedá
szary

NEW
COLOR

•
•
•
•
•

zimní bunda s odepínací fleece vložkou, kterou lze nosit samostatně
voděodolný, větruodolný a prodyšný materiál
integrovaná kapuce v límci
podlepené švy pro zvýšení voděodolnosti
spodní lem ke stažení na šňůrku

•
•
•
•
•

kurtka zimowa odpinaną polarową podpinką, którą można nosić osobno
wodoodporna, wiatroszczelna, paroprzepuszczalna
kaptur w kołnierzu
klejone szwy dla zwiększonej wodoodporności
dół kurtki z możliwością regulacji obwodu za pomocą sznurka

ZIMNÍ BUNDY KURTKI ZIMOWE

NEVADA

0301 0209 xx xxx
MOQ

1

10 

!

NEJTEPLEJŠÍ BUNDA V PORTFOLIU
najcieplejsza kurtka w ofercie
Materiál: 100 % nylon Taslon a Oxford povrstvený PA, 190 g /m²,
zateplení – 100 % polyester, 250 g /m², podšívka – 100 % polyester
Materiał: 100 % nylon Taslon i Oxford z powłoką PA, 190 g /m²,
ocieplenie -100 % poliester, 250 g /m², podszewka – 100 % poliester

ZIMA

Velikosti Rozmiary: M–3XL
barevnost kolor:

20

40

00

červená
czerwony

modrá
niebieski

šedá
szary

•
•
•
•

zimní bunda prodlouženého střihu s polohovatelnou kapucí
výborná tepelná izolace díky použitým kvalitním materiálům
rukávy zakončené nastavitelnou manžetou na suchý
bunda patří mezi nejteplejší bundy v portfoliu a je vhodná
i pro celodenní práci v mínusových teplotách

• kurtka zimowa, wydłużona z regulowanym kapturem
• doskonałe właściwości termoizolacyjne dzięki zastosowaniu
wysokiej jakości materiałów
• mankiety rękawów regulowane rzepami Velcro
• kurtka NEVADA jest jedną z najcieplejszych kurtek w naszej ofercie.
Odpowiednia do całodzien
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NYALA
BUNDA KURTKA
0301 0005 xx xxx

best

MOQ

seller

•
•
•
•
•
•

ZIMA

1

10 

stylovost
mnoho barevných variant
vnitřní strana límce z mikrofleecu
stylowa kurtka
wiele wariantów kolorystycznych
wewnętrzna strona kołnierza z mikropolaru

Materiál: 100 % polyester povrstvený PVC, 230 g /m²
Materiał: 100 % poliester pokryty PCV, 230 g /m²
Velikosti Rozmiary: S–3XL
barevnost kolor:

10

00

zelená-černá
zielono-czarna

šedá-černá
szaro-czarna

40

20

modrá-černá
granatowo-czarna

červená-černá
czerwono-czarna

•
•
•
•

nepromokavá zateplená bunda s kapucí v límci
svrchní materiál s mechanicky odolnou úpravou
spodní lem ke stažení na šňůrku
reflexní doplňky

• ocieplana, nieprzemakalna kurtka z kapturem chowanym w kołnierzu
• zewnętrzne wykończenie materiału zapewnia dużą odporność
na uszkodzenia mechaniczne
• dół kurtki z możliwością regulacji obwodu za pomocą sznurka
• elementy odblaskowe
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ZIMNÍ BUNDY KURTKI ZIMOWE

ZIMA

CANWELL

ZIMA

Barevnost Kolor:

0301 0270 40 xxx
MOQ

1

0301 0065 xx xxx

10 

vnitřní kapsa
kieszeń wewnętrzna
Materiál: 100 % polyester Taslan, zateplení: polyester, 300 g /m²,
podšívka: polyester Taffeta
Materiał: 100 % poliester Taslan, ocieplina: poliester 300 g /m²,
wyściółka: poliester Taffeta

MOQ

40
modrá
niebieski

• kurtka zimowa, wydłużona, posiada regulowany kaptur z daszkiem
• doskonałe właściwości termoizolacyjne dzięki zastosowaniu wysokiej
jakości materiałów
• dół kurtki z możliwością regulacji obwodu za pomocą sznurka
• kurtka CANWELL jest jedną z najcieplejszych kurtek w naszej ofercie.
Odpowiednia do całodziennej pracy w ujemnych temperaturach

10 

pevný odolný materiál
trwały materiał
reflexní doplňky
elementy odblaskowe

Velikosti Rozmiary: S–3XL

barevnost kolor: modrá niebieski
zimní bunda prodlouženého střihu s polohovatelnou kapucí s kšiltem
výborná tepelná izolace díky použitým kvalitním materiálům
spodní lem ke stažení na gumu
bunda patří mezi nejteplejší bundy v portfoliu a je vhodná i pro
celodenní práci v extrémních mrazech

1

Materiál: 100 % polyester/PU, 210 g /m²
Materiał: 100 % poliester/PU, 210 g /m²

Velikosti Rozmiary: M–3XL

•
•
•
•

ULTIMO

00
šedá
szary

20

• zateplená nepromokavá bunda pohodlného střihu
• integrovaná kapuce v límci
• zesílení pevný materiál, odolný proti mechanickému poškození
• reflexní doplňky
• ocieplana, nieprzemakalna kurtka zapewniająca
wygodne dopasowanie do sylwetki
• kaptur zintegrowany z kołnierzem
• wzmacniana wytrzymałym wykończeniem odpornym na uszkodzenia mechaniczne
• elementy odblaskowe

červená
czerwony
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ZIMA

Barevnost Kolor:

ZIMA

ATLAS

NORMA

0301 0076 xx xxx
MOQ

10
zelená
zielony

1

0301 0075 15 xxx

10 

MOQ

tmavomodrá
granatowy

96

5 

Materiál Materiał: 100 % polyester/PVC 100 % poliester/PVC

Materiál Materiał: 100 % bavlna 100 % bawelna

Velikosti Rozmiary: M–3XL

Velikosti Rozmiary: S–3XL

• zateplená nepromokavá bunda na zip s odepínatelnou
kapucí
• materiál s podlepenými švy je voděodolný a větruodolný
• na rukávech vnitřní žebrové manžety
• ocieplana, nieprzemakalna kurtka z kapturem chowanym
w kołnierzu
• wykonana z wodoodpornego i wiatroszczelnego materiału,
posiada klejone szwy
• elastyczne, prążkowane mankiety

40

1

TITAN
kalhoty spodnie

str.

127

barevnost kolor: zelená zielony
•
•
•
•

zateplený ¾ kabát se zateplenou kapucí, tzv. vaťák
základní ochrana proti chladu a povětrnostním vlivům
zapínání na knoflíky
širší střih umožňuje volnost pohybu

•
•
•
•

ocieplana kurtka ¾ z ocieplanym kołnierzem, tak zwany „waciak”
zapewnia podstawową ochronę przed zimnem i wiatrem
zapinana na guziki
szeroki krój nie krępuje ruchów

ZIMNÍ BUNDY KURTKI ZIMOWE

PILOT

0301 0022 xx xxx
MOQ

1

2
in1

10 

Materiál: 100 % polyester/PVC, 190 g /m², podšívka 100 % polyester
Materiał: 100 % poliester/PVC, 190 g /m², podszewka 100 % poliester

ZIMA

Velikosti Rozmiary: S–3XL
barevnost kolor:

60

40

černá
czarny

tmavě modrá
granatowy

• zateplená nepromokavá bunda vzor „pilotka“
s odepínatelnou podšívkou a rukávy
• integrovaná kapuce v límci
• odepínatelný límec z umělé kožešiny na suchý zip
• spodní lem a manžety rukávů jsou z žebrovaného úpletu
•
•
•
•

ocieplana kurtka „pilotka” z odpinaną podszewką i rękawami
kaptur zintegrowany z kołnierzem
dopinany na rzep kołnierz ze sztucznego futra
obszycie i mankiety wykonane z prążkowanej dzianiny
CLOVELY
další model typu pilotka
inny model kurtki typu pilotka

str.

140
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2
in1

2
in1

ZIMA

ZIMA

LIBRA

URSA

0301 0030 xx xxx
MOQ

1

0301 0031 40 xxx

10 

MOQ

Materiál: 100 % polyester/PVC, 190 g /m²
Materiał: 100 % poliester/PVC, 190 g /m²
Velikosti Rozmiary: M–3XL

1

10 

kapuce v límci
kaptur w kołnierzu
Materiál: 100 % polyester/PVC, podšívka 100 % polyester fleece
Materiał: 100 % poliester/PVC, podszewką 100 % poliester polar

barevnost kolor:

Velikosti Rozmiary: M–3XL
barevnost kolor: modrá-černá niebieski-czarny

00

40

šedá
szary

tmavomodrá
granatowy

• zimní bunda s odnímatelnými rukávy
• samostatně nositelná zateplená vesta
• větruodolný a prodyšný materiál
• zimowa kurtka z odczepianymi rękawami
• z ocieplaną kamizelką, która może być noszona oddzielnie
• wododporny i paroprzepuszczalny materiał

98

•
•
•
•

zimní bunda s odepínací fleecovou vložkou, kterou lze nosit samostatně
voděodolný, větruodolný a prodyšný materiál
integrovaná kapuce v límci
spodní lem ke stažení na šňůrku

• zimowa kurtka wykonana z wodoodpornego, wiatroszczelnego i paroprzepuszczalnego materiału z odpinaną podszewką polarową, która może być
noszona oddzielnie
• kaptur zintegrowany z kołnierzem
• dół kurtki z możliwością regulacji obwodu za pomocą sznurka

ZIMNÍ BUNDY KURTKI ZIMOWE

BE-02-001

NEW

zimní bunda kurtka zimowa
0301 0258 xx xxx
MOQ

1

10 

ZIMA

Materiál: 100 % polyester, zateplení a podšívka 100 % polyester
Materiał: 100 % poliester, izolacja i podszewka wykonane ze 100 % poliestru
Velikosti Rozmiary: S–3XL
barevnost kolor:

41

10

námořní modrá
granatowy

zelená
zielony

• zimní zateplená celopropínací bunda s odepínatelnou kapucí, překrytým
zipem
• dvě velké přední kapsy a dvě menší náprsní kapsy na suchý zip
• zimowa, termoizolowana kurtka, zapinana na zamek błyskawiczny,
z odpinanym kapturem
• posiada dwie przednie kieszenie oraz dwie kieszonki piersiowe
zapinane na rzep

BE-02-002 PILOT
bunda kurtka
0301 0259 xx xxx
MOQ

1

BE-03-001
kalhoty spodnie

str.

127

NEW

10 

Materiál: PVC/polyester, podšívka a zateplení 100 % polyester
Materiał: PVC/poliester, izolacja i podszewka wykonane z 100 % poliestru

ZIMA

Velikosti Rozmiary: M–3XL
barevnost kolor:

41

60

navy
granatowy

černá
czarny

• zimní zateplená nepromokavá bunda s překrytým zipem a límcem 		
pokrytým kožešinou
• dvěma velkými předními kapsami a dvěma menšími náprsními
• termoizolowana, wodoodporna kurtka z futerkowym kołnierzem,
zapinana na zamek błyskawiczny
• posiada dwie duże kieszenie przednie i dwie kieszonki piersiowe
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SOFTSHELLové BUNDY
SOFTSHELLowe
kurtki
ALLYN

8000

softshellová bunda
kurtka softshellowa
0301 0264 xx xxx
MOQ

1

mm

800

g/m²/24h

20 

VNITŘNÍ MANŽETA mankiet wewnętrzny
Reflexní doplňky 3M elementy odblaskowe 3M
Materiál: 94 % polyester, 6 % Spandex®, vnitřní zateplení fleecem, 330 g /m²,
zesílení – DuPont CORDURA
Materiał: 94 % poliester, 6 % Spandex®, polar po wewnętrznej stronie, 330 g /m²,
wzmocnienie – DuPont CORDURA
vodní sloupec słup wody: 8000 mm
prodyšnost: 800 g /m²/24h.
paroprzepuszczalność: 800 g /m²/24 godz.
Velikosti Rozmiary: XS–3XL
barevnost kolor:

10

60

40

černá-zelená
czarny-zielony

šedá-černá
szary-czarny

modrá
niebieski

• softshellová bunda moderního střihu s reflexními doplňky 3M
a funkčními detaily voděodolné zipy
• TPU membrána
• vnitřní zateplení mikrofleecem
• funkcjonalna kurtka sofshellowa o nowoczesnym kroju
z elementami odblaskowym 3M
• wodoodporne zamki
• membrana TPU
• od wewnątrz ocieplana mikropolarem

100

NEW
size XS

SOFTSHELLOVÉ BUNDY SOFTSHELLOWE KURTKI

EMERTON
Softshellová bunda
kurtka
softshellowa

8000
mm

800

g/m²/24h

0301 0084 60 xxx
MOQ

1

10 

ZIMA

odvětrávání v podpaží
wentylacja pod pachami
vnitřní manžeta
mankiet wewnetrzny
zapínání v pase
ściągacz w talii
Materiál: 94 % polyester, 6 % Spandex®, 320 g /m²
Materiał: 94 % poliester, 6 % Spandex®, 320 g /m²
vodní sloupec słup wody: 8000 mm
prodyšnost: 800 g /m²/24h.
paroprzepuszczalność: 800 g /m²/24 godz.
Velikosti Rozmiary: S–3XL
barevnost kolor: černá-šedá czarny-szary
•
•
•
•
•
•

zimní softshellová bunda moderního střihu s kapucí a funkčními detaily
větru a voděodolná, prodyšná
voděodolné zipy
TPU membrána
přídavné zapínání v pase tzv. „Sněhový pás“
bunda vhodná i do mínusových teplot

•
•
•
•
•

zimowa, funkcjonalna kurtka sofshellowa o nowoczesnym kroju
wiatroszczelna, wodoodporna i paroprzepuszczalna
wodoodporne zamki
membrana TPU
dodatkowy, wewnętrzny pas śniegowy

101
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10000
mm

3000

10000
mm

g/m²/24h

OLZA softshellová bunda
kurtka softshellowa
0301 0221 40 xxx
MOQ

1

KELLE
0301 0238 20 xxx
MOQ

10 

1

20 

Materiál: 100 % polyester/TPU, podšívka: 100 % polyester, 250 g /m²
Materiał: 100 % poliester/TPU, podszewka: 100 % poliester, 250 g /m²

odvětrávání v podpaží
wywietrzniki pod pachami

vodní sloupec słup wody: 10000 mm

Materiál: 94 % polyester, 6 % Spandex®, 320 g /m²
Materiał: 94 % poliester, 6 % Spandex®, 320 g /m²

prodyšnost: 3000 g /m²/24h.
paroprzepuszczalność: 3000 g /m²/24 godz.

vodní sloupec słup wody: 10000 mm

Velikosti Rozmiary: S–3XL

prodyšnost: 3000 g /m²/24h.
paroprzepuszczalność: 3000 g /m²/24 godz.

Barevnost Kolor: červená-hnědá czerwony-brązowa

Velikosti Rozmiary: S–3XL
Barevnost Kolor: šedá szary
• softshellová bunda pohodlného střihu • kárované a signální žluté doplňky
• TPU membrána • vnitřní zateplení fleecem • voděodolné zipy • zesílení
v loketní části
• wygodna kurtka sofshellowa • wzór w kratkę, jaskrawożółte elementy
dekoracyjne • membrana TPU • od wewnątrz wyściółka polarowa • wodoodporne zamki błyskawiczne • wzmacniane na ramionach
OLZA
další produkty kolekce
pozostałe produkty z kolekcji
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3000

g/m²/24h

str.

18 –23

•
•
•
•
•
•

softshellová bunda moderního střihu s funkčními detaily
vyniká velmi lehkým strečovým materiálem
díky voděodolné a prodyšné úpravě je vhodná pro veškeré venkovní aktivity
voděodolné zipy
TPU membrána
vnitřní kapsa na mobil

• softshellowa, funkcjonalna kurtka o nowoczesnym kroju
• wykonana z wyjątkowo lekkiego, rozciągliwego materiału
• ze wzgledu na swoje wodoodporne i paropszepuszczalne właściwości
kurtka jest idealna do wszelkich aktywności outdoorowych
• wodoodporne zamki
• membrana TPU
• wewnętrzna kieszonka na telefon komórkowy

SOFTSHELLOVÉ BUNDY SOFTSHELLOWE KURTKI

YOWIE
softshellOVÁ
bunda
kurtka
softshellowa

NEW

0301 0324 38 xxx
MOQ

1

20 

Materiál: 100 % polyester softshell, 210 g /m²
Materiał: 100 % poliesterowa tkanina softshellowa, 210 g/m²
Velikosti Rozmiary: XS–XL
Barevnost Kolor: sv. fialová-tmavě modrá lila-granatowy
•
•
•
•
•

dámská bunda z lehkého softshellu s kapucí
barevně a designově laděná ke kolekci Yowie
projmutý střih
dokonale chrání proti větru
vhodná jak na běžné nošení, tak pro lehčí sportovní aktivity

• damska kurtka z kapturem wykonana z lekkiego softshellu
• kolorystyka i wzornictwo kompatybilne z kolekcją ubrań
roboczych YOWI
• dopasowany krój
• świetna ochrona przed wiatrem
• doskonała do codziennego użytku i aktywnego wypoczynku
YOWIE
další produkty kolekce
pozostałe produkty z kolekcji

str.
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DVINA

0301 0089 xx xxx
MOQ

1

20 

Materiál: 94 % polyester, 6 % Spandex®, podšívka 100 % polyester
Materiał: 94 % poliester, 6 % Spandex®, podszewka 100 % poliester
Velikosti Rozmiary: XS–2XL
barevnost kolor:

104

10

50

56

světle zelená
jasnozielony

světle modrá
jasnoniebieski

fialová
fioletowy

•
•
•
•
•

dámská softshellová
odepínatelná kapuce na zip
lehce prodloužený zadní díl
dokonale chrání proti větru
vhodná jak na běžné nošení, tak pro lehčí sportovní aktivity,
nenáročnou turistiku

•
•
•
•
•

damska kurtka softshellowa
dopinany na zamek błyskawiczny kaptur
lekko wydłużona z tyłu
doskonale chroni przed wiatrem
odpowiednia do codziennego użytku jak i do aktywności
na świeżym powietrzu

SOFTSHELLOVÉ BUNDY SOFTSHELLOWE KURTKI

8000
mm

3000

8000
mm

g/m²/24h

for

for

kids

KOLYMA GIRL
0301 0229 25 9xx
MOQ

1

20 

3000

g/m²/24h

kids

KOLYMA BOY
0301 0230 53 9xx
MOQ

1

20 

Materiál: 94 % polyester, 6 % Spandex®, 320 g /m²
Materiał: 94 % poliester, 6 % Spandex®, 320 g /m²

Materiál: 94 % polyester 6 % Spandex®, 320 g /m²
Materiał: 94 % poliester 6 % Spandex®, 320 g /m²

vodní sloupec słup wody: 8000 mm

vodní sloupec słup wody: 8000 mm

prodyšnost: 3000 g /m²/24h.
paroprzepuszczalność: 3000 g /m²/24 godz.

prodyšnost: 3000 g /m²/24h.
paroprzepuszczalność: 3000 g /m²/24 godz.

Velikosti Rozmiary: 116, 128, 140

Velikosti Rozmiary: 116, 128, 140

barevnost kolor: růžová różowy

barevnost kolor: modrá niebieski

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

dětská dívčí softshellová bunda s měkkým mikrofleecem uvnitř
prodyšný materiál
větru a voděodolná
dziewczęca kurtka softshellowa z miękką polarową podszewką
paroprzepuszczalny materiał
wiatroszczelna i wodoodporna

dětská chlapecká softshellová bunda s měkkým mikrofleecem uvnitř
reflexní prvek na zádech
větru a voděodolná
chłopięca kurtka softshellowa
elementy odblaskowe z tyłu
wiatroszczelna i wiatroodporna

EMERTON CAMOUFLAGE KIDS
montérkové kolekce kolekcja odzieży roboczej

str.

43

NARDA set

str. 144

JAY KIDS rukavice rękawice

str. 344

TWITE KIDS rukavice rękawice

str. 377
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BUNDY
kurtki
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5000
mm

5000

g/m²/24h

PILOSA

0301 0232 40 xxx
MOQ

1

20 

Materiál: 100 % nylon/PU, podšívka: 100 % polyester mesh
Materiał: 100 % nylon/PU, podszewka: 100 % poliester mesh
vodní sloupec słup wody: 5000 mm
prodyšnost: 5000 g /m²/24h.
paroprzepuszczalność: 5000 g /m²/24 godz.
Velikosti Rozmiary: S–3XL
barevnost kolor: modrá-šedá niebieski-szary
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lehká outdoorová větrovka
voděodolná a prodyšná
voděodolné zipy
spodní lem ke stažení na šňůrku a nastavitelné manžety na suchý zip
perfektní ochrana za každého počasí

lekka outdoorowa wiatrówka
wodoodporna i paroprzepuszczalna
wodoszczelne zamki błyskawiczne
dół kurtki z możliwością regulacji obwodu za pomocą sznurka,
mankiety regulowane na rzepy Velcro
• doskonała ochrona przy każdej pogodzie

106

best

seller

BUNDY KURTKI

OUT

NEW

BE-02-003

PUKU LADY

0301 0260 xx xxx
MOQ

1

0301 0193 80 xxx

20 

MOQ

Materiál Materiał: softshell, 270 g /m²
Velikosti Rozmiary: M–3XL
barevnost kolor:

60

41

00

černá
czarny

navy
granatowy

šedá
szary

OUT

DOOR

1

20 

DOOR

PUKU MAN
0301 0194 10 xxx
MOQ

1

20 

Materiál: 100 % polyester – pletenina a softshell,
380 g /m², podšívka 100 % polyester fleece
Materiał: 100 % poliester – dzianina i softshell,
380 g /m², podszewka 100 % poliester polar

Materiál: 100 % polyester – pletenina a softshell,
450 g /m², podšívka 100 % polyester fleece
Materiał: 100 % poliesterr – dzianina i softshell,
450 g /m², podszewka 100 % poliester polar

Velikosti Rozmiary: XS–2XL

Velikosti Rozmiary: S–3XL

barevnost kolor: bílá-šedá biały-szary

barevnost kolor: khaki

• dámská bunda s kontrastními zipy v materiálové
kombinaci pletenina a softshell
• částečně větru a voděodolná.

• stylová bunda s kapucí
• materiálová kombinace pletenina a softshellu
• částečně větru a vodě odolná

• kobieca kurtka z kontrastującymi zamkami błyskawicznymi wykonana z dzianiny i softshell’u
• częściowo wiatroszczelna i wodoodporna

• modna kurtka z kapturem
• wykonana z kombinacji dzianiny i softshell’u
• częściowo wiatroszczelna i wodoodporna

• celopropínací softshellová bunda se dvěma
předními lištovými kapsami
• kurtka softshellowa, zapinana na zamek
błyskawiczny z dwiema przednimi kieszeniami
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FLEECOVÉ BUNDY
kurtki
POLAROWE
ZIMA

EMERTON

zimní fleecová bunda
kurtka zimowa z polaru
0301 0180 60 xxx
MOQ

1

10 

manžeta na palec specjalne pętelki na kciuki

Materiál: 100 % polyester, 350 g /m², zesílení – 300D polyester/PU
Materiał: 100 % poliester, 350 g /m², wzmocnienie – 300D poliester/PU
Velikosti Rozmiary: S–3XL
barevnost kolor: černá czarny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fleecová bunda pohodlného střihu
ramena zesílená polyesterovou tkaninou
spodní lem ke stažení na gumu
manžety s otorem na palec
výborné termoizolační vlastnosti a odolnost proti opotřebení vícevrstvého fleecového materiálu
wygodna kurtka polarowa
wzmocnienia na ramionach wykonane z poliestru
dół kurtki z możliwością regulacji obwodu za pomocą elastycznego sznurka
w mankeitach otwory na kciuki
doskonałe właściwości izolacji termicznej i odporność na zużycie materiału
EMERTON
další produkty kolekce
pozostałe produkty z kolekcji
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FLEECOVÉ BUNDY KURTKI POLAROWE

TENREC
0301 0083 xx xxx
MOQ

1

best

seller

20 

Materiál Materiał: 100 % polyester, 360 g /m² 100 % poliester, 360 g /m²

ZIMA

Velikosti Rozmiary: S–3XL
barevnost kolor:

90

20

60

oranžová-černá
pomarańczowy-czarny

červená-černá
czerwony-czarny

černá-béžová
czarny-beżowy

41

10

tmavomodrá-černá
granatowy-czarny

zelená-černá
zielony-czarny

•
•
•
•
•
•

fleecová bunda pohodlného střihu
vysoká gramáž fleecu dokonale udržuje teplotu vašeho těla v chladných dnech
antipillingová úprava
spodní lem ke stažení na šňůrku
polarowa kurtka z komfortowym dopasowaniem
kurtka polarowa o wysokiej gramaturze doskonale utrzymująca ciepłotę
ciała w zimne dni
• wykończenie przeciw mechaceniu
• dół kurtki z możliwością regulacji obwodu za pomocą sznurka

8000
mm

800

g/m²/24h

STANMORE fleecová bunda
kurtka polarowa
0301 0288 40 xxx
MOQ

1

10 

Materiál: 100 % polyester fleece, TPU membrána, 340 g /m²
Materiał: 100 % poliester polar, membrana TPU, 340 g /m²
vodní sloupec słup wody: 8000 mm

bude nové foto image

prodyšnost: 800 g /m²/24h.
paroprzepuszczalność: 800 g /m²/24 godz.
Velikosti Rozmiary: S–3XL
barevnost kolor: modrá niebieski
• 3 vrstvá fleecová bunda s membránou a podšívkou pro mnohostranné využití •
odolnost proti opotřebení vícevrstvého fleecového materiálu • vlastnosti TPU
membrány • zesílení ramen a předloktí polyesterem 300D Oxford • reflexní
doplňky
• uniwersalna trzywarstwowa kurtka polarowa z membraną i podpinką •
odporność na zużycie materiału  • membrana TPU • na ramionach wzmocnienia z poliestru 300D
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YOWIE
FLEECOVÁ BUNDA
KURTKA POLAROWA
0301 0323 xx xxx
MOQ

1

20 

NEW

materiál: 100 % poylester microfleece, 190 g /m²
Materiał: 100 % poliester microfleece 190 g /m²
Velikosti Rozmiary: XS–2XL
barevnost kolor:

40

57

modrá
granatowy

sv. fialová
lila

• dámská mikina z mikrofleecu s reliéfovým potiskem
perfektně ladí ke kolekci pracovních oděvů Yowie
• lehká a příjemná na dotek
• damska kurtka z mikropolaru z haftem maszynowym
• kompatybilna z kolekcją ubrań roboczych YOWIE
• lekki i przyjemny w dotyku materiał
YOWIE
další produkty kolekce
pozostałe produkty z kolekcji
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FLEECOVÉ BUNDY KURTKI POLAROWE

GOMTI

0301 0291 xx xxx
MOQ

1

20 

materiál: 100 % poylester, 180 g /m²
Materiał: 100 % poliester, 180 g /m²
Velikosti Rozmiary: S–2XL

NEW

barevnost kolor:

80

60

bílá
biały

černá
czarny

20

52

červená
czerwony

sv. modrá
granatowy

• dámská bunda z mikrofleecu se stojáčkem
• přiléhavý střih
• lehký a příjemný materiál
• damska kurtka z mikropolaru z kołnierzem
• dopasowany krój
• lekki i wygodny materiał
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2
in1

RANDWIK

0301 0061 xx xxx
MOQ

1

10 

Materiál: 100 % polyester, 300 g /m², podšívka 100 % polyester
Materiał: 100 % poliester, 300 g /m², podszewka 100 % poliester
Velikosti Rozmiary: S–3XL
barevnost kolor:

60

40

50

černá
czarny

tmavomodrá
granatowy

královská modrá
niebieski

20

15

červená
czerwony

zelená
zielony

• komfortní celopropínací fleecová bunda sportovního designu
s odepínatelnými rukávy
• ramena a lokty jsou zesíleny oděruvzdornou, voděodolnou PAD tkaninou pro zvýšení životnosti oděvu a odolnosti povětrnostním vlivům
• antipillingová úprava
• komfortowa, wydłużona kurtka polarowa o sportowym kroju
z odpinanymi rękawami
• na łokciach i ramionach wzmacniana odporną na ścieranie,
wodoodporną tkaniną poliamidową
• wykończenie przeciw mechaceniu
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FLEECOVÉ BUNDY KURTKI POLAROWE

BE-02-004

NEW

0301 0261 xx xxx
MOQ

1

20 

Material: 100 % polyester, 240 g /m², anti-pillingová úprava
na vnější straně
Materiał: 100 % poliester, 240 g /m², tod wewnątrz niemechacące
się wykończenie
Velikosti Rozmiary: M–3XL
barevnost KOLOR:
60 41
00
• fleecová bunda klasického střihu se dvěma kapsami
a náprsní kapsičkou na zip
• kurtka z polaru o klasycznym kroju, posiada dwie
przednie kieszenie oraz kieszeń piersiową

KARELA

0301 0062 xx xxx
MOQ

1

20 

UNI
SEX

Materiál: 100 % polyester, 280 g /m²
Materiał: 100 % poliester, 280 g /m²
Velikosti Rozmiary: XS–3XL
barevnost kolor:

60

41

50

černá
czarny

tmavomodrá
granatowy

královská modrá
niebieski

20

00

80

červená
czerwony

šedá
szary

bílá
biały

• kvalitní celopropínací fleecová bunda klasického střihu bez
podšívky s kontrastními zipy
• větruodolná, prodyšná
• wysokiej jakości, wydłużona kurtka polarowa bez podszewki o klasycznym kroju z zamkami błyskawicznymi w kontrastowym kolorze
• wiatroszczelna, paroprzepuszczalna
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VESTY
kAMIZELKI
VORMA LADY
0303 0046 xx xxx
MOQ

1

20 

Materiál: 100 % polyester fleece, 280 g /m²
Materiał: 100 % poliester polar, 280 g /m²
Velikosti Rozmiary: XS–2XL
barevnost kolor:

80

52

13

bílá
biały

světle modrá
jasnoniebieski

světle zelená
jasnozielony

• dámská vesta se stojáčkem
• přední zip je krytý spodní légou
• 2 praktické boční kapsy na zip
• kobieca kamizelka z wysokim kołnierzem
• z przodu zapinana na zamek błyskawiczny od wewnątrz kryty plisą
• 2 praktyczne boczne kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny
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VESTY KAMIZELKI

NEW

Barevnost Kolor:

OISLY MAN
VESTA KAMIZELKA
0303 0083 xx xxx
MOQ

60
černá
czarny

41
navy
granatowy

1

Barevnost Kolor:

20 

Materiál: vrchní materiál 100 % nylon, zateplení
100 % poylester – imitace peří
Materiał: materiał wierzchni 100 % nylon, ocieplina
100 % poliester – imitacja piór

NEW

OISLY LADY
VESTA KAMIZELKA
0303 0084 xx xxx
MOQ

60
černá
czarny

1

20 

Materiál: vrchní materiál 100 % nylon, zateplení
100 % poylester – imitace peří
Materiał: materiał wierzchni 100 % nylon,
ocieplina 100 % poliester – imitation of feathers

Velikosti Rozmiary: M–3XL

Velikosti Rozmiary: S–2XL

• velmi lehká a přesto hřejivá prošívaná vesta
s celoročním využitím
• moderní design
• sbalitelná do malého pytlíku = vynikající pro
uložení a transport

• velmi lehká a přesto hřejivá prošívaná vesta
s celoročním využitím
• moderní design
• mírně projmutý střih
• sbalitelná do malého pytlíku = vynikající pro
uložení a transport
• bardzo lekka, ciepła, pikowana całoroczna kamizelka
• modne wzornictwo
• dopasowany krój
• możliwość transportu i przechowywania
w małym woreczku

• bardzo lekka, ciepła, pikowana całoroczna kamizelka
• modne wzornictwo
• po złożeniu mieści się w małym woreczku = łatwość
transportu i przechowywania

20
červená
czerwony

115
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YOWIE VESTA
KAMIZELKA
0303 0086 xx xxx
MOQ

1

20 

NEW
Materiál: 100 % polyamid ribstop 210T, zateplení 100 % polyester
160 g /m², vnitřní materiál: 100 % polyester fleece
Materiał: wierzchni: 100 % poliamid Rip-stop 210T, ocieplina
100 % poliester 160g/m², materiał od wewnątrz: 100 % polar
Velikosti Rozmiary: XS–2XL
BArevnost kolor:

29

39

36

červená
czerwony

navy
granatowy

zelená
zielony

•
•
•
•
•

dámská zateplená vesta se stojáčkem
atraktivní květinový potisk po stranách
mírně prodloužený zadní díl
projmutý střih
perfektní doplněk pracovní kolekce Yowie pro chladné dny

•
•
•
•
•

damska, ocieplana kamizelka z kołnierzem
atrakcyjny wzór kwiatowy
lekko przedłużana z tyłu
dopasowany krój
doskonałe uzupełnienie kolekcji ubrań roboczych YOWI na chłodne dni
YOWIE
další produkty kolekce
pozostałe produkty z kolekcji
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VESTY KAMIZELKI

ROSEVILLE LADY
0303 0037 xx xxx
MOQ

1

20 

Materiál: 100 % nylon, 100 % polyester fleece
Materiał: 100 % nylon, 100 % poliester polar
Velikosti Rozmiary: XS–3XL
barevnost kolor:

41

20

tmavomodrá-světle modrá
granatowy-niebieski

červená-modrá
czerwony-granatowy

10

90

zelená-černá
zielony-czarny

oranžová-hnědá
pomarańczowy-brązowy

•
•
•
•
•

dámská oboustranná zateplená vesta se stojáčkem
prodloužený díl na zádech
kombinace nylonové tkaniny (s RipStop úpravou)
nepromokavá
reflexní doplňky na prodloužených táhlech zipů

• damska dwustronna kamizelka ocieplana z wysokim kołnierzem
• przedłużany tył
• tkanina wykonana z mieszanki nylonowych włókien,
wytrzymała na prucie (RipStop)
• wodoodporna
• elementy odblaskowe przy zamkach błyskawicznych
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ZIMA

Barevnost Kolor:

TEJON

Barevnost Kolor:

0303 0063 xx xxx
MOQ

43

1

modrá-černá niebieski-czarny Velikosti Rozmiary: S–3XL

•
•
•
•
60
černá-šedá czarny-szary

67
černá-zelená czarny-zielony
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0303 0081 xx xxx

20 

Materiál: 95 % polyester, 5 % Spandex®
Materiał: 95 % poliester, 5 % Spandex®

MOQ

40
modrá niebieski

softshellová vesta s antipillingovou úpravou
ultralehký softshell s vysokou elasticitou
vnitřní límec z příjemného měkkého mikrofleecu
spodní lem je ke stažení na gumičku

• kamizelka softshellowa z wykończeniem przeciw
mechaceniu
• wyjątkowo lekki i elastyczny softshell
• kołnierz od wewnątrz wykonany z przyjemnego
mikropolaru
• dół kamizelki z możliwością regulacji obwodu
za pomocą elastycznego sznurka

POPRAN
1

20 

zátěžový materiál proti prodření
materiał odporny na ścieranie
Materiál: 600D polyester oxford/PU, zateplení
160 g /m² polyester, podšívka 100 % polyester
Materiał: 600D poliester oxford/PU, ocieplina
160 g /m² poliester, podszewka 100 % polyester
Velikosti Rozmiary: S–3XL

41
tmavomodrá granatowy

• zateplená vesta z vysoce odolného materiálu
proti prodření a protržení
• vysoký ochranný krční límec
• reflexní doplňky
• nejodolnější vesta v portfoliu
• ocieplana kamizelka wykonana z niezwykle
wytrzymałego materiału odpornego na ścieranie
i rozdarcie
• wysoki kołnierz dobrze chroni szyję
• elementy odblaskowe
• najbardziej wytrzymała kamizelka w ofercie

VESTY KAMIZELKI

MESLAY MAN
VEST KAMIZELKA
0303 0085 xx xxx

MOQ

1

NEW

20 

Materiál: 310T 100 % nylon/PU, zateplená polyesterem, 160 g /m²,
podšívka 100 % polyester
Materiał: 310T 100 % nylon/PU, poliestrowa ocieplina, 160 g /m²,
podszewka 100 % poliester

ZIMA

Velikosti Rozmiary: S–3XL
barevnost kolor:

60

20

40

černá
czarny

červená
czerwony

modrá
niebieski

•
•
•
•

pánská zimní vesta moderního střihu s odepínatelnou kapucí
vynikající termoizolační vlastnosti
lehká
spodní lem ke stažení na šňůrku

•
•
•
•

męska kamizelka o modnym kroju z odpinanym kapturem
doskonała izolacja termiczna
lekka
regulacja u dołu za pomocą sznurka
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best

seller

NYALA
vesta Kamizelka
0303 0010 xx xxx
MOQ
•
•
•
•
•
•

ZIMA

1

20 

stylovost
mnoho barevných variant
vnitřní strana límce z mikrofleecu
stylowa kamizelka
wiele wariantów kolorystycznych
kołnierz wewnętrzny z mikropolaru

Materiál: 100 % polyester/PVC, 230 g /m²
Materiał: 100 % poliester/PVC, 230 g /m²
Velikosti Rozmiary: S–3XL
barevnost kolor:

00

10

šedá-černá
szary-czarny

zelená-černá
zielony-czarny

40

20

tmavomodrá-černá
granatowy-czarny

červená-černá
czerwony-czarny

•
•
•
•
•
•

zateplená nepromokavá vesta se stojáčkem
nylonový materiál s mechanicky odolnou úpravou RipStop
spodní lem ke stažení na šňůrku
vnitřní vstup pro strojní vyšívání
reflexní doplňky
prodloužená táhla zipů pro snadnější manipulaci v rukavicích

• wodoodporna, ocieplana kamizelka z wysokim kołnierzem
• tkanina wykonana z mieszanki nylonowych włókien,
z wykończeniem RipStop
• dół kamizelki z możliwością regulacji obwodu
za pomocą elastycznego sznurka
• dostosowana do haftu maszynowego
• elementy odblaskowe
• wydłużone tasiemki przy wodzikach

120

VESTY KAMIZELKI

best

seller
ZIMA

ZIMA

stahovací pásky v podpaží a bocích
wzmocnienia pod pachami i na bokach

Barevnost Kolor:

BEAVER

prodloužená záda
przedłużanytył

Barevnost Kolor:

0303 0024 xx xxx
MOQ

60
černá
czarny

42
tmavomodrá
granatowy

1

0303 0028 xx xxx

20 

Materiál: 100 % polyester/PVC,
podšívka –100 % polyester, 230 g /m²
Materiał: 100 % poliester/PVC,
podszewka – 100 % poliester, 230 g /m²

TRITON
MOQ

60
černá
czarny

1

20 

Materiál: 80 % polyester, 20 % bavlna,
podšívka 100 % polyester
Materiał: 80 % poliester, 20 % bawełna,
podszewka 100 % poliester

Velikosti Rozmiary: S–3XL

Velikosti Rozmiary: M–3XL

• zateplená nepromokavá vesta
• prodloužený díl na zádech
• polyesterový materiál s mechanicky odolnou
úpravou RipStop
• spodní lem ke stažení na šňůrku
• vnitřní vstup pro strojní vyšívání
• na bocích je polohování na zip pro regulaci
obvodu vesty
• wodoodporna, ocieplana kamizelka
• przedłużany tył
• tkanina wykonana z mieszanki nylonowych
włókien, z wykończeniem RipStop
• dół kamizelki z możliwością regulacji obwodu
za pomocą elastycznego sznurka
• dostosowana do haftu maszynowego
• możliwość regulacji obwodu kamizelki za pomocą bocznych suwaków

• zateplená vesta se stojáčkem
• prodloužený díl na zádech
• celopropínací přední zip je překrytý légou s uchycením na plastové druky
40
tmavomodrá
granatowy

• ocieplana kamizelka z wysokim kołnierzem
• przedłużany tył
• z przodu zapinana na zamek błyskawiczny pokryty
plisą zapinaną na zatrzaski

10
zelená
zielony
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4XL
best

ZIMA

Barevnost Kolor:

seller

DAVIDA

Barevnost Kolor:

0303 0029 xx xxx
MOQ
60

1

0303 0026 xx xxx

20 

zapínání na zip
zapięcie na rzep

černá
czarny

Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 135 g /m²,
podšívka 100 % polyester
Materiał: 65 % poliester, 35 % bawełna, 135 g /m²,
podszewka 100 % poliester

MOQ

60
černá
czarny

tmavomodrá
granatowy

10
zelená
zielony

122

zateplená nepromokavá vesta
vysoký ochranný krční límec
kovové druky umožňují nastavit šířku vesty
spodní lem ke stažení na šňůrku
vnitřní vstup pro strojní vyšívání
wodoodporna, ocieplana kamizelka
wysoki kołnierz dobrze chroni szyję
możliwość regulacji obwodu kamizelki za pomocą zatrzasków
• u dołu elastyczny sznurek
• dostosowana do haftu maszynowego
•
•
•
•
•
•
•
•

1

20 

letní rybářská vesta / volný čas
letnia kamizelka wędkarska / czas wolny
Materiál: 80 % polyester, 20 % bavlna, 210 g /m²
Materiał: 80 % poliester, 20 % bawełna, 210 g /m²
Velikosti Rozmiary: S–3XL

Velikosti Rozmiary: M–4XL
40

CORONA

10
khaki
khaki

• lehká vesta s kapsami
• vnitřní síťovina z materiálu polyester Mesh
• kovový D kroužek
• lekka kamizelka z kieszeniami
• od wewnątrz poliestrowa siateczka
• metalowa obręcz do podpięcia karabińczyka

VESTY KAMIZELKI

BE-04-001
0303 0073 xx xxx
MOQ

1

20 

Materiál: 100 % polyester, podšívka: 100 % polyester
Materiał: 100 % poliester, podszewka: 100 % poliester
Velikosti Rozmiary: M–3XL
barevnost kolor:

NEW
60

10

černá
czarny

zelená
zieloni

• zateplená celopropínací prošívaná vesta se dvěma předními
lištovými kapsami a kapsičkou na mobilní telefon
• ocieplana, pikowana kamizelka z dwiema przednimi kieszeniami
i małą kieszonką na telefon komórkowy

BE-04-002
0303 0072 xx xxx
MOQ

1

20 

Materiál: Oxford, 200D polyester, podšívka: 100 % polyester
Materiał: Oxford, poliester 200D, podszewka: 100 % poliester
Velikosti Rozmiary: M–3XL
barevnost kolor:

60

40

00

černá
czarny

tmavomodrá
granatowy

šedá
szary

• zateplená nepromokavá vesta s překrytým zipem, se dvěma
předními kapsami a náprsní kapsou na suchý zip
• ocieplana, wodoodporna kamizelka zapinana na zamek kryty plisą,
dwie przednie kieszenie oraz kieszeń piersiowa zapinane na rzep
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CHENA KRAŤASY SZORTY
0310 0013 41 XXX
MOQ

1

20 

kalh
spo

NEW
Materiál Materiał: 100 % bavlna 100 % bawełna
Velikosti Rozmiary: S–3XL
Barevnost Kolor: olivová oliwkowy
• pánské kraťasy pro volný čas i outdoorové aktivity
• moderní střih
• atraktivní design a propracované detaily
• męskie szorty outdoorowe
• modny krój
• atrakcyjne wzornictwo, funkcjonalne detale

CHENA KALHOTY spodnie
0302 0205 xx XXX
MOQ

1

20 

Materiál Materiał: 100 % bavlna 100 % bawełna
Velikosti Rozmiary: S–3XL
Barevnost Kolor:

NEW

41

60

olivová
oliwkowy

černá
czarny

• pánské volnočasové kalhoty
• propracované detaily
• moderní a pohodlný střih se zajímavým řešením kapes
• męskie spodnie
• funkcjonalne detale
• modny i wygodny krój

124

hoty
odnie

KALHOTY SPODNIE

NULATO
0302 0170 00 xxx

MOQ

1

20 

Materiál: 100 % polyester, 115 g /m², šedý doplňkový
materiál 97 % nylon a 3 % Spandex®
Materiał: 100 % poliester, 115 g /m², materiał
uzupełniający: szary nylon 97 % i 3 % Spandex®
Velikosti Rozmiary: S–3XL
Barevnost Kolor: černá czarny
• outdoorové kalhoty
• polohovatelný obvod pasu na suchý zip
• strečový materiál na nejvíce exponovaných místech
sedu, rozkroku, stehnech a kolenou
• spodnie outdoorowe
• regulowana w pasie na rzepy Velcro
• elastyczny materiał na najbardziej obciążonych
punktów w pozycji siedzącej, krocza, uda i kolana

OLZA softshellové kalhoty
spodnie softshellowe
0302 0151 40 XXX

MOQ

1

20 

Materiál: 94 % polyester, 6 % Spandex®, 320 g /m²
Materiał: 94 % poliester, 6 % Spandex®, 320 g /m²
vodní sloupec słup wody: 10 000 mm
prodyšnost: 3000 g /m²/ 24h.
paroprzepuszczalność: 3000 g /m²/ 24 godz.
Velikosti Rozmiary: S–3XL
Barevnost Kolor: šedá szary
•
•
•
•
•
•
•

softshellové kalhoty pohodlného střihu
kárované a signální žluté doplňky
TPU membrána
vnitřní zateplení fleecem
voděodolné zipy
v pase na gumu i s poutky na pásek
vhodné i do mínusových teplot.

•
•
•
•
•
•
•

wygodne spodnie softshellowe
wzór w kratkę, jaskrawożółte elementy dekoracyjne
membrana TPU
od wewnątrz wyściółka polarowa
wodoodporne zamki błyskawiczne
elastyczna talia ze szlufkami na pasek
sprawdzają się również przy ujemnych temperaturach

OLZA
další produkty kolekce
pozostałe produkty z kolekcji

str.

18 –23

10000
mm

3000

g/m²/24h
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RODD

0302 0009 60 xxx
MOQ

1

20 

Materiál Materiał: 100 % nylon/PU
Velikosti Rozmiary: S–3XL
Barevnost Kolor: černá czarny
• zateplené nepromokavé kalhoty s paropropustnou membránou
• voděodolné a prodyšné
• v pase na gumu s poutkami na pásek
• konce nohavic s nastavitelný rozparek na suchý
zip pro kombinaci s vyšší obuví
• ocieplane, wodoodporne spodnie i paroprzepuszczalną membraną
• wodoodporne i paroprzepuszczalne
• elastyczna talia ze szlufkami na pasek
• u dołu regulacja nogawek na rzepy Velcro umożliwiająca noszenie spodni z wysokim obuwiem

ZIMA

RHINO

0302 0005 60 xxx
MOQ

1

20 

multifunkČní kapsy
kieszenie wielofunkcyjne
Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 235 g /m²
Materiał: 65 % poliester, 35 % bawełna, 235 g /m²
Velikosti Rozmiary: 48–62
Barevnost Kolor: černá czarny
• pevné praktické kalhoty s mnoha funkčními
kapsami – pocketstyle
• v pase na gumu a s poutkami na pásek
• multifunkční vakové přední kapsy
• D kroužek z plastu
• wytrzymałe praktyczne spodnie z wieloma
funkcjonalnymi kieszeniami
• elastyczna talia ze szlufkami na pasek
• wielofunkcyjne, przestronne przednie kieszenie
• metalowa obręcz do podpięcia karabińczyka
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KALHOTY SPODNIE

NEW
ZIMA

BE-03-001
zimní kalhoty s laclem
spodnie ogrodniczki
zimowe
0302 0165 xx XXX
MOQ

1

20 

Material: 100 % polyester, zateplení a podšívka
100 % polyester
Materiał: 100 % poliester, izolacja i podszewka
wykonane z 100 % poliestru
Velikosti Rozmiary: S–3XL
barevnost kolor:
41
10

titan
0302 0044 xx xxx
MOQ

1

25 

Materiál Materiał: 100 % polyester 100 % poliester
Velikosti Rozmiary: M–3XL
Barevnost Kolor:

ZIMA

40

10

tm. modrá
granatowy

zelená
zielony

•
•
•
•
•

zateplené kalhoty s laclem
větru a voděodolná
boční zapínání na knoflíky
nastavitelné šle s přezkami z PVC
kapsa na metr a poutko na kladivo

•
•
•
•
•

ocieplane spodnie ogrodniczki
wiatroszczelne, wodoodporne
zapinane z boku na guziki
regulowane szelki zapinane na klamry wykonane z PVC
z kieszenią na miarę i pętelka na młotek

ATLAS
bunda kurtka

str.

96
127
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VÝSTRAŽNÉ ODĚVY
Odzież WYSOKIEJ
WIDOCZNOŚCI
plášŤ

PRUTH HV

NEW

0311 0045 79 XXX
MOQ

1

20 

normy: EN 20471: 2013
Materiál: 100 % polyester s pěnovou PU vrstvou
Materiał: 100 % poliester z powłoką ze spienionego PU
Velikosti Rozmiary: S–3XL
barevnost kolor: reflexní žlutá odblaskowy żółty
•
•
•
•

nepromokavý a větru odolný prodloužený plášť s kapucí v límci
ergonomický střih a ohebný flexibilní materiál
délka 120 cm, prodloužený střih, vodní sloupec 2000 mm
celopropínací přední zip překrytý légou s uchycením
na plastové druky
• spodní lem rukávů lze polohovat drukem

• wodoodporny, wiatroszczelny przedłużany płaszcz
z kapturem chowanym w kołnierzu
• ergonomiczny krój, elastyczny materiał
• długość 120 cm, wydłużany krój,
wodoodporność: 2000 mm słupa wody
• z przodu na całej długości zamek błyskawiczny kryty
plisą na zatrzaski
PRUTH
Oděvy do deště
Odzież przeciwdeszczowa

128

str.

187

VÝSTRAŽNÉ ODĚVY ODZIEŻ WYSOKIEJ WIDOCZNOŚCI

ALLYN HV
bunda kurtka

Barevnost Kolor:

0301 0293 xx XXX
MOQ

1

10 

Materiál: 60 % bavlna, 40 % polyester, 245 g /m²
Materiał: 60 % bawełna, 40 % poliester, 245 g /m²
Velikosti Rozmiary: 48–62
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

montérková bunda pohodlného střihu s funkčními detaily
inovativní potištěné reflexní pásky
větrání v podpaží a na zádech
celokovový zip a druky
vnitřní nylonové manžety proti chladu a nečistotám
pro zvýšení životnosti jsou namáhaná místa vyztužena
materiálem 300D Oxford
wygodna i funkcjonalna kurtka robocza
innowacyjne segmentowe taśmy odblaskowe
wentylacja pod pachami i na plecach
zapinana na metalowy zamek błyskawiczny i zatrzaski
posiada nylonowy mankiet chroniący przed zimnem
i zabrudzeniami
strefy wzmacniające konstrukcję ubrania z tkaniny
Oxford 300D

70
reflexní žlutá
odblaskowy żółty

90
reflexní oranžová
odblaskowy pomarańczowy

EN 471

ALLYN HV
kalhoty spodnie

Barevnost Kolor:

0302 0194 xx XXX
MOQ

1

10 

Reflexní doplňky 3M
elementy odblaskowe 3M
Materiál: 60 % bavlna, 40 % polyester, 245 g /m²
Materiał: 60 % bawełna, 40 % poliester, 245 g /m²
Velikosti Rozmiary: 48–62
• výstražné HV montérkové kalhoty pohodlného střihu
s funkčními detaily
• inovativní potištěné reflexní pásky
• zesílená zdvojená kolena pro vložení nákoleníků
• celokovové zipy a druky
• pro zvýšení životnosti jsou namáhaná místa vyztužena
materiálem 300D Oxford
• poutko na kladivo
• spodnie ostrzegawcze o wysokiej widzialności
• innowacyjne segmentowe taśmy odblaskowe
• wzmocnienia na kolanach umożliwiające włożenie
nakolanników
• zapinane na metalowy zamek błyskawiczny i zatrzaski
• strefy wzmacniające konstrukcję ubrania z tkaniny
Oxford 300D.
• pętelka na młotek
EN 471

70
reflexní žlutá
odblaskowy żółty

90
reflexní oranžová
odblaskowy pomarańczowy
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Barevnost Kolor:

TICINO bunda
kurtka
0301 0092 xx xxx
MOQ

10 

Reflexní doplňky 3M
elementy odblaskowe 3M

70
reflexní žlutá
odblaskowy żółty

1

Materiál: 100 % polyester 300D Oxford/PU
Materiał: 100 % poliester 300D Oxford/PU
Velikosti Rozmiary: S–3XL

90
reflexní oranžová
odblaskowy pomarańczowy

•
•
•
•
•
•

Hi-Vis nezateplená bunda bez podšívky s reflexními pruhy
kapuce integrovaná v límci, nastavitelný obvod kapuce na tkaničku
všechny švy podlepené pro zvýšení voděodolnosti, voděodolné zipy
rukávové manžety na suchý zip
spodní lem bundy ke stažení na tkaničku
voděodolnost tř. 3 dle normy EN 343 a paropropustnost tř. 1
dle normy EN 343

• ocieplana kurtka Hi-Vis bez podszewki z taśmami odblaskowymi
• kaptur z regulacją obwodu za pomocą sznurka zintegrowany
z kołnierzem
• dla zwiększenia wodoodporności wszystkie szwy są klejone
• dół kurtki z możliwością regulacji obwodu za pomocą sznurka
• wodoodporność 3 klasy i paroprzepuszczalność 1 klasy zgodnie
z normą EN 343.
EN 343

Barevnost Kolor:

EN 471

TICINO kalhoty
spodnie
0302 0064 xx xxx
MOQ

1

10 

Reflexní doplňky 3M
elementy odblaskowe 3M

70
reflexní žlutá
odblaskowy żółty

90
reflexní oranžová
odblaskowy pomarańczowy
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Materiál: 100 % polyester 300D Oxford/PU
Materiał: 100 % poliester 300D Oxford/PU
Velikosti Rozmiary: S–3XL
•
•
•
•
•

Hi-Vis vrchní nezateplené kalhoty bez podšívky s reflexními pruhy
podlepené švy
polohovatelný pas ke stažení na suchý zip
konce nohavic mají nastavitelný rozparek na zip
voděodolnost tř. 3 dle normy EN 343 a paropropustnost tř. 1
dle normy EN 343

•
•
•
•

nieocieplane spodnie Hi-Vis bez podszewki z taśmami odblaskowymi
klejone szwy
regulacja obwodu w pasie za pomocą rzepów Velcro
wodoodporność 3 klasy i paroprzepuszczalność 1 klasy zgodnie
z normą EN 343.

EN 343

EN 471
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COLYTON bunda
kurtka

Barevnost Kolor:

0301 0099 xx xxx
MOQ

1

10 

vodoodpudivá materiał hydrofobowy
olejoodpudivá materiał olejofobowy
tkanina hebká na omak materiał przyjemny w dotyku

70
reflexní žlutá
odblaskowy żółty

Materiál: 85 % polyester, 15 % bavlna, 310 g /m²,
zesílení – DuPont 500D CORDURA
Materiał: 85 % poliester, 15 % bawełna, 310 g /m²,
wzmocnienie – DuPont 500D CORDURA
Velikosti Rozmiary: 48–62
• Hi-Vis montérková bunda s teflonovou úpravou
a reflexními pruhy
• nastavitelný obvod pasu na suchý zip a polohovatelné
rukávy na kovové druky

90
reflexní oranžová
odblaskowy pomarańczowy

• kurtka robocza Hi-Vis powleczona teflonem z taśmami
odblaskowymi
• rmożliwość regulacji obwodu w pasie za pomocą rzepów
Velcro, mankiety regulowane na zatrzaski
EN 471

COLYTON kalhoty
spodnie

Barevnost Kolor:

0302 0056 xx xxx
MOQ

1

10 

kapsy pro nákoleníky
kieszenie na nakolanniki
Materiál: 85 % polyester, 15 % bavlna, 310 g /m²,
zesílení – DuPont 500D CORDURA
Materiał: 85 % poliester, 15 % bawełna, 310 g /m²,
wzmocnienie – DuPont 500D CORDURA

70
reflexní žlutá
odblaskowy żółty

Velikosti Rozmiary: 48–62
• Hi-Vis montérkové kalhoty s kontrastními doplňky
a reflexními pruhy
• zdvojená zesílená kolena pro vložení nákoleníků
• multifunkční kapsy
• spodnie robocze Hi-Vis z kontrastowymi elementami
i taśmą odblaskową
• podwójne wzmocnienia na kolanach z możliwością włożenia nakolanników
• wielofunkcyjne kieszenie
EN 471

90
reflexní oranžová
odblaskowy pomarańczowy
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KOROS bunda kurtka
0301 0103 90 xxx
MOQ

1

20 

Reflexní doplňky 3M
elementy odblaskowe 3M
Materiál: 60 % bavlna, 40 % polyester, 240 g /m²
Materiał: 60 % bawełna, 40 % poliester, 240 g /m²
Velikosti Rozmiary: 48–62
barevnost kolor: reflexní oranžová odblaskowy pomarańczowy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hi-Vis montérková bunda s reflexními pruhy
zapínání na plastový zip
široký spodní lem s pruženkami na bocích
rukávové manžety na knoflík
reflexní pásky 3M
multifunkční kapsy
kurtka robocza Hi-Vis z taśmami odblaskowymi
zapinana na plastikowy suwak
u dołu szeroki ściągacz z wszytą po bokach gumą
mankiety zapinane na guziki
taśmy odblaskowe 3M
wielofunkcyjne kieszenie

EN 471

KOROS kalhoty spodnie
0302 0066 90 xxx
MOQ

1

20 

Reflexní doplňky 3M
elementy odblaskowe 3M

Materiál: 60 % bavlna, 40 % polyester, 240 g /m²
Materiał: 60 % bawełna, 40 % poliester, 240 g /m²
Velikosti Rozmiary: 48–62
barevnost kolor: reflexní oranžová odblaskowy pomarańczowy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hi-Vis montérkové kalhoty s reflexními pruhy
pevný pas s pruženkami na bocích a poutka na pásek
reflexní pásky 3M
multifunkční kapsy
boční kapsa na metr
spodnie robocze Hi-Vis z taśmami odblaskowymi
stabilny pas z gumą po bokach i szlufkami
taśmy odblaskowe 3M
wielofunkcyjne kieszenie
kieszeń boczna na miarkę

EN 471
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KOROS
kalhoty s laclem
spodnie ogrodniczki
0302 0065 90 xxx
MOQ

1

20 

Reflexní doplňky 3M
elementy odblaskowe 3M

Materiál: 60 % bavlna, 40 % polyester, 240 g /m²
Materiał: 60 % bawełna, 40 % poliester, 240 g /m²
Velikosti Rozmiary: 48–62
barevnost kolor: reflexní oranžová odblaskowy pomarańczowy
•
•
•
•
•
•

Hi-Vis montérkové kalhoty s laclem a reflexními pruhy
reflexní pásky 3M
nastavitelné šle s přezkami z PVC
boční rozepínání na knoflíky
multifunkční kapsy
boční kapsa na metr

•
•
•
•
•
•

ogrodniczki robocze Hi-Vis z taśmami odblaskowymi
taśmy odblaskowe 3M
regulowane, elastyczne szelki zapinane na klamry wykonane z PVC
zapinane z boku na guziki
wielofunkcyjne kieszenie
kieszeń boczna na miarkę

EN 471
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GORDON
bunda kurtka
0301 0002 90 xxx

kapuce v límci
kaptur w kołnierzu

MOQ

1

20 

Materiál Materiał: 100 % polyester/PU 100 % poliester/PU
Velikosti Rozmiary: M–3XL
barevnost kolor: reflexní oranžová odblaskowy pomarańczowy
•
•
•
•
•

Hi-Vis nepromokavá lehká bunda s kapucí a reflexními pruhy
integrovaná kapuce v límci
spodní lem ke stažení na tkaničku
odvětrávání bundy na zádech a v podpaží
podlepené švy

• wodoodporna, lekka kurtka Hi-Vis z kołnierzem z kapturem
i odblaskowymi taśmami
• kaptur zintegrowany z kołnierzem
• dół kurtki z możliwością regulacji obwodu za pomocą sznurka
• wentylacja na plecach i pod pachami
• klejone szwy
EN 471

GORDON
kalhoty spodnie
0302 0020 90 xxx
MOQ

1

20 

Materiál Materiał: 100 % polyester/PU 100 % poliester/PU
Velikosti Rozmiary: M–3XL
barevnost kolor: reflexní oranžová odblaskowy pomarańczowy
•
•
•
•

Hi-Vis nepromokavé kalhoty s reflexními pruhy
v pase pruženka na gumu
spodní lem nohavic ke stažení na plastové druky
podlepené švy

•
•
•
•

wodoodporne spodnie Hi-Vis z odblaskowymi taśmami
elastyczna guma w pasie
możliwość regulacji obwodu nogawek za pomocą plastikowych zatrzasków
klejone szwy
EN 471
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Barevnost Kolor:

Barevnost Kolor:

70

70

reflexní žlutá
odblaskowy żółty

reflexní žlutá
odblaskowy żółty

ZIMA

90

90

reflexní oranžová
odblaskowy pomarańczowy

reflexní oranžová
odblaskowy pomarańczowy

EPPING

PADSTOW
kalhoty s laclem
spodnie ogrodniczki

0302 0018 xx xxx
MOQ

1

10 

Reflexní doplňky 3M
elementy odblaskowe 3M
Materiál Materiał: 100 % polyester/PU 100 % poliester/PU

0302 0190 xx xxx
MOQ

1

10 

Velikosti Rozmiary: M–3XL

Materiál: 100 % Oxford polyester/PU, podšívka 100 % polyester
Materiał: 100 % poliester Oxford/PU, podszewka 100 % poliester

• Hi-Vis nezateplené kalhoty bez podšívky s reflexními pruhy
• podlepené švy
• voděodolnost tř. 3 dle normy EN 343 a paropropustnost tř. 1
dle normy EN 343
• reflexní pásky 3M
• spodní lem nohavic ke stažení na plastové druky

Velikosti Rozmiary: S–3XL

•
•
•
•
•

nieocieplane spodnie Hi-Vis bez podszewki z taśmami odblaskowymi
klejone szwy
wodoodporność 3 klasy i paroprzepuszczalność 1 klasy zgodnie z normą EN 343
taśmy odblaskowe 3M
możliwość regulacji obwodu nogawek za pomocą plastikowych zatrzasków

EN 471

• zateplené voděodolné výstražné kalhoty s laclem a reflexními pruhy
• nastavitelné elastické šle s přezkami z PVC
• wodoodporne, ocieplane ogrodniczki wysokiej widoczności, odblaskowe taśmy
• regulowane, elastyczne szelki zapinane na klamry wykonane z PVC
EN 471

EN 343
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TRIPURA
bunda kurtka

3
in1

0301 0218 xx xxx

MOQ

ZIMA

1

10 

Reflexní doplňky 3M
elementy odblaskowe 3M
Materiál: vrchní materiál: 300D Oxford/PU, 200 g /m², podšívka vesta
100 % polyester, podšívka odepínatelné rukávy 65 % polyester, 35 % bavlna
Materiał: materiał zewnętrzny: 300D Oxford/PU, 200 g /m², wyściółka kamizelka
100 % poliester, wyściółka odpinane rekawy 65 % poliester, 35 % bawełna
Velikosti Rozmiary: S–3XL
barevnost kolor:

70

90

reflexní žlutá
odblaskowy żółty

reflexní oranžová
odblaskowy pomarańczowy

•
•
•
•
•
•

zateplená “Hi-Vis” bunda s reflexními pruhy
odepínatelná samostatně nositelná svrchní větrovka, spodní bunda a vesta
kapuce integrovaná v límci
podlepené švy
reflexní pásky 3M
certifikace voděodolnost tř. 3 dle normy EN 343 a paropropustnost
tř. 1 dle normy EN 343.

• ocieplana kurtka Hi-Vis z taśmami odblaskowymi
• odpinana zewnętrzna wiatrówka, kurtka i kamizelka mogą
być noszone oddzielnie
• kaptut chowany w kołnierzu
• klejone szwy
• taśmy odblaskowe 3M
• wodoodporność 3 klasy zgodnie z norma EN 343 i paroprzepuszczalność
1 klasy zgodnie z normą EN 343.
EN 471

1
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2

3
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BELONIA

0301 0317 xx xxx
MOQ

1

10 

Reflexní doplňky 3M
elementy odblaskowe 3M

NEW

Materiál: 300D polyester Oxford/pu, rukávy 100 % polyester pongee/pvc,
podšívka 80 % polyester 20 % bavlna 100 g /m² zateplení 100 % polyester 160 g /m²
Materiał: 300D poliester Oxford/pu, rekawy 100 % polyester pongee/pvc,
wyściółka 80 % poliester 20 % bawełna 100 g /m² ocieplenie100 % poliester 160 g /m²
Velikosti Rozmiary: S–3XL
barevnost kolor:

70

90

reflexní žlutá
odblaskowy żółty

reflexní oranžová
odblaskowy pomarańczowy

•
•
•
•
•
•
•

zateplená “Hi-Vis” bunda 2 v 1 s reflexními pruhy
EN ISO 20471: 2013
EN 343 3,1
Voděodolné 3000 mm
odepínatelné tmavěmodré rukávy
pletené manžety
reflexní pásky 3M

• ocieplana kurtka wysokiej widocznosci 2 w 1
z taśmami odblaskowymi
• EN ISO 20471: 2013
• EN 343 3,1
• wodoodporność 3000 mm
• odpinane rękawy
• dziane ściągacze przy rękawach
• taśmy odblaskowe 3M
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MALABAR
bunda kurtka

2
in1

0301 0070 xx xxx

ZIMA

best

MOQ

1

10 

odepínatelná podšívka
odpinana podszewka

seller

Reflexní doplňky 3M
elementy odblaskowe 3M
Materiál: 100 % polyester 300D Oxford/PU, zateplení – 100 % polyester Polar fleece
Materiał: 100 % poliester 300D Oxford/PU, ocieplenie – 100 % poliester Polar Fleece
Velikosti Rozmiary: S–3XL
barevnost kolor:

70

90

reflexní žlutá
odblaskowy żółty

reflexní oranžová
odblaskowy pomarańczowy

•
•
•
•
•
•
•

zateplená nepromokavá bunda s reflexními pruhy
odepínatelná fleecová vložka
fleecem zateplená kapuce, odepínatelná na zip
podlepené švy
vnitřní pletené manžety
spodní lem bundy a kapuce ke stažení na tkaničku
EN 343 na voděodolnost tř. 3 a paropropustnost tř. 1.

•
•
•
•
•
•

wodoodporna, ocieplana kurtka z taśmami odblaskowymi
odpinana polarowa podszewką
kaptur ocieplany tkaniną polarową odpinany na zamek
klejone szwy
wewnętrzne, dziane mankiety
wodoodporność 3 klasy i paroprzepuszczalność 1 klasy zgodnie z normą EN 343

EN 471
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SEFTON

0301 0073 xx xxx
MOQ

1

10 

zapínání na patenty
zapięcie na zatrzaski

ZIMA

KAPUCE V LÍMCI
kaptur w kołnierzu
Materiál: 100 % polyester 300D Oxford/PU
Materiał: 100 % poliester 300D Oxford/PU
Velikosti Rozmiary: M–3XL
barevnost kolor:

90

70

reflexní oranžová
odblaskowy pomarańczowy

reflexní žlutá
odblaskowy żółty

vnitřní manžeta
mankiet wewnętrzny

22
reflexní červená
odblaskowy czerwony

•
•
•
•

Hi-Vis zateplená nepromokavá bunda s reflexními pruhy
kapuce integrovaná v límci, obvod je ke stažení na tkaničku
vnitřní pletené manžety
voděodolnost tř. 3 dle normy EN 343 a paropropustnost
tř. 1 dle normy EN 343

• ocieplana kurtka Hi-Vis z taśmami odblaskowymi
• kaptur zintegrowany z kołnierzem, regulacja obwodu
za pomocą sznurka
• wewnętrzne, dziane mankiety
• wodoodporność 3 klasy i paroprzepuszczalność 1 klasy
zgodnie z normą EN 343
EN 471

EN 343
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CLOVELLY PILOT
0301 0071 xx xxx

2
in1

MOQ

1

10 

Reflexní doplňky 3M
elementy odblaskowe 3M

ZIMA

odepínatelné rukávy
odpinane rękawy
Materiál: 100 % polyester 300D Oxford/PU
Materiał: 100 % poliester 300D Oxford/PU
Velikosti Rozmiary: M–3XL
barevnost kolor:

70

90

reflexní žlutá
odblaskowy żółty

reflexní oranžová
odblaskowy pomarańczowy

•
•
•
•
•
•

Hi-Vis bunda 2 v 1 s reflexními pruhy
odepínatelné rukávy a samostatně nositelná vesta
kapuce integrovaná v límci
podlepené švy
reflexní pásky 3M
voděodolnost tř. 3 dle normy EN 343 a paropropustnost tř. 1 dle normy EN 343

•
•
•
•
•
•

ocieplana kurtka Hi-Vis z taśmami odblaskowymi
odpinane rękawy i kamizelka, która może być noszona oddzielnie
kaptur zintegrowany z kołnierzem
klejone szwy
taśmy odblaskowe 3M
wodoodporność 3 klasy i paroprzepuszczalność 1 klasy zgodnie z normą EN 343

EN 471
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BIROAD

NEW

0301 0019 xx XXX
MOQ

1

3
in1

10 

Reflexní doplňky 3M
elementy odblaskowe 3M
materiál: vrchní bunda: 100 % polyester 300D Oxford/PU, podšívka
100 % polyester, vnitřní bunda: vesta 300D polyester Oxford/PU,
odepínatelné rukávy, 80 % polyester, 20 % bavlna, 100 g /m², podšívka vesta
80 % polyester, 20 % bavlna, 100 g /m², podšívka odepínatelné rukávy 190T
taffeta 100 % polyester, zateplení 100 % polyester 220 g /m²
Materiał: Zewnętrzna kurtka: 100 % polyester 300D Oxford/PU,
podszewka: 100 % polyester, Wewnętrzna kurtka: kamizelka 300D
poliester Oxford/PU, odpinane rękawy 80 % poliester, 20 % bawełna
100 g /m², podszewka kamizelki: 80 % poliester, 20 % bawełna, 100 g /m²;
odpinana podszewka od rękawów 190T taffeta 100 % poliester, ocieplina
100 % poliester, 220 g /m²

ZIMA

Velikosti Rozmiary: S–3XL
barevnost kolor:

70

90

reflexní žlutá
odblaskowy żółty

reflexní oranžová
odblaskowy pomarańczowy

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zateplená „Hi-Vis“ bunda 3 v 1 s reflexními pruhy
EN ISO 20471: 2013; EN 343 3,1
odepínatelná samostatně nositelná svrchní větrovka, spodní bunda a vesta
kapuce integrovaná v límci
švy podlepené
voděodolná
vnitřní pletené manžety
reflexní pásky 3M
ocieplana kurtka wysokiej widoczności 3 w 1 z taśmami odblaskowymi
EN ISO 20471: 2013; EN 343 3,1
odpinana wiatrówka, którą można nosić oddzielnie,
pod spodem kurtka z kamizelką
kołnierz w kapturze
klejone szwy
wodoodporna
dziane ściągacze przy rękawach
taśmy odblaskowe 3M

•
•
•
•
•
1

2

3
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NEW

LYME HI-VIS ANTISTATICKÝ PLÁŠŤ
DO DĚŠTĚ ANTYSTATYCZNY PŁASZCZ
PRZECIWDESZCZOWY WYSOKIEJ
WIDOCZNOŚCI
0311 0046 79 XXX
MOQ

1

1 

Na objednávku
na zamówienie
normy: EN 340, EN 343, EN 1149-5, EN 471
Materiál 99 % polyester, 1 % antistatické vlákno (PU nátěr), gramáž: 155 g /
m² Materiał: 99 % poliester, 1 % włókno antystatyczne (powlekane PU), waga:
155 g /m²
Velikosti Rozmiary: XS-5XL
barevnost kolor: reflexní žlutá odblaskowy żółty
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hi-Vis plášť do deště s kapucí, zapínání na druky, reflexní pruh
délka do výšky stehen
antistatický
ochrana proti dešti, vodním postřikům, unikající nebo kapající vodou
(platí pouze pro vodu a nezávadné tekutiny)
antistatické vlastnosti jsou zaručeny pouze při nošení společně
s antistatickými kalhotami
płaszcz przeciwdeszczowy wysokiej widoczności z kapturem i taśmami
odblaskowymi, zapinany na zatrzaski
długość do połowy uda
antystatyczny
zapewnia ochronę przed deszczem, opryskami wodą, cieknącą lub kąpiącą
wodą (ochrona dot. wyłącznie wody i niestanowiących zagrożenia płynów)
właściwości antystatyczne są zapewnione tylko jeśli płaszcz jest noszony
w połączeniu z antystatycznymi spodniami

WASCO HI-VIS ANTISTATICKÁ VESTA
KAMIZELKA WYSOKIEJ WIDOCZNOŚCI
0303 0088 96 xxx
MOQ

NEW

1

10 

Na objednávku
na zamówienie
NORMY: EN 340, EN 471, EN 1149-5
Materiál: 99 % polyester, 1 % karbonové vlákno, gramáž: 120 g /m²
Materiał: 99 % poliester, 1 % włókno węglowe, waga: 120 g /m²
Velikosti Rozmiary: XS-5XL
barevnost kolor: reflexní oranžová odblaskowy pomarańczowy
• ochranná Hi-Vis vesta se dvěma reflexními pruhy
• zapínání na suchý zip
• antistatická (vhodná pro použit v prostředí s nebezpečím výbuchu)
• wysokiej widoczności kamizelka ochronna z tasmami odblaskowymi
• zapinana na rzepy Velcro
• antystatyczna (odpowiednia do noszenia w strefach zagrożenia wybuchem)
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LYNX

0303 000x xx 999
0303 000x xx 006
MOQ

1

Barevnost Kolor:
UNI
3XL

50 

Materiál Materiał: 100 % polyester 100 % poliester

570

Velikosti Rozmiary: UNI, 3XL

reflexní žlutá
odblaskowy żółty

• Hi-Vis vesta s reflexními pruhy
• reflexní pásky 2x šířka 5cm
• zapínání na suchý zip
• kamizelka Hi-Vis z taśmami odblaskowymi
• taśmy odblaskowe o szerokości 2 x 5 cm
• zapinana na rzepy Velcro
EN 471

890
reflexní oranžová
odblaskowy pomarańczowy

NEW
size
4XL

LYNX PLUS

Barevnost Kolor:

0303 0082 xx xxx
MOQ

1

50 

Materiál Materiał: 100 % polyester 100 % poliester
Velikosti Rozmiary: M–4XL
• Hi -Vis vesta s kontrastními černými paspulemi
a reflexními pruhy
• reflexní pásky 3x šířka 5 cm
• zapínání na suchý zip
• kamizelka Hi-Vis z kontrastowymi krawędziami w kolorze
czarnym i taśmami odblaskowymi
• taśmy odblaskowe o szerokości 3x 5 cm
• zapinana na rzepy Velcro
EN 471

70
reflexní žlutá
odblaskowy żółty

90
reflexní oranžová
odblaskowy pomarańczowy
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for

NEW

QUOLL

0303 0048 xx XXX
MOQ

1

50 

BE-04-003
0303 0074 xx XXX
MOQ

síťovina siatka
Materiál: 100 % polyester (síťovina)
Materiał: 100 % poliester (siatka)
Velikosti Rozmiary: M–2XL

kids

1

50 

90

reflexní žlutá
odblaskowy żółty

reflexní oranžová
odblaskowy pomarańczowy

• Hi-Vis vesta s reflexními pruhy z prodyšného
materiálu polyester MESH
• reflexní pásky 3x šířka 5 cm
• zapínání na suchý zip
• kamizelka Hi-Vis z taśmami odblaskowymi wykonana z oddychającej poliestrowej siateczki
• taśmy odblaskowe o szerokości 3x 5 cm
• zapinana na rzepy Velcro
EN 471
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0303 0062 70 940
MOQ

Materiál: 100 % polyester
Materiał: 100 % poliester

1

25 

normy: EN 1150

Velikosti Rozmiary: UNI

Materiál: 100 % polyester
Materiał: 100 % poliester

barevnost kolor:

Velikosti Rozmiary: UNI
barevnost kolor: reflexní žlutá odblaskowy żółty

barevnost kolor:

70

NARDA SET

79

96

reflexní žlutá
odblaskowy żółty

reflexní oranžová
odblaskowy pomarańczowy

• bezpečnostní vesta s vysokou viditelností
• zapínání na suchý zip
• kamizelka wysokiej widoczności
• zapinana na rzep
EN 471

• výstražný balíček určený dětem: výstražná
vesta, výstražné pásky, výstražná samolepka,
výstražná klíčenka
• oděv je určen pro děti starší tří let s výškou
postavy 120–140 cm k nošení přes svrchní
oblečení pro vizuální signalizaci přítomnosti
uživatele za jakýchkoli světelných podmínek
ve dne i v noci
• splňuje normu EN 1150
• zestaw ostrzegawczy dla dzieci: kamizelka
ostrzegawcza, odblaskowe opaski snap-on
na nadgarstek, odblaskowe naklejki i odblaskowy brelok
• przeznaczone dla dzieci powyżej 3 r.  ż. o wzroście 120–140 cm do noszenia na odzież.
Ma na celu wizualne sygnalizowanie obecności
użytkownika i zapewnienie jego widzialności
w każdych warunkach niezależnie od pory dnia
i oświetlenia.
• spełnia wymogi normy EN 1150.

VÝSTRAŽNÉ ODĚVY ODZIEŻ WYSOKIEJ WIDOCZNOŚCI

KADRA
9999 0136 99 999
MOQ

1

NEW

100 

Reflexní doplňky 3M
elementy odblaskowe 3M
Materiál Materiał: 100 % polyester 100 % poliester
Velikosti Rozmiary: UNI
barevnost kolor: reflexní žlutá
•
•
•
•
•
•
•
•

reflexní obal na batoh
kapsa na uložení menších předmětů
objem 25–40 litrů
3M reflexní doplňky
odblaskowy pokrowiec na plecak
kieszonka na drobiazgi
pojemność 25–40 litrów
odblaskowe elementy 3M

LAKSAM
9905 0007 79 034
9905 0007 04 040
MOQ

1

NEW

žlutá żółty 34 cm
stříbrná strebrny 40 cm

200 

NORMY: EN 13356
Velikosti Rozmiary: 34 cm, 40 cm
barevnost kolor: stříbrná, žlutá strebrny, żółty
•
•
•
•

reflexní pásek pro zvýšení viditelnosti
vhodný jako doplněk na oděv při pohybu v šeru a ve tmě
odblaskowa taśma zwiększająca widoczność uzytkownika
odpowiednia jako element zwiększający bezpieczeństwo podczas spacerów w warunkach obniżonej widoczności – po zmierzchu lub nocą

TEKKA
0301 0327 79 XXX
MOQ

1

NEW

50 

Reflexní doplňky 3M
elementy odblaskowe 3M
normy: EN 1150
Materiál Materiał: 100 % polyester 100 % poliester
Velikosti Rozmiary: M–2XL
barevnost kolor: reflexní žlutá odblaskowy żółty
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

reflexní cyklistická vesta vhodná pro nošení přes oděv
zapínání na celopropínací zip
prodyšná síťka na zádech
guma ve spodním lemu
3M reflexní doplňky
odblaskowa kamizelka dla rowerzystów zakładana na ubranie
zapinana na zamek błyskawiczny na całej długości
na plecach siateczka zapobiegająca poceniu
u dołu elastyczny ściągacz
elementy odblaskowe 3M
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OCHRANNÉ OVERALY
KOMBINEZONY
OCHRONNE
Tyvek® je jedinečný materiál, který je pevný, lehký a pružný.
Slouží jako vynikající bariéra pro prach a kapaliny,
ale současně je prodyšný. Tyvek® to wyjątkowy materiał,
który jest wytrzymały, lekki i miękki. Stanowi barierę
zabezpieczającą przed nieorganicznymi substancjami
chemicznymi oraz cząstkami stałymi a jednocześnie „oddycha”.

TYVEK® CLASSIC XPERT
0315 0015 80 xxx
MOQ

1

CATEGORY III

100 

Materiál Materiał: netkaná textilie Tyvek® włóknina Tyvek®
Velikosti Rozmiary: M–3XL
Barevnost Kolor: bílá biały

TYPE 5

EN ISO
13982-1:2004
+A1:2010
TYPE 6

Místo kombinézy Tyvek® Classic nyní nový vylepšený Tyvek® Classic Xpert.
Antistatická voděodolná kombinéza s kapucí, odolná chemikáliím, azbestu
a prachu, vnější šité švy, trojdílná pružná kapuce, zip Tyvek® s klopou,
elastické manžety, pas a kotníky. Ergonomický design pro lepší přizpůsobení
postavě a volnost pohybu, nový design kapuce kopírující tvar obličeje a rukávy, které se nevyhrnují. Nová technologie švů. Inovované moderní balení.
Tyvek® Classic Xpert, czyli udoskonalony kombinezon z kapturem i zewnętrznymi szwami, który zastąpił kombinezon Tyvek® Classic. 3x większa ochrona
przed działaniem cieczy oraz 6 x skuteczniejsza ochrona przed działaniem
cząstek stałych w porównaniu z Tyvek® Classic. Nowa technologia szwów.
Innowacyjna konstrukcja: rękawy, które nie opadają podczas unoszenia
rąk, udoskonalona konstrukcja zamka błyskawicznego oraz kaptur, który
jest idealnie dopasowany do twarzy. Ergonomiczny krój zapewnia pełną
swobodę ruchów. Innowacyjne opakowanie z praktycznymi informacjami
istotnymi dla użytkownika.
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EN 13034:2005 +A1 2009
(zkušební metoda:
EN ISO 17491-4:2008
metoda A)
EN 13034:2005 +A1 2009
(metoda badania:
EN ISO 17491-4:2008
metoda A)

EN 1073-2

třída 2
Klasa 2

EN 1149-5:2008

EN 14126:2003
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TYVEK®
DUAL

0315 0041 80 xxx
MOQ

1

100 

TYVEK®
CLASSIC
PLUS

0315 0018 80 xxx
1

100 

Materiál: netkaná textilie Tyvek®, zadní strana SMS
Materiał: włóknina Tyvek®, z tyłu SMS

MOQ

Velikosti Rozmiary: M–2XL

Materiál: netkaná textilie Tyvek®
Materiał: włóknina Tyvek®

Barevnost Kolor: bílá biały

Velikosti Rozmiary: M–2XL

Antistatická kombinéza se zadní prodyšnou stranou, vhodná pro použití v horkých provozech, při broušení, laminaci, lakování, slévání či výrobě skla a keramiky.

Barevnost Kolor: bílá biały

Kombinezon z kapturem. Przód kombinezonu wykonany z włókniny Tyvek®. Z tyłu
kombinezonu od głowy do kostek zastosowano oddychający materiał SMS, aby
zoptymalizować komfort pracy. Odpowiedni do stosowania podczas szlifowania,
laminowania, lakierowania, odlewania lub produkcji szkła bądź ceramiki.

Antistatická voděodolná kombinéza Tyvek® Classic Plus (DuPont) s kapucí
a přelepenými švy, odolná roztokům chemikálií, azbestu a prachu, patří do
kategorie CE III, typu 4, 5 a 6.

CATEGORY III

TYPE 5

TYPE 6

EN 1149

EN 1073-2

Kombinezon z kapturem. Dzięki zaklejonym szwom chroni przed działaniem
toksycznych cząstek stałych oraz przed zagrożeniami biologicznymi.
CATEGORY III

TYPE 4

TYPE 5

TYPE 6

EN 1149

EN 1073-2

EN 14126
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TYCHEM® F
0315 0022 00 xxx
MOQ

1

25 

Normy: EN 14126
Materiál: netkaná textilie Tyvek® s polymerní a krycí vrstvou
Materiał: włóknina Tyvek® pokryta warstwą polimerową i ochronną
Velikosti Rozmiary: M–2XL
Barevnost Kolor: šedá szary
Antistatická voděodolná kombinéza Tychem® F (DuPont) s kapucí a přelepenými švy, odolná koncentrovaným anorganickým a organickým chemikáliím
a ultra jemným částicím, patří do kategorie CE III, typu 3, 4, 5 a 6.
Kombinezon przeciwchemiczny z kapturem oraz zaklejonymi szwami.
Zabezpiecza przed stężonymi nieorganicznymi i organicznymi substancjami
chemicznymi. Najwyższa klasa ochrony przed zagrożeniami biologicznymi
wg normy EN 14126.

Tyvek®

vrstva polymeru
warstwa polimeru
ochranný film
warstwa ochronna
vrstva polymeru
warstwa polimeru

CATEGORY III
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TYPE 3

TYPE 4

TYPE 5

TYPE 6

EN 1149

EN 1073-2

EN 14126
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Tyvek®

vrstva polymeru
warstwa polimeru

TYCHEM® C

TYVEK®
INDUSTRY

0315 0020 70 xxx
MOQ

1

25 

0315 0016 80 xxx
MOQ

Normy: EN 14126
Materiál: netkaná textilie Tyvek® s polymerní vrstvou
Materiał: włóknina Tyvek® z warstwą laminatu
Velikosti Rozmiary: M–2XL

1

100 

Materiál: netkaná textilie Tyvek®
Materiał: włóknina Tyvek®
Velikosti Rozmiary: M–2XL

Barevnost Kolor: žlutá żółty

Barevnost Kolor: bílá biały

Antistatická voděodolná kombinéza Tychem® C (DuPont) s kapucí a přelepenými švy, odolná koncentrovaným anorganickým chemikáliím a ultra jemným
částicím, patří do kategorie CE III, typu 3, 4, 5 a 6.

Antistatická voděodolná kombinéza Tyvek® Industry (DuPont) s límečkem,
odolná roztokům chemikálií, azbestu a prachu.

Kombinezon przeciwchemiczny z kapturem oraz zaklejonymi szwami.
Zabezpiecza przed stężonymi nieorganicznymi substancjami chemicznymi. Naj
wyższa klasa ochrony przed zagrożeniami biologicznymi wg normy EN 14126.

Kombinezon z kołnierzem oraz wewnętrznymi szwami. Chroni procesy
technologiczne i produkty przed zanieczyszczeniem przez człowieka bez
uszczerbku dla komfortu użytkownika.

CATEGORY III

TYPE 3

TYPE 4

TYPE 5

TYPE 6

EN 1149

EN 1073-2

EN 14126

CATEGORY III

TYPE 5

TYPE 6

EN 1149

EN 1073-2
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TYVEK®
KAPUCE NA KRK
KAPTUR Z OSŁONĄ
NA RAMIONA
0314 0018 80 999

MOQ

1

100 

Materiál Materiał: Tyvek®
Velikosti Rozmiary: UNI
Barevnost Kolor: bílá biały
Samostatná ochranná kapuce.
Kaptur.

TYVEK®
NÁVLEK NA PAŽI
ZARĘKAWEK
0317 0002 00 850
MOQ

1

200 

Materiál Materiał: Tyvek®
Velikosti Rozmiary: UNI (délka długość 50 cm)
Barevnost Kolor: bílá biały
Ochranný návlek na paži.
Zarękawek.
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TYVEK®
NÍZKÝ NÁVLEK NA BOTU
OSŁONA NA OBUWIE
0318 0003 99 999
MOQ

1

400 

Materiál Materiał: Tyvek®
Velikosti Rozmiary: UNI
Barevnost Kolor: bílá biały
Ochranný návlek na nízkou botu.
Osłona na obuwie.

TYVEK®
VYSOKÝ NÁVLEK NA BOTU
WYSOKA OSŁONA NA OBUWIE
0318 0006 99 999
MOQ

1

200 

Materiál Materiał: Tyvek®
Velikosti Rozmiary: UNI
Barevnost Kolor: bílá biały
Ochranný návlek na vysokou botu.
Wysoka osłona na obuwie.

TYVEK®
PVC NÍZKÝ NÁVLEK NA BOTU
OSŁONA NA OBUWIE,
PODESZWA ANTYPOŚLIZGOWA
0318 0013 99 999 36–42
0318 0004 99 999 42–46
MOQ

1

200 

Materiál Materiał: Tyvek®
Velikosti Rozmiary: 36–42, 42–46
Barevnost Kolor: bílá biały
Ochranný protiskluzový návlek s PVC podrážkou na nízkou botu.
Osłona na obuwie, z podeszwą antypoślizową.

protiskluzová podrážka
podeszwa antypoślizgowa
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a/ dvojdílná kapuce
dwuczęściowy kaptur z gumką

a

NEW

b/ nylonový zip
nylonowy zamek błyskawiczny

c

c/ elastická kapuce, manžety na rukou a nohou
elastyczne mankiety rękawów i nogawek
d/ elastický pás
gumka w talii
e/ žluté švy
zewnętrzne szwy w żółtym kolorze
b

DuPont CHF5CB
0315 0062 80 xxx
MOQ

1

100 

Materiál: netkaná PE textilie DuPont
Materiał: Włóknina polietylenowa firmy DuPont
Velikosti Rozmiary: M–XXXL
Barevnost Kolor: bílá biały
e

TYPICKÉ OBLASTI POUŽITÍ: Ochranný oblek ČERVA, model DuPont CHF5CB je
určen k ochraně pracovníků před nebezpečnými látkami, nebo k ochraně
citlivých produktů před kontaminací člověkem, v závislosti na chemické
toxicitě a podmínkách expozice. K ochraně proti částicím (typ 5) a omezenému kapalnému postřiku (typ 6).
PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ: model kombinezonu CERVA DuPont CHF5CB został zaprojektowany, by chronić użytkowników przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, a także by chronić procesy technologiczne i produkty przed zanieczyszczeniem przez człowieka, w zależności od chemicznej
toksyczności i warunków narażenia. Ochrona przed pyłami unoszącymi się
w powietrzu (Typ 5) oraz przed mgłą substancji chemicznej (Typ 6).

d

c

výhody:
• certifikovaný Typ 5/6, Cat. III.
• netkaná PE textilie DuPont
• prodyšnější a odolnější než mikroporézní
kombinéza
• Poskytuje větší ochranu než SMS kombinéza,
• jednoduchý střih
• bez silikonu
• antistatický
KORZYŚCI:
• Kategoria III – Typ 5 /6
• włóknina polietylenowa
produkowana przez firmę DuPont
• bardziej wytrzymały i lepiej przepuszczający
powietrze niż kombinezon wykonany z filmu
mikroporowatego
• wyższy poziom ochrony w porównaniu
z kombinezonem wykonanym z materiału SMS
• uproszczony KRÓJ
• bez silikonu
• antystatyczny

c
T

Category III
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Type 5

T

6

Type 6

EN 1149-5:2008
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CHEMSAFE
MS1
0315 0012 80 xxx
MOQ

1

50 

Materiál Materiał: netkaný polypropylén włóknina polipropylenowa
Velikosti Rozmiary: M–2XL
Barevnost Kolor: bílá biały
Ochranná kombinéza s kapucí, klopou na zipu a gumičkou stahovatelnými
rukávy a nohavicemi, je odolná některým chemikáliím, patří do kategorie
CE III, typu 5 a 6.
Kombinezon ochronny z kapturem i zamkiem błyskawicznym przykrytym patką,
elastyczne ściągacze z gumką na rękawach i nogawkach, kombinezon ochronny
z kategorii CE III, typ 5 i 6, chroni przed niektórymi związkami chemicznymi.

EN ISO1398-21 EN 13034

CHEMSAFE C1
0315 0013 80 xxx
MOQ

1

50 

Materiál Materiał: netkaný polypropylén włóknina polipropylenowa
Velikosti Rozmiary: M–2XL
Barevnost Kolor: bílá biały
Ochranná kombinéza s kapucí a klopou na zipu a gumičkou stahovatelnými
rukávy a nohavicemi, je odolná některým chemikáliím a průniku radioaktivních
částic, patří do kategorie CE III, typu 5 a 6.
Kombinezon ochronny z kapturem i zamkiem błyskawicznym przykrytym
patką, elastyczne ściągacze z gumką na rękawach i nogawkach, kombinezon
ochronny z kategorii CE III, typ 5 i 6, chroni przed niektórymi związkami
chemicznymi i cząstkami radioaktywnymi.

EN ISO1398-21 EN 13034

EN 1149

EN 1073-2
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CHEMSAFE 500
0315 0010 80 xxx
MOQ

1

50 

Materiál: netkaný polypropylén s mikroporézní vrstvou
Materiał: włóknina polipropylenowa z warstwą z mikroporami
Velikosti Rozmiary: M–2XL
Barevnost Kolor: bílá biały
Ochranná antistatická kombinéza s kapucí, mikroporézní paropropustnou
vrstvou, samolepící klopou na zipu a gumičkou stahovatelnými rukávy a nohavicemi, je odolná řadě chemikálií, průniku radioaktivních částic a infekčních
agentů, patří do kategorie CE III, typu 5 a 6.
Antystatyczny kombinezon ochronny z kapturem, z paroprzepuszczalną
warstwą z mikroporami i zamkiem błyskawicznym przykrytym patką,
elastyczne ściągacze z gumką na rękawach i nogawkach, kombinezon ochronny z kategorii CE III, typ 5 i 6, chroni przed szeregiem związków chemicznych
i cząstkami radioaktywnymi oraz czynnikami powodującymi infekcje.

EN ISO1398-21 EN 13034
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CHEMSAFE 400
0315 0011 80 xxx
MOQ

1

50 

CHEMSAFE P5
0315 0014 70 xxx
MOQ

1

25 

Materiál: netkaný polypropylén s mikroporézní vrstvou
Materiał: włóknina polipropylenowa z warstwą z mikroporami

Materiál: netkaný polypropylén
Materiał: włóknina polipropylenowa

Velikosti Rozmiary: M–2XL

Velikosti Rozmiary: M–2XL

Barevnost kolor: bílá-červená biały-czerwony

Barevnost Kolor: žlutá żółty

Ochranná antistatická kombinéza s kapucí, mikroporézní paropropustnou
vrstvou, přelepenými švy, samolepící klopou na zip a gumičkou stahovatelnými rukávy a nohavicemi, je odolná řadě chemikálií, průniku radioaktivních
částic a infekčních agentů, patří do kategorie CE III, typu 4, 5 a 6.

Ochranná kombinéza s kapucí, nepropustnou ochrannou vrstvou, přelepenými
švy, samolepící klopou na zipu a gumičkou stahovatelnými rukávy a nohavicemi, je odolná řadě chemikálií, průniku radioaktivních částic a infekčních
agentů, patří do kategorie CE III, typu 4, 5 a 6.

Antystatyczny kombinezon ochronny z kapturem, z paroprzepuszczalną warstwą
z mikroporami, podklejonymi szwami i zamkiem błyskawicznym przykrytym patką, elastyczne ściągacze z gumką na rękawach i nogawkach, kombinezon ochronny z kategorii CE III, typ 4, 5 i 6, chroni przed szeregiem związków chemicznych
i cząstkami radioaktywnymi oraz czynnikami powodującymi infekcje.

Kombinezon ochronny z kapturem, z paroprzepuszczalną warstwą z mikroporami, podklejonymi szwami i zamkiem błyskawicznym przykrytym patką,
elastyczne ściągacze z gumką na rękawach i nogawkach, kombinezon ochronny z kategorii CE III, typ 4, 5 i 6, chroni przed szeregiem związków chemicznych i cząstkami radioaktywnymi oraz czynnikami powodującymi infekcje.

EN 14605 EN ISO1398-21 EN 1149

EN 14126

EN 1073-2

EN 13034

EN 374

EN 14605 EN ISO1398-21 EN 13034

155

WWW.CERVA.COM

BÍLÉ ODĚVY
BIAŁE
UBRANIA
ROBOCZE
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BÍLÉ ODĚVY BIAŁE UBRANIA ROBOCZE

RONDON BLUE SHORT
0301 0176 80 xxx
MOQ

1

20 

RONDON blue long
0301 0175 80 xxx
MOQ

1

20 

Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 245 g /m²
Materiał: 65 % poliester, 35 % bawełna, 245 g /m²

Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, 245 g /m²
Materiał: 65 % poliester, 35 % bawełna, 245 g /m²

Velikosti Rozmiary: 46–62

Velikosti Rozmiary: 46–62

Barevnost Kolor: bílá-modrá biały-granatowy

Barevnost Kolor: bílá-modrá biały-granatowy

• kuchařský kabát s krátkým rukávem
• zapínání na plastové druky
• větrací otvory v podpaží

• kuchařský kabát s dlouhým rukávem
• zapínání na plastové druky
• větrací otvory v podpaží

• bluza kucharska z krótkim rękawem
• zapinana na plastikowe zatrzaski
• wentylacja pod pachami

• bluza kucharska z długim rękawem
• zapinana na plastikowe zatrzaski
• wentylacja pod pachami
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RONDON

0301 0043 80 xxx
MOQ

1

20 

Materiál Materiał: 100 % bavlna, 245 g /m² 100 % bawełna, 245 g /m²
Velikosti Rozmiary: 46–62
Barevnost Kolor: bílá biały
• klasický kuchařský kabát
• zapínání na vyjímatelné umělohmotné knoflíky
• větrací otvory v podpaží
• bluza kucharska
• zapinana na plastikowe guziki-klipsy
• wentylacja pod pachami

VERIS

0311 0005 80 xxx
MOQ

1

20 

Materiál Materiał: 100 % bavlna, 190 g /m² 100 % bawełna, 190 g /m²
Velikosti Rozmiary: 40–60
Barevnost Kolor: bílá biały
• dámský plášť s dlouhým rukávem.
• rukáv na knoflík, 3 kapsy, vzadu volný pásek
• damski fartuch roboczy z długim rękawem
• 3 kieszenie, pasek w części tylnej
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FERN

0311 0004 80 xxx
MOQ

1

20 

Materiál Materiał: 100 % bavlna, 190 g /m² 100 % bawełna, 190 g /m²
Velikosti Rozmiary: 44–62
Barevnost Kolor: bílá biały
• pánský pracovní plášť s dlouhým rukávem
• 3 kapsy, vzadu volný pásek
• męski fartuch roboczy z długim rękawem
• 3 kieszenie, pasek w części tylnej

APUS LADY
0302 0028 80 xxx
MOQ

1

20 

Materiál Materiał: 100 % bavlna, 245 g /m² 100 % bawełna, 245 g /m²
Velikosti Rozmiary: 36–60
Barevnost Kolor: bílá biały
• dámské pracovní kalhoty
• 2 přední klínové kapsy
• zapínání na boku na knoflíky
• damskie spodnie robocze
• 2 boczne kieszenie
• zapinane na boczne guziki
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APUS MAN
0302 0027 80 xxx
MOQ

1

20 

Materiál Materiał: 100 % bavlna, 245 g /m² 100 % bawełna, 245 g /m²
Velikosti Rozmiary: 46–62
Barevnost Kolor: bílá biały
• pánské pracovní kalhoty
• 2 přední klínové kapsy
• męskie spodnie robocze
• 2 przednie kieszenie

PEPITO

0302 0029 80 xxx
MOQ

1

20 

Materiál Materiał: 100 % bavlna, 230 g /m² 100 % bawełna, 230 g /m²
Velikosti Rozmiary: 46–62
Barevnost Kolor: bílá-černá biały-czarny
• řeznické kalhoty
• pas, polohovatelný na knoflíky
• 2 přední klínové a 1 zadní kapsa
• spodnie dla rzeźnika
• regulowane w pasie za pomocą guzików
• 2 kieszenie z przodu i 1 tylna

PANDA
Obuv
Obuwie
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305

BÍLÉ ODĚVY BIAŁE UBRANIA ROBOCZE
Barevnost Kolor:

13
světle zelená
jasnozielony

52
světle modrá
jasnoniebieski

80
bílá
biały

LILY

0307 0006 80 xxx
MOQ

1

20 

VORMA LADY
0303 0046 xx xxx
MOQ

1

20 

Materiál: 100 % bavlna, 150 g /m²
Materiał: 100 % bawełna, 150 g /m²

Materiál: 100 % polyester fleece, 280 g /m²
Materiał: 100 % poliester polar, 280 g /m²

Velikosti Rozmiary: 40–60

Velikosti Rozmiary: XS–2XL

Barevnost Kolor: bílá biały
• dámská pracovní košile s krátkým rukávem
• dvě přední kapsy
• damska koszulka z krótkim rękawem
• 2 przednie kieszenie

• dámská vesta se stojáčkem
• 2 boční kapsy na zip
• damska kamizelka polarowa
• 2 boczne kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny
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NEW

MORGAT 4391
bunda kurtka
0301 0141 xx xxx
MOQ

1

20 

KLEEN

Materiál: FLEXOTHANE® Kleen: 100 % polyamidový úplet 6.6
s PU zátěrem, ± 170 g /m²
Materiał: FLEXOTHANE® Kleen: tkanina wykonana z 100 % poliamidu 6.6
z powleczniem z PU, ± 170 g /m²
Velikosti Rozmiary: S-3XL
Barevnost Kolor:
80 50

•
•
•
•
•
•

bunda s kapucí pratelná až na 95 °C
100 % vodě- a větruodolná, nešustivá, lehká
zip krytý klopu s druky
ventilace v podpaží, elastické manžety na rukávech
zatavené švy
délka zadního dílu (L) – 85 cm

•
•
•
•
•
•

kurtka z kapturem przeznaczona do prania nawet w 95 °C
w 100 % wodoodporna, wiatroszczelna, bezszelestna i lekka
zapinana na zamek błyskawiczny pod listwą na zatrzaski
wentylacja pod pachami, elastyczny ściągacz w nadgarstku
gęste, szczelne szwy
długość tyłu 85 cm (L)
EN 13034

Type PB (6)
2005

6639
EN 14605

162
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KILLYBEG 6639
kalhoty spodnie
0302 0106 xx xxx
MOQ

1

20 

KLEEN

Materiál: FLEXOTHANE® Kleen: 100 % polyamidový úplet 6.6 s PU
zátěrem, ± 170 g /m²
Materiał: FLEXOTHANE® Kleen: tkanina wykonana z 100 %
poliamidu 6.6 z powleczniem z PU, ± 170 g /m²
Velikost Rozmiary: S-3XL
Barevnost Kolor:
80 50

•
•
•
•

oboustranné kalhoty s laclem pratelné až na 95 °C
elastické šle s přezkami, nohavice nastavitelné druky
100 % vodě a větruodolné, lehké, nešustivé
zatavené švy

•
•
•
•

dwustronne spodnie ogrodniczki
elastyczne szelki z klamrami z przodu i z tyłu,
regulacja obwodu wokół nóg na zatrzaski
w 100 % wodoodporne, wiatroszczelne,
bezszelestne i lekkie
EN 13034

Type PB (6)
2005

3

4391
EN 343:
1998

1

EN 14605
Type PB (4)
2005

EN 13034
Type PB (6)
2005

NEW
EN 13034
Typ PB (6)
2005
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hliníková slitina
stop aluminiowy

nerezové kroužky
pierścienie ze stali nierdzewnej

CAPELLA BÁT SUPER

0313 0001 99 999 60 x 55 cm
0313 0002 99 999 75 x 55 cm
MOQ

1

1 

Materiál Materiał: kroužky z nerezové oceli krążki ze stali nierdzewnej
Velikost Rozmiary: UNI (60 x 55 cm, 75 x 55 cm)
Barevnost Kolor: stříbrná srebrny
• zástěra proti pořezu z nerezových ocelových kroužků
• z nerez oceli INOX
• fartuch przedni antyprzecięciowy wykonany
z pierścieni ze stali nierdzewnej
• stal nierdzewna
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CAPELLA BÁT

0313 0003 99 999 60 x 55 cm
0313 0004 99 999 75 x 55 cm
MOQ

1

1 

Materiál: hliníková slitina, ocelové kroužky
Materiał: stop aluminiowy, stop aluminium, pierścienie ze stali nierdzewnej
Velikost Rozmiary: UNI (rozměry 60 x 55 cm, 75 x 55 cm)
Barevnost Kolor: stříbrná srebrny
• ochranná zástěra proti prořezu
• ze zaoblených hliníkových destiček spojených nerezovými ocelovými kroužky
z nerez oceli INOX
• ochrana proti říznutí a bodnutí nožem
• fartuch przedni antyprzecięciowy
• wykonany z aluminiowych blaszek łączonych pierścieniami
ze stali nierdzewnej
• ochrona przed przecięciem i przekłuciem nożem

BÍLÉ ODĚVY BIAŁE UBRANIA ROBOCZE

PROTICHEMICKÁ
ZÁSTĚRA PVC
CHEMOODPORNY
FARTUCH PVC

VAPI ČEPICE
VAPI CZAPKA

str.
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0313 001x xx 999

MOQ

1

12 

Materiál Materiał: 100 % PVC, nylonové tkanice 100 % PVC, tasiemki z nylonu
Velikost Rozmiary: UNI (115 x 90 cm, síla grubość 0,508 mm)
barevnost Kolor:
680 510

• zástěra odolná proti mnoha kyselinám, bázím, alkoholům, žíravinám, olejům a tukům
• není doporučena pro práci s rozpouštědly 90a ketony
• fartuch odporny na działanie wielu rodzajów kwasów, roztworów,
wodorotlenków, alkoholi i tłuszczy
• nieodpowiedni do pracy z rozpuszczalnikami i ketonami

BIANCA

0313 0010 xx 999
MOQ

1

40 

Materiál: PVC/100 % polyester/PVC
Materiał: PVC/100 % poliester/PVC
Velikost Rozmiary: UNI (90 x 120 cm)
barevnost Kolor:
80 10

• voděodolná pracovní zástěra
• chrání před potřísněním vodou a proti nečistotám
• wodoszczelny fartuch roboczy
• chroni przed zachlapaniem wodą i zabrudzeniami
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VENUS

0313 0008 xx 999
MOQ

1

50 

Materiál Materiał: 100 % bavlna, 260 g /m² 100 % bawełna, 260 g /m²
Velikost Rozmiary: UNI (70 x 72 cm)
Barevnost Kolor:

20

40

červená-bílá
czerwony-biały

tm. modrá-bílá
granatowy-biały

• pracovní zástěra s přední dělenou kapsou
• nastavitelná výška na plastovou sponu a uchycením na tkaloun
• fartuch wiązany w pasie z kieszonką z przodu
• regulacja wzrostu za pomocą plastikowej sprzączki

URANUS

0313 0007 80 999
MOQ

1

50 

Materiál Materiał: 100 % bavlna, 245 g /m² 100 % bawełna, 245 g /m²
Velikost Rozmiary: UNI (82 x 70 cm)
Barevnost Kolor: bílá biały
• pracovní zástěra do pasu s uchycením na tkaloun
• fartuch roboczy do pasa
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HAT

0314 0052 xx 999
MOQ 100

10 

Materiál Materiał: papír papier
Velikost Rozmiary: UNI

CASSIO

0314 0005 80 xxx
MOQ

1

100 

Materiál Materiał: 100 % bavlna, 245 g /m² 100 % bawełna, 245 g /m²
Velikost Rozmiary: 54–60
Barevnost Kolor: bílá biały
• kuchařská čepice – hřib
• czapka kucharza – grzybek

Barevnost Kolor:

40

80

bílá-modrá
biały-niebieski

bílá
biały

• pracovní papírová čepice – lodička
• ze silného papíru s perforovanou horní korunou pro volnou ventilaci vzduchu
• vhodná pro potisk
• czapka papierowa – łódka
• wykonana z wytrzymałego papieru, od góry perforowana w celu
zapewnienia lepszej wentylacji

ALZETTE

0314 0053 80 999
MOQ

1

200 

Materiál: 90 % bavlna, 10 % polyester, mřížka 100 % polyester MESH
Materiał: 90 % bawełna, 10 % poliester, ruszt 10 % poliester MESH
Velikost Rozmiary: UNI
Barevnost Kolor: bílá biały

VOLANS

0314 0006 80 xxx
MOQ

1

100 

Materiál Materiał: 100 % bavlna, 245 g /m² 100 % bawełna, 245 g /m²
Velikost Rozmiary: 52–60

• pracovní čepice baseballového typu z odlehčeného materiálu
• větrací mřížky z materiálu polyester MESH

Barevnost Kolor: bílá biały

• robocza, lekka czapeczka z daszkiem
• wentylacja wykonana z siateczki poliestrowej

• pracovní čepice – lodička
• czapka robocza – łódka
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JEDNORÁZOVÉ ODĚVY
ODZIEŻ JEDNORAZOWA

BAT

0311 0003 80 xxx
MOQ

MINTO

0315 0025 80 xxx
MOQ

1

50 

1

50 

PE ZÁSTĚRA
PE Fartuch
0313 0005 xx 999

Materiál: netkaný polypropylén
Materiał: włóknina polipropylenowa

MOQ 100

Velikosti Rozmiary: M–2XL

Materiál: 100 % polyethylen
Materiał: 100 % polietylen

Barevnost Kolor: bílá biały
• jednorázový ochranný plášť
• jednorazowy fartuch ochronny

5 

Velikost Rozmiary: UNI (71 x 136 cm)
barevnost kolor:

Materiál: netkaný polypropylén
Materiał: włóknina polipropylenowa
Velikosti Rozmiary: M–2XL

80

40

Barevnost Kolor: bílá biały

transparentní bílá
przezroczysty biały

transparentní modrá
przezroczysty niebieski

• jednorázová ochranná kombinéza s kapucí
• jednorazowy kombinezon ochronny z kapturem
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• jednorázová zástěra s laclem
• fartuch jednorazowy z karczkie

JEDNORÁZOVÉ ODĚVY ODZIEŻ JEDNORAZOWA

VAPI

0314 0001 xx 999
MOQ 100

10 

Materiál: netkaný polypropylén
Materiał: włóknina polipropylenowa

barevnost kolor:

Velikost Rozmiary: UNI
• jednorázová ochranná čepice o hmotnosti 16 g
• jednorazowa czapka ochronna o masie 16 g

80

40

bílá
biały

modrá
niebieski

VAPI PEAK
0314 0002 xx 999
MOQ 100

5 

Materiál: netkaný polypropylén
Materiał: włóknina polipropylenowa

barevnost kolor:

Velikost Rozmiary: UNI
• jednorázová ochranná čepice s kšiltem o hmotnosti 16 g
• jednorazowa czapka ochronna z daszkiem o masie 16 g

80

40

bílá
biały

modrá
niebieski

ALWAR

0317 0001 xx 999
MOQ 100

10 

Materiál: 100 % polyethylen
Materiał: 100 % polietylen

barevnost kolor:

Velikost Rozmiary: UNI (20 x 50 cm)
• jednorázový ochranný návlek na paži
• jednorazowy ochraniacz na przedramię (zarękawek)

80

40

bílá
biały

modrá
niebieski

RENUK

0318 0001 40 999
MOQ 100

10 

Materiál: 100 % polyethylen
Materiał: 100 % polietylen
Velikost Rozmiary: UNI (15 x 36 cm)
Barevnost Kolor: modrá niebieski
• jednorázový ochranný návlek na obuv
• jednorazowy ochraniacz na obuwie
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SPODNÍ FUNKČNÍ
PRÁDLO BIELIZNA
FUNKCJONALNA
materiál MODAL: jemný, měkký, hladký a skvěle odvádí pot
MODAL: delikatna, miękka i gładka taknina
odprowadzająca pot

LOVELL

tričko s dlouhým rukávem
podkoszulek z długim rękawem
0309 0020 60 xxx

LOVELL

spodní prádlo
kalesony
0309 0019 60 xxx
MOQ

1

50 

Materiál: 47,5 % Modal®, 47,5 % bavlna, 5 % Spandex®
Materiał: 47,5 % Modal®, 47,5 % bawełna, 5 % Spandex®
Velikosti Rozmiary: S/M, L/XL, 2XL/3XL
Barevnost Kolor: černá czarny
Funkční spodní prádlo – tričko s dlouhým rukávem a spodky.
Spojení komfortního přírodního materiálu a speciální technologie jemných
širokých lemovek.
Bielizna funkcjonalna – podkoszulek z długim rękawem i kalesony
To kombinacja naturalnej, komfortowej tkaniny i wyjątkowa technologia
szerokich, wysokiej jakości obszyć.
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SPODNÍ FUNKČNÍ PRÁDLO BIELIZNA FUNKCJONALNA

LION

tričko podkoszulek
0309 0003 xx xxx

LION

Tencel
Materiál extrahovaný ze dřeva a v přírodě 100%
rozložitelný. Kontrola vlhkosti prostřednictvím Tencel
nanovláken poskytuje pokožce komfortní pocit
jemnosti a čistoty.
Materiał wyekstrahowany z drewna i w 100% biodegradowalny. Kontrola wilgotności ciała dzięki materiałowi
z nanofi bryli Tencel daje poczucie czystości i komfortu.

boxerky bokserki
0309 0004 xx xxx
MOQ

1

50 

Materiál: 70 % bambusové vlákno, 30 % Tencel, 180 g /m²
Materiał: 70 % włókno bambusowe, 30 % Tencel, 180 g /m²
Velikosti Rozmiary: M/L, XL/2XL, 3XL/4XL
barevnost kolor:
00 41

• letní verze funkčního spodního prádla
s krátkými nohavicemi a rukávy
• prodloužený díl na zádech
• wersja letnia bielizny funkcjonalnej
• podkoszulek posiada wydłużony tył

LION

tričko s dlouhým rukávem
podkoszulek z długim rękawem
0309 0001 xx xxx

LION

spodní prádlo kalesony
0309 0002 xx xxx
MOQ

1

50 

Materiál: 47 % sojové vlákno, 24 % bambusové vlákno,
24 % bavlna, 5 % Spandex®, 200 g /m²
Materiał: 47 % włókno sojowe, 24 % włókno bambusowe,
24 % bawełna, 5 % Spandex®, 200 g /m²
Velikosti Rozmiary: XS/S, M/L, XL/2XL, 3XL/4XL
barevnost kolor:
00 41
• zimní verze funkčního spodního prádla
s dlouhými nohavicemi a rukávy
• prodloužený díl na zádech
• wersja zimowa bielizny funkcjonalnej
• podkoszulek posiada wydłużony tył

BAMBUSOVÉ VLÁKNO
Materiál obsahující bambusové vlákno je
jemný a prodyšný. Vykazuje absorpční,
termoregulační a antibakteriální vlastnosti,
odvádí pot od pokožky a absorbuje pachy.
WŁÓKNO BAMBUSOWE
Materiał zawierający włókno bambusowe
jest delikatny w dotyku i przewiewny. Ma
właściwości absorpcyjne, termoregulacyjne
i antybakteryjne, znakomicie odprowadza
pot i neutralizuje nieprzyjemne zapachy.
SOJOVÉ vlákno
Sojové vlákno obsahuje enzymy, které se
při kontaktu kůže s materiálem uvolňují
a přispívají ke zdravému odpočinku těla.
Tento materiál je lesklý, antibakteriální, má
vysokou savost, snadno se udržuje a oproti
bavlně rychle schne.
Włókno z SOI
Włókno sojowe zawiera enzymy, które uwalniają się w chwili kontaktu skóry z materiałem i mają pozytywny wpływ na zdrowy
odpoczynek ciała. Materiał z włókien
sojowych jest błyszczący, ma własności antybakteryjne, pochłania znaczną ilość potu,
jest łatwy w utrzymaniu i w porównaniu
z bawełną schnie o wiele szybciej.
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TRIČKA,
MIKINY, KOŠILE
PODKOSzULKI,
BLUZY,
KOSZULE
NEW

OLZA
tričko
podkoszulek

NEW

0304 0055 00 XXX
MOQ

1

100 

Materiál Materiał: 95 % bavlna, 5 % elastan 95 % bawełna, 5 % elastan
Velikosti ROZMIARY: S–3XL
BarEvNOST KOLOR: šedá szary
• tričko z bavlněného elastického úpletu korespondující
s designem kolekce Olza
• bavlněný úplet zajišťuje pohodlí a komfort pro celodenní nošení
• díky přídavku elastanu tričko drží tvar
• podkoszulek wykonany z bawełnianej tkaniny, kompatybilny
z resztą kolekcji Olza
• bawełna zapewnia komfort i wygodę przy całodziennym noszeniu
• dzięki domieszce Spandexu długo zachowuje swój kształt

OLZA
další produkty kolekce
pozostałe produkty z kolekcji
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18 – 23

TRIČKA, MIKINY, KOŠILE PODKOSZULKI, BLUZY, KOSZULE

NEW

coolway

ALLYN

NEW ALLYN

tričko podkoszulek
0304 0030 40 xxx
MOQ

1

tričko podkoszulek
0304 0054 xx xxx

60 

MOQ

1

100 

Materiál Materiał: 95 % bavlna, 5 % elastan 95 % bawełna, 5 % elastan

triko – funkční podkoszulek – funkcyjny

Velikosti Rozmiary: S–3XL

Reflexní doplňky 3M elementy odblaskowe 3M

Barevnost Kolor:

Materiál: 100 % polyester – COOLWAY, 170 g /m²
Materiał: 100 % poliester – COOLWAY, 170 g /m²
Velikosti Rozmiary: S–3XL
Barevnost Kolor: modrá niebieski
• funkční tričko s reflexními doplňky
• vynikající schopnosti odvodu tělesné vlhkosti a tepla
• materiál COOLWAY má chladivý efekt tím zajistí vysoký komfort
celodenního nošení i při nejnáročnějších činnostech
• funkcjonalny podkoszulek z elementami odblaskowymi
• doskonale odprowadza wilgoć i ciepło na zewnątrz
• materiał COOLWAY chłodzi ciało i zapewnia komfort nawet przy
całodziennej wzmożonej aktywności
ALLYN
další produkty kolekce
pozostałe produkty z kolekcji

str.

10 – 17

40

00

10

modrá
niebieski

šedá
szary

zelená
zielony

• tričko z bavlněného elastického úpletu korespondující
s designem kolekce ALLYN
• díky přídavku elastanu tričko drží tvar
• podkoszulek z elastycznej tkaniny bawełnianej,
kompatybilny z resztą kolekcji ALLYN
• dzięki domieszce Spandexu długo zachowuje swój kształt
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EMERTON COOLWAY
polokošile
koszula polo

coolway

0305 0005 60 xxx

MOQ

1

60 

Materiál: 100 % polyester, COOLWAY, 170 g/m²
Materiał: 100 % poliester, COOLWAY, 170 g/m²
Velikosti Rozmiary: S–3XL
Barevnost Kolor: černá-oranžová czarny-pomarańczowy
• funkční polokošile s krátkým rukávem
• vynikající schopnost odvodu tělesné vlhkosti a tepla
• materiál COOLWAY má chladivý efekt tím zajistí vysoký komfort
celodenního nošení i při nejnáročnějších činnostech
• funkcjonalna koszulka polo z krótkim rękawem
• doskonale odprowadza wilgoć i ciepło na zewnątrz
• materiał COOLWAY chłodzi ciało i zapewnia komfort nawet przy
całodziennej wzmożonej aktywności
EMERTON
další produkty kolekce
pozostałe produkty z kolekcji

4XL

str.

28 – 45

EMERTON tričko podkoszulek
0304 0003 xx xxx
MOQ

1

100 

Materiál Materiał: 100 % bavlna, 155 g/m² 100 % bawełna, 155 g/m²
Velikosti Rozmiary: S–4XL
Barevnost Kolor:

60

41

černá-oranžová
czarny-pomarańczowy

modrá-oranžová
granatowy-pomarańczowy

• kvalitní dvoubarevné pracovní tričko s krátkým rukávem
• střední lem průkrčníku ze žebrového úpletu s 5% podílem elastanu
• wysokiej jakości dwukolorowy roboczy t-shirt
• wokół wykroju szyi ściągacz z domieszką 5% elastanu
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4XL
UNISEX

DESMAN tričko podkoszulek
0304 0002 00 xxx
MOQ

1

UNISEX

STANMORE tričko podkoszulek
0304 0004 xx xxx

100 

MOQ

1

100 

Materiál Materiał: 100 % bavlna, 155 g /m² 100 % bawełna, 155 g /m²

Materiál Materiał: 100 % bavlna, 155 g /m² 100 % bawełna, 155 g /m²

Velikosti Rozmiary: S–3XL

Velikosti Rozmiary: S–4XL

Barevnost Kolor: šedá-oranžová szary-pomarańczowy

Barevnost Kolor:

• kvalitní dvoubarevné pracovní tričko s krátkým rukávem
• střední lem průkrčníku ze žebrového úpletu s 5% podílem elastanu
• wysokiej jakości dwukolorowy roboczy t-shirt
• wokół wykroju szyi ściągacz z domieszką 5% elastanu
DESMAN
další produkty kolekce
pozostałe produkty z kolekcji

str.

46 – 51

18

42

69

zelená zielony

modrá granatowy

hnědá brązowy

•
•
•
•

kvalitní dvoubarevné pracovní tričko s krátkým rukávem
střední lem průkrčníku ze žebrového úpletu s 5% podílem elastanu
wysokiej jakości wysokiej jakości dwukolorowy roboczy t-shirt
wokół wykroju szyi ściągacz z domieszką 5% elastanu
STANMORE
další produkty kolekce
pozostałe produkty z kolekcji

str.

52 – 59
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MAX tričko podkoszulek
0304 0037 xx xxx
MOQ

1

100 

Materiál Materiał: 100 % bavlna, 150 g /m² 100 % bawełna, 150 g /m²
Velikosti Rozmiary: S–3XL
barevnost kolor:

23

77

18

černá-červená
czarny-czerwony

černá-hnědá
czarny-brązowy

černá-zelená
czarny-zielony

43

08

44

černá-modrá
czarny-niebieski

červená-sv. šedá
czerwony-jasnoszary

žlutá-modrá
żółty-niebieski

• dvoubarevné tričko, barevné kombinace doplňují montérkovou kolekci MAX
• rukávové manžety a kulatý průkrčník s 5 % elastanu
• dwukolorowy roboczy t-shirt, kombinacja kolorów współgra z kolekcją
kompletów roboczych MAX
• wokół wykroju szyi ściągacz z domieszką 5% elastanu

NEW

JAMUNA tričko podkoszulek
0304 0053 xx xxx
MOQ

1

100 

Materiál: 95 % bavlna, 5 % elastan, 180 g /m²
Materiał: 95 % bawełna, 5 % elastan, 180 g /m²
Velikosti Rozmiary: S–3XL
barevnost kolor:

60

41

80

černá
czarny

navy
granatowy

bílá
biały

•
•
•
•
•
•
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tričko s krátkým rukávem
5% elastanu v průkrčníku, stálost tvaru
velmi nízký profil průkrčníku
koszulka z krótkim rękawem
wokół wykroju szyi ściągacz z domieszką 5% elastanu, satbilność kształtu
obniżony ściągacz wokół szyi jak przy odzieży sportowej

TRIČKA, MIKINY, KOŠILE PODKOSZULKI, BLUZY, KOSZULE

TEESTA

0304 0046 xx xxx
MOQ

10

NEW

100 

COLOR

Materiál Materiał: 100 % bavlna, 160 g /m² 100 % bawełna, 160 g /m²
Velikosti: XS–3XL, 4XL – navy, bílá, černá
Rozmiary: XS–3XL, 4XL – granatowy, biały, czarny

UNISEX

BarEVNOST Kolor:

60
černá
czarny

4XL

41
navy
granatowy

4XL

50
královská modrá
niebieski

15

10

49

lahvově zelená
butelkowa zieleń

zelená
zielony

nebesky modrá
niebieski

20

17

červená
czerwony

limetková
limonkowy

90

70

00

oranžová
pomarańczowy

žlutá
żółty

šedá
szary

80
bílá
biały

NEW
COLOR

57
světle fialová
lila

NEW
COLOR

NEW
COLOR

4XL

•
•
•
•
•

tričko s krátkým rukávem
5% elastanu v průkrčníku, stálost tvaru
nízký profil průkrčníku sportovního typu
koszulka z krótkim rękawem
wokół wykroju szyi ściągacz z domieszką 5% elastanu,
satbilność kształtu
• obniżony ściągacz wokół szyi jak przy odzieży sportowej
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UNISEX

NEW
COLOR

GARAI

0304 0047 xx xxx
MOQ

1

100 

Materiál: 100 % bavlna, 190 g /m²
Materiał: 100 % bawełna, 190 g /m²
Velikosti Rozmiary: XS–3XL
BarEVNOST Kolor:

60

41

50

černá
czarny

navy
granatowy

královská modrá
niebieski

15

10

lahvově zelená
butelkowa zieleń

středně zelená
zielony

20
červená
czerwony

00

80

šedá
szary

bílá
biały

NEW
COLOR

17

COLOR

90

70

NEW

oranžová
pomarańczowy

žlutá
żółty

• tričko s krátkým rukávem
• 5 % elastanu v průkrčníku, stálost tvaru
• nízký profil průkrčníku sportovního typu
• koszulka z krótkim rękawem
• wokół wykroju szyi ściągacz z domieszką 5% elastanu,
stabilność kształtu
• obniżony ściągacz wokół szyi jak przy odzieży sportowej

178

NEW

limetková
limonkowy

COLOR
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SURMA

0304 0048 xx xxx
MOQ

1

100 

NEW
COLOR

Materiál: 95 % bavlna, 5 % elastan, 170 g /m²
Materiał: 95 % bawełna, 5 % elastan, 170 g /m²
Velikosti Rozmiary: XS–2XL
BarEVNOST Kolor:

NEW

60

41

26

černá
czarny

navy
granatowy

tmavě růžová
ciemnoróżovy

COLOR

10

53

56

NEW

zelená
zielony

tyrkysová
turkusowy

fialová
fioletowy

70

80

20

žlutá
żółty

bílá
biały

červená
czerwony

COLOR

• dámské tričko s krátkým rukávem a příměsí strečového materiálu
• 5 % elastanu v průkrčníku
• damska koszulka z krótkim rekawem wykonana
z mieszanki rozciągliwych tkanin
• wokół wykroju szyi ściągacz z domieszką 5% elastanu
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UNISEX

CAMBON

0304 0039 xx xxx
MOQ

1

100 

Materiál: 100 % bavlna, 160 g /m²
Materiał: 100 % bawełna, 160 g /m²
Velikosti Rozmiary: S–3XL
BarEVNOST Kolor:

60

41

černá
czarny

navy
granatowy

20

50

červená
czerwony

královská modrá
niebieski

02

80

světle šedý melír
jasnoszary

bílá
biały

• tričko s dlouhým rukávem
• 5% elastanu v průkrčníku, stálost tvaru
• nízký profil průkrčníku
• koszulka z długim rękawem
• wokół wykroju szyi ściągacz z domieszką 5% elastanu,
stabilność kształtu
• obniżony ściągacz wokół szyi jak przy odzieży sportowej
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DHANU

UNISEX

0305 0022 xx xxx
MOQ

1

60 

NEW
COLOR

Materiál: 100 % bavlna, 190 g /m²
Materiał: 100 % bawełna, 190 g /m²
Velikosti Rozmiary: S–3XL
BarEVNOST Kolor:

60

41

50

černá
czarny

navy
granatowy

královská modrá
niebieski

20

10

49

červená
czerwony

zelená
zielony

nebesky modrá
niebieski

90

00

80

oranžová
pomarańczowy

šedá
szary

bílá
biały

70
žlutá
żółty

NEW
COLOR

NEW
COLOR

• polokošile s krátkým rukávem
• límec a rukávy zakončené žebrovým úpletem
• 3 transparentní knoflíky v barvě materiálu
• koszulka polo z krótkim rękawem
• kołnierzyk i rękawy wykończone prążkowanym ściągaczem
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NAGAR
0306 0016 xx xxx

BAREVNOST KOLOR:

MOQ

1

20 

Materiál: 80 % bavlna, 20 % polyester, 290 g /m²
Materiał: 80 % bawełna, 20 % poliester, 290 g /m²

UNISEX
60

41

černá czarny

navy granatowy

Velikosti Rozmiary: S–2XL

10

50

zelená zielony

královská modrá niebieski

20

02

červená czerwony

šedý melír jasnoszary

•
•
•
•
•

mikina s kapucí
zatahovatelná kapuce na kulaté tkanice
celopropínací s kovovým zipem
vnitřní strana počesaná
spodní lem a manžety rukávů z žebrového
úpletu s příměsím elastanu

•
•
•
•
•
•

bluza z kapturem
kaptur ściągany sznurkiem
pełna długość
zapinana na zamek
od wewnątrz przyjemny, czesany materiał
u dołu, przy kołnierzyku i mankiety wykończone
prążkowanym ściągaczem

TOURS
0306 0001 xx xxx
MOQ

UNISEX

1

20 

Materiál: 80 % polyester, 20 % bavlna, 300 g /m²
Materiał: 80 % poliester, 20 % bawełna, 300 g /m²
Velikosti Rozmiary: S–3XL
BarEVNOST Kolor:

60

41

50

černá
czarny

navy
granatowy

královská modrá
niebieski

80

15

20

bílá
biały

lahvově zelená
butelkowa zieleń

červená
czerwony

• mikina s hlavicovým rukávem
• spodní lem, manžety rukávů a lem průkrčníku z žebrového úpletu
s 5% příměsí elastanu
• bluza z okrągłymi rękawami
• u dołu, przy kołnierzyku i mankiety wykończone prążkowanym ściągaczem
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EMERTON
mikina s kapucí
bluza z kapturem
0306 0003 xx xxx
MOQ

1

20

	

pletené manžety
mankiety z dzianiny
Materiál: 100 % polyester, 300 g /m²
Materiał: 100 % poliester, 300 g /m²
Velikosti Rozmiary: S–3XL
Barevnost Kolor:

60

41

černá-oranžová
czarny-pomarańczowy

modrá-oranžová
granatowy-pomarańczowy

• mikina s kapucí, celopropínací
• vnitřní strana mikiny je počesaná
• spodní lem a manžety rukávů z žebrovaného úpletu
s příměsí elastanu
• długi sweter z kapturem
• od wewnątrz przyjemny, czesany materiał
• prążkowany ściągacz z domieszką elastanu przy
rękawach i u dołu
EMERTON
další produkty kolekce
pozostałe produkty z kolekcji

str.

28 – 45
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STANMORE
mikina s kapucí
bluza z kapturem
0306 0017 xx XXX
MOQ

1

20 

Materiál: 80 % bavlna, 20 % polyester, 300 g /m²
Materiał: 80 % bawełna, 20 % poliester, 300 g /m²
Velikosti Rozmiary: S–3XL
Barevnost Kolor:

10

40

69

zelená
zielony

modrá
granatowy

hnědá
brązowy

• mikina s kapucí nastavitelnou stahovací šňůrkou
• spodní lem a manžety rukávů jsou z extra širokého žebrovaného
úpletu s příměsí elastanu
• bluza z kapturem regulowanym za pomocą sznurka
• u dołu i przy mankietach wykończona prążkowanymi ściągaczami
z domieszką elastanu
STANMORE
další produkty kolekce
pozostałe produkty z kolekcji
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ZIMA

SATURN

0307 0007 52 xxx
MOQ

1

40 

BORONIA

0307 0001 40 xxx
MOQ

1

20 

Materiál: 100 % bavlna (flanel), 125 g /m²
Materiał: 100 % bawełna (flanela), 125 g /m²

Materiál: 100 % bavlna, 125 g /m², podšívka 100 % bavlna
Materiał: 100 % bawełna (flanela), 125 g /m², podszewka 100 % bawełna

Velikosti Rozmiary: S–3XL

Velikosti Rozmiary: S–3XL

Barevnost Kolor: modrá-bílá-černá niebieski-biały-czarny

Barevnost Kolor: modrá niebieski

• flanelová košile bez podšívky
• manžety na rukávech s knoflíčkem

•
•
•
•

zateplená flanelová košile s podšívkou
vysoký ochranný límec
celopropínací přední zip
spodní lem s rozparkem

•
•
•
•

ocieplana koszula flanelowa
wysoki kołnierz dobrze chroni szyję
z przodu zapinana na zamek błyskawiczny
rozcięcie u dołu

• koszula flanelowa bez podszewki
• mankiety zapinane na kuziki
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ODĚVY
DO DEŠTĚ
Odzież
przeciwdeszczowa
EMERTON

2000
mm

RAIN COAT
PŁASZCZ PRZECIWDESZCZOWY
0311 0037 60 xxx
MOQ

1

10 

KAPUCE V LÍMCI
kaptur w kołnierzu
Materiál: 100 % polyester s PU vrstvou
Materiał: 100 % poliester z warstwą PU
Velikosti Rozmiary: S–3XL
Barevnost Kolor: černá czarny
•
•
•
•
•
•
•
•

nepromokavý a větruodolný ¾ plášť s kapucí v límci
délka 120 cm
kryté zapínání zipu, podlepené švy a překryté kapsy
ergonomický střih a ohebný flexibilní materiál zajišťují dokonlou
volnost pohybu
wodoodporny, wiatroszczelny płaszcz przeciwdeszczowy ¾
z kapturem chowanym w kołnierzu
długość 120 cm
klejone szwy, kryte kieszenie i zamek błyskawiczny
ergonomiczny krój i elastyczny materiał zapewniają doskonałą
swobodę ruchów
EMERTON
další produkty kolekce
pozostałe produkty z kolekcji
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str.

28 – 45

ODĚVY DO DEŠTĚ ODZIEŻ PRZECIWDESZCZOWA

3000

2000

mm

mm

PRUTH

SIRET SET

0311 0043 10 xxx
MOQ

1

0312 0030 xx xxx

20 

MOQ

KAPUCE V LÍMCI
kaptur w kołnierzu

1

20 

KAPUCE V LÍMCI
kaptur w kołnierzu

Materiál: 100 % polyester s PU vrstvou
Materiał: 100 % poliester z warstwą PU

Materiál: 100 % polyester s PU vrstvou
Materiał: 100 % poliester z warstwą PU

Velikosti Rozmiary: S–3XL

Velikosti Rozmiary: S–3XL

Barevnost Kolor: zelená zielony

Barevnost Kolor:
41
10

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nepromokavý a větruodolný prodloužený plášť s kapucí v límci
délka 120 cm
obvod kapuce lze stáhnout na tkaničku
dvě široké přední kapsy kryté légami proti průniku vody
spodní lem rukávů lze polohovat drukem
wodoodporny i wiatroszczelny płaszcz przeciwdeszczowy z kapturem
chowanym w kołnierzu
długość 120 cm
regulacja obwodu kaptura za pomocą sznurka
2 szerokie kryte kieszenie
możliwość regulacji mankietów na zatrzaski
PRUTH HV
další produkty kolekce
pozostałe produkty z kolekcji

str.

•
•
•
•
•
•
•

nepromokavý a větruodolný komplet
¾ plášť s kapucí v límci a kalhoty s gumou v pase
nešustivý materiál
dvě široké přední kapsy kryté légami proti průniku vody
spodní lem rukávů lze polohovat drukem
wodoodporny i wiatroszczelny komplet
płaszcz przeciwdeszczowy ¾ z kapturem chowanym w kołnierzu
i spodnie z elastyczną gumą w pasie
• nieszeleszczący materiał
• 2 szerokie kryte kieszenie
• mankiety z możliwością regulacji za pomocą zatrzasków

128
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CARINA

0312 0006 xx xxx
MOQ

1

20 

KAPUCE V LÍMCI
kaptur w kołnierzu
Materiál: 100 % polyester/PVC
Materiał: 100 % poliester/PVC
Velikosti Rozmiary: M–3XL
Barevnost Kolor:
70 10
40 12
•
•
•
•
•
•

dvoudílný voděodolný oblek s kapucí
¾ plášť s integrovanou kapucí v límci a kalhoty v pase do gumy
dvě přední široké kapsy kryté légami proti průniku vody
spodní část rukávů lze regulovat drukem
ventilace na zádech a v podpaží
transportní obal

• dwuczęściowy wodoodporny komplet z kapturem – przeciwdeszczowy
płaszcz ¾ z kapturem chowanym w kołnierzu oraz spodnie z elastyczną
gumą w pasie
• z przodu 2 szerokie kryte kieszenie
• mankiety z możliwością regulacji za pomocą zatrzasków
• wentylacja na plecach i pod pachami
• w zestawie z woreczkiem
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ODĚVY DO DEŠTĚ ODZIEŻ PRZECIWDESZCZOWA

NEPTUN

0311 0012 xx xxx
MOQ

1

20 

KAPUCE V LÍMCI
kaptur w kołnierzu
Materiál: 100 % polyester/PVC
Materiał: 100 % poliester/PVC
Velikosti Rozmiary: M–3XL
Barevnost Kolor:
70 10
40
•
•
•
•
•
•
•

voděodolný ¾ plášť s integrovanou kapucí
prodloužená délka
plášť má přelepené švy
dvě přední kapsy kryté légami proti průniku vody
vnitřní manžeta do gumy
ventilace na zádech a v podpaží
praktické, dobře skladovatelné balení

• wodoodporny, przeciwdeszczowy płaszcz ¾ z kapturem
chowanym w kołnierzu
• wydłużona długość
• klejone szwy
• z przodu 2 szerokie kryte kieszenie
• elastyczne mankiety
• wentylacja na plecach i pod pachami
• praktyczne, łatwe do przechowywania opakowanie

CETUS

0311 0013 xx xxx
MOQ

1

20 

Materiál: PVC/100 % polyester/PVC
Materiał: PVC/100 % poliester/PVC
Velikosti Rozmiary: L–3XL
Barevnost Kolor:
70 10
•
•
•
•
•
•
•

voděodolný ¾ plášť s kapucí
prodloužená délka
všechny spojovací švy jsou zatavené
materiál s nánosem PVC
dvě přední kapsy kryté légami proti průniku vody
vnitřní manžeta na gumu
ventilace na zádech a v podpaží

• wodoodporny, przeciwdeszczowy płaszcz ¾ z kapturem
chowanym w kołnierzu
• wydłużona długość
• wszystkie szwy na łączeniach są uszczelnione
• wykonane z materiału powleczonego PVC
• z przodu 2 kryte kieszenie
• elastyczne mankiety
• wentylacja na plecach i pod pachami
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NEW

HYDRA

0312 0007 xx xxx
MOQ

1

20 

BE-06-002
0312 0043 xx xxx
MOQ

1

20 

Materiál: PVC/100 % polyester/PVC
Materiał: PVC/100 % poliester/PVC

Materiál: PVC/100 % polyester/PVC
Materiał: PVC/100 % poliester/PVC

Velikosti Rozmiary: L–3XL

Velikosti Rozmiary: L–3XL

Barevnost Kolor:
70 10

Barevnost Kolor:
10
41

• voděodolný dvoudílný oblek – ¾ plášť s kapucí
a kalhoty v pase na gumu
• všechny spojovací švy jsou zatavené
• materiál s nánosem PVC
• dvě přední kapsy kryté légami proti průniku vody
• spodní část rukávů lze regulovat drukem
• ventilace na zádech a v podpaží
• wodoodporny dwuczęściowy komplet – płaszcz
przeciwdeszczowy ¾ oraz spodnie z elastyczną
gumą w pasie
• wszystkie szwy na łączeniach są uszczelnione
• wykonane z materiału powleczonego PVC
• z przodu 2 kryte kieszenie
• mankiety z możliwością regulacji za pomocą
zatrzasków
• wentylacja na plecach i pod pachami

•
•
•
•
•
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dvoudílný ochranný oblek s kapucí
kalhoty se všitou gumou v pase
spodní díl bundy stažitelný tkaničkou
dwuczęściowy ubiór ochronny z kapturem
spodnie w talii posiadają ściągacz z wszytej
gumy
• dolne obszycie kurtki regulowane sznurkiem

IRWELL

0311 0009 xx xxx
MOQ

1

50 

Materiál Materiał: 100 % PVC 100 % PVC
Velikosti Rozmiary: M–3XL
Barevnost Kolor:
70 10
• voděodolný ochranný plášť s kapucí
• odlehčený materiál z měkčeného PVC
bez textilní mřížky
• prodloužená délka zhruba pod kolena
• všechny spojovací švy jsou zatavené
• dvě přední kapsy kryté légami proti průniku vody
• spodní část rukávů lze regulovat drukem
• ventilace na zádech a v podpaží
• wodoodporny, ochronny płaszcz przeciwdeszczowy z kapturem
• wykonany z miękkiego PVC
• przedłużona długość za kolana
• wszystkie szwy na łączeniach są uszczelnione
• z przodu 2 kryte kieszenie
• mankiety z możliwością regulacji za pomocą
zatrzasków
• wentylacja na plecach i pod pachami

ODĚVY DO DEŠTĚ ODZIEŻ PRZECIWDESZCZOWA

NEW

BE-06-001
0311 0038 xx xxx
MOQ

1

20 

Pončo PVC
Poncho PVC
0311 0011 xx 999
1

50 

PE pláštěnka
Peleryna z PE
0311 0008 80 999
200 

MOQ

Velikosti Rozmiary: L–3XL

Materiál Materiał: 100 % PVC 100 % PVC

Materiál Materiał: 100 % polyetylén 100 % polietylen

Barevnost Kolor:
70 10

Velikosti Rozmiary: UNI (240 x 125 cm)

Velikosti Rozmiary: UNI

Barevnost Kolor:
70 10

Barevnost Kolor: transparentní przezroczysta

• dlouhý ochranný plášť se stahovací kapucí
a dvěma předními kapsami
• zapínání na patentky
• długi płaszcz ochronny zapinany na
plastikowe napy z kapturem ściąganym
sznurkami.
• posiada dwie kieszenie przednie.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pončo s kapucí a bočním zapínáním na druky
prodloužený střih pod kolena
pevný lehký měkčený PVC materiál
volný střih k okamžitému použití přes klasický
pracovní oděv
všechny spojovací švy jsou zataveny
transportní obal
poncho z kapturem i bocznym zapięciem
na zatrzaski
przedłużona długość za kolana
wykonane z wytrzymałego lekkiego PVC
luźny krój umożliwia natychmaistowe nałożenie
na odzież roboczą
wszystkie szwy na łączeniach są uszczelnione
w zestawie z woreczkiem

MOQ

1

Materiál: 100 % polyester/PVC
Materiał: 100 % poliester/PVC

• lehká pláštěnka pro opakované použití
• přední zapínání na plastové druky
• volný střih k okamžitému použití přes klasický
pracovní oděv
• všechny spojovací švy jsou zataveny
• transportní obal
• lekki płaszcz przeciwdeszczowy wielokrotnego użytku
• zapinany z przodu na zatrzaski
• luźny krój umożliwia natychmiastowe nałożenie
na odzież roboczą
• w zestawie z woreczkiem
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SPECIÁLNÍ
ODĚVY PRO
SPECIFICKÉ
POUŽITÍ
odzież
specjalistyczna
Na základě konkrétních a přesně specifikovaných
požadavků lze ve spolupráci s maďarskou
společností VEKTOR Munkavédelmi Kft. pod značkou
VEKTOR vyrobit a dodat pracovní oděvy pro
následující oblasti užití.
Na podstawie konkretnych i dokładnie
wyspecyfikowanych wymagań jesteśmy
w stanie, we współpracy z węgierską spółką
VEKTOR Munkavédelmi Kft., wyprodukować
i dostarczyć specjalistyczną odzież marki VEKTOR,
o następujących zastosowaniach.
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VEKTOR
•o
 děvy s nehořlavou úpravou a/nebo odolné proti
elektrickému oblouku (dle EN 340, EN 11612, DIN 
EN 1149-5, EN 11611)
• oděvy s nehořlavou úpravou a/nebo antistatické
oděvy (dle EN 340, EN 471, EN 343, EN 1149-5, EN 11611,
EN 531, EN 13034, EN 14116)
• oděvy pro chemický průmysl (dle EN 340, EN 13034,
DIN EN 1149-5)
• oděvy a rukavice pro požárníky a slavnostní uniformy
(dle EN 469, EN 531, EN 340, EN 1149-5, EN 11612)
• oděvy pro příslušníky pohraniční stráže
• oděvy pro policii
• oděvy pro dopravní policii
• oděvy pro vojenské piloty
Společnost VEKTOR s více než 20ti letou zkušeností
v oboru je dobře zavedeným výrobcem bezpečnostních,
spolehlivých, pohodlných, moderních a dobře
vypadajících ochranných oděvů.
Při výrobě se uplatňují odlišné technologické postupy
a oděvy se člení do různých cenových kategorií.
Oděvy lze mimo jiné zhotovit z látek značek Nomex®
a Klopman®. Vektor je členem Nomex® Quality Program
společnosti DuPont v oblasti vývoje a výroby
nehořlavých ochranných oděvů.
V případě vašeho zájmu neváhejte s dalšími dotazy
kontaktovat vašeho obchodního zástupce, popř.
distributora.

• odzież niepalna i/lub odporna na działanie łuku
elektrycznego (EN 340, EN 11612, DIN EN 1149-5)
• odzież niepalna i/lub odzież antystatyczna (EN 340,
EN 471, EN 343, EN 1149-5, EN 11611, EN 531, EN 13034)
• odzież dla przemysłu chemicznego (EN 340, EN 13034,
DIN EN 1149-5)
• odzież i rękawice dla straży pożarnej oraz mundury
świąteczne (EN 469, EN 531, EN 340, EN 1149-5, EN 11612)
• odzież dla funkcjonariuszy służb granicznych
• odzież dla policji
• odzież dla policji drogowej
• mundury dla pilotów wojskowych
Spółka VEKTOR ma ponad dwudziestoletnie
doświadczenie w produkcji solidnej, bezpiecznej,
wygodnej, nowoczesnej i eleganckiej odzieży ochronnej.
W produkcji wykorzystywane są różne procedury
a odzież jest podzielona na różne kategorie
w zależności od ceny.
Odzież może być wyprodukowana z materiałów Nomex®
i Klopman®. Vektor jest członkiem Nomex® Quality
program spółki DuPont w zakresie rozwoju i produkcji
niepalnej odzieży ochronnej.
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani
prezentowanym tutaj asortymentem, prosimy
o kontakt z Waszym przedstawicielem handlowym
lub dystrybutorem.
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NEW

TUNK

antistatický, ohnivzdorný
ochranný oděv
ANTYSTATYCZNA NIEPALNA
ODZIEŻ OCHRONNA
0312 0049 xx XXX
MOQ

1

1 

Na objednávku
na zamówienie
NORMY: EN 340, EN 1149-5, EN ISO 11612, EN 11611, EN 13034
materiál: 20 % polyester, 79 % bavlna, 1 % antistatické
vlákno, gramáž 260 g /m²
Materiał: 20 % poliester, 79 % bawełna, 1 % włókno
antystatyczne, waga 260 g /m²
velikosti Rozmiary: 44–66
BAREVNOST KOLOR:
00 20 41
50

90

• ochranný antistatický oděv
• ochrana proti účinkům tepla a plamene, při svařecích pracích
• ochrana proti kapalným chemikáliím, proti krátkodobému
působení nízkotlakého proudu kapalin, malým sprejům,
odstřikujícím částicím malého rozsahu
• vhodné pro svařování a práce podobného druhu,
kdy je člověk vystaven teplu
• zaručuje ochranu při vystavení přímému plamenu
po dobu 4 sekundy; 7 sekund při vystavení sálavému
teplu o intenzitě 20 kW /m²; 5 sekund při kontaktním
teple a slabému postřiku roztaveným železem (min. 120 g)
a dalšími roztavenými kovy (min. 15 kapek)
• antistatické vlastnosti jsou zaručeny pouze při nošení
společně s antistatickými kalhotami
• antystatyczna odzież ochronna
• ochrona przed wysoką temperaturą, płomieniami i podczas prac spawalniczych
• ochrona przed płynnymi chemikaliami, ograniczona
ochrona przed krótkotrwałymi opryskami chemikaliami
o niskim ciśnieniu i niewielkimi zachlapaniami
• odpowiednia do prac spawalniczych i innych prac,
w których istnieje ryzyko ekspozycji na działanie
wysokiej temperatury
• zapewnia ochronę przed bezpośrednim działaniem płomienia przez min. 4 sek. i min. 7-minutową ochronę przed
ciepłem promieniowania o natężeniu 20 kW /m²,
na min. 5 sek. przed ciepłem kontaktowym, a także przed
mniejszymi rozpryskami stopionego żelaza (min. 120 g.)
i innymi stopionymi metalami (min. 15 kropli)
• gwarantuje właściwości antystatyczne wyłącznie
w połączeniu z antystatycznymi spodniami
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TUNK ZIMNÍ BUNDA
kurtka zimowa

NEW

antistatický, ohnivzdorný
ochranný oděv
ANTYSTATYCZNA NIEPALNA ODZIEŻ
OCHRONNA
0301 0332 xx XXX
MOQ

1

1 

Na objednávku
na zamówienie
NORMY: EN 340, EN 1149-5, EN ISO 11612, EN 11611, EN 13034
materiál: svrchní část: 20 % polyester, 79 % bavlna, 1 % antistatické vlákno,
gramáž 260 g /m², podšívka: ohnivzorný fleece
Materiał: górna część: 20 % poliester, 79 % bawełna, 1 % włókno
antystatyczne, waga 260 g /m², podszewka: trudnopalny polar
velikosti Rozmiary: S–5XL
BAREVNOST KOLOR:
00 20 41
50

90

BAREVNOST: volitelná na základě katalogu
KOLOR: opcjonalnie do wyboru z katalogu
• ochranná antistatická bunda, prodloužená v pase, límec se zapínaním
na zip
• reflexní pruhy pro lepší viditelnost
• nehořlavá podšívka
• šířku rukávu lze upravit pomocí suchého zipu
• antystatyczna kurtka ochronna, zaprojektowana z myślą o zimie, długość
do pasa, posiada stawiany kołnierz, zapinana na zamek błyskawiczny
kryty plisą
• jaskrawe taśmy odblaskowe dla zwiększonej widoczności
• trudnopalna podszewka
• rękawy oz możliwością regulacji szerokości za pomocą rzepów Velcro
VECTOR
WASCO HI-VIS ANTISTATICKÁ VESTA
KAMIZELKA WYSOKIEJ WIDOCZNOŚC

str.

142

LYME HI-VIS ANTISTATICKÝ PLÁŠŤ DO DĚŠTĚ
ANTYSTATYCZNY PŁASZCZ PRZECIWDESZCZOWY
WYSOKIEJ WIDOCZNOŚCI

str.

142
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MULTIPROTECTOR
ZIMA

NEW

bunda
KURTKA ZIMOWA
0301 0262 40 xxx
MOQ

1

5 

Na objednávku
na zamówienie

NORMY: EN 340, EN 1149-5, EN 61482-1-2(4kA), EN 13034 (PB [6] type),
EN ISO 11612 (A1 B2C2), EN 343, EN ISO 11611 (A1), MSZ 93-15
Materiál: vnější vrstva: 55 % modakryl, 44 % bavlna, 1 % antistatické
vlákno (laminováno PU), podšívka: ohnivzdorná, odnímatelná podšívka:
ohnivzdorný fleece, gramáž: 330 g /m²
Materiał: Powłoka zewnętrzna: 55 % modakryl, 44 % bawełna, 1 % włókno
antystatyczne (laminowane PU) Podszewka: trudnopalna Odpinana
podszewka: trudnopalny polar, waga: 330 g /m²
Velikosti Rozmiary: S–5XL
barevnost kolor: modrá, červená/šedá niebieski, czerwony/szary
• našité reflexní lemování • antistatická • zatavené švy pro 100% voděodolnost • vynímatelná podšívka, ohnivzdorný fleece s našitou kapsou
na obou stranách (odnímatelná podšívka může být používána samostatně) • 2 styly – s kapucí a bez jednoduché kapuce (zip-on kapuce) nebo
kapuce pro užití s helmou • chrání před větrem, deštěm a chladem
(pouze v případě použití odepínatelné podšívky) • ochrana při svářecích
pracech, před elektrickým obloukem, teplem a plamenem • ochrana proti
tekutým chemikáliím; antistatické vlastnosti bunda splňuje pouze při nošení společně s kalhotami o stejných ochranných vlastnostech • chrání proti
elektrickému oblouku vyvolaným porouchou přívodu proudu (4 kA) v síti
nízkého napětí (max. 400 V, 50 Hz střídavého napětí)
• ochrana proti zásahu přímým plamenem po 10 sekund, po 20 sekund při
vystavení teplu o intenzitě 20 kW/m² a menšími zásahy roztaveným kovem (min. 25 kapek) • omezená ochrana proti krátkodobému nízkotlakého
proudu kapalin, malých sprejů a odstřikujícím částicím malého rozsahu
• odblaskowy piping • antystatyczna • zgrzewane szwy dla 100% szczelności • odpinana, trudnopalna polarowa podszewka z bocznymi kieszonkami z klapką. Podszewka może być noszona oddzielnie • w 2 wersjach
z doczepianym na zamek błyskawiczny prostym kapturem lub z kapturem
dostosowanym do noszenia z hełmem ochronnym • zapewnia ochronę przed wiatrem, deszczem i zimnem (tylko gdy noszony wraz z podszewką)
• zapewnia ochronę podczas prac spawalniczych, przed działaniem
wysokich temperatur i płomienia • ochrona przed ciekłymi chemikaliami
i właściwości antystatyczne są zapewnione tylko jeśli płaszcz jest noszony razem ze spodniami o tych samych właściwościach ochronnych
• zapewnia ochronę przed łukiem elektrycznym wywołanym przez zwarcie
w instalacjach o niskim napięciu (max 400 V, 50 Hz dla prądu zmiennego)
• zabezpiecza przed konsekwencjami bezpośredniej ekspozycji na działanie płomienia przez min. 10 sekund, daje min. 20-sekundową ochronę
przed działaniem wysokiej temperatury o natężeniu 20 kW/m² oraz przed
zachlapaniem małymi cząstkami stopionego metalu (min. 25 kropli)
• daje ograniczoną ochronę przed krótkotrwałymi opryskami chemikaliami
o niskim ciśnieniu i niewielkimi zachlapaniami
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VEKTOR-17/FB

HASIČSKÝ ODĚV
ODZIEŻ DLA STRAŻAKÓW
0312 0050 42 xxx
MOQ

1

NEW

1 

Na objednávku
na zamówienie
NORMY: EN 469: 2005+A1: 2006 – stupeň ochrany: Xf2, Xr2, Y2, Z2
EN 469: 2005+A1: 2006 – poziom ochrony: Xf2, Xr2, Y2, Z2
Materiál: vnější vrstva: Nomex® Outershell Tough, vodní bariéra:
ohnivzdorná PU membrána, podšívka: Nomex® / viskóza FR, reflexní
materiál: 5 cm široké, ohnivzdorné, střbrné, žluté; kombinace 3 pruhů
Materiał: Powłoka zewnętrzna: Nomex® Outershell Tough,
Wodoodporność: trudnopalna membrana z PU, Podszewka:
Nomex® / Viskose FR, Materiał odblaskowy: szerokość 5 cm,
trudnopalny, kombinacja 3 taśm w kolorze odblaskowym srebrnym
i odblaskowym żótym.
VelikostI Rozmiary: S–5XL, další velikosti na objednávku
inne rozmiary dostępne na specialne zamówienie
barevnost kolor: tmavě modrá ciemnogranatowy
•
•
•
•
•
•
•
•

stojací límec pro ochranu krku
široké záložky uprostřed zad pro volnost pohybu
postranní kapsy s patkou a zapínáním na suchý zip
vaková kapsa na rádio s držákem antény přidržované suchým
zipem, s odtokem vody ve spodní části
ohnivzdorná, flexibilní vnitřní podšívka
kovový půlkruh pod pravou kapsou pro uchycení rukavic
ohnivzdorná žebrová manžeta
světloodrážející pruhy pro větší viditelnost

• stawiany kołnierz dla dodatkowej ochrony szyi
• szeroki splot na środku pleców dla zwiększonej swobody ruchów
• kieszeń boczna usytuowana na szwie, przez całą długość
zapinana na rzep Velcro
• kieszeń na radio z klapą i otworem na antenę
• trudnopalna, elastyczna podszewka
• trudnopalny, prążkowany mankiet
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Tato souprava je vyrobena z 240 g /m² materiálu ve složení 35%
bavlny a 65% polyesteru. Oblíbenou červeno-černou kombinaci
doplňují výrazné reflexní proužky, oděvy mají pohodlný střih a jsou
odolné olejům a vodě. Díky těmto přednostem jej nejvíce ocení např.
zaměstnanci v autoservisech.

Komplet ten jest wyprodukowany z materiału o gramaturze 240 g /m²,
składającego się w 35% z bawełny oraz w 65% z poliestru. Gustowną,
czerwono-czarną kombinację kolorystyczną uzupełniają wyraźne
paski odblaskowe. Odzież wchodząca w skład tego kompletu ma
wygodny krój i posiada zwiększoną odporność na wodę oraz
oleje. Dzięki tym zaletom jest szczególnie doceniana m.in. przez
pracowników serwisów samochodowych.

TAYRA

KALHOTY S LACLEM SPODNIE OGRODNICZKI
0302 0116 20 xxx
MOQ

1

20 

Materiál: 35 % bavlna, 65 % polyester, 240 g /m²
Materiał: 35 % bawełna, 65 % poliester, 240 g /m²
VelikostI Rozmiary: 48–62
BAREVNOST KOLOR: červeno-černá czerwono-czarna
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•
•
•
•
•
•

pružné šle s plastovými sponami
dělená náprsní kapsa s dvěma klopami se zapínáním na druky
multifunkční kapsy, kapsa na skládací metr
rozparek na zip
dvě zadní kapsy
reflexní doplňky – 2,5 cm široké pásy

•
•
•
•
•
•

elastyczne szelki z plastykowymi klamrami
dzielona kieszeń piersiowa z dwiema patkami zapinanymi na zatrzaski
kieszenie wielofunkcyjne, kieszeń na miarkę
rozporek zamykany na zamek błyskawiczny
dwie kieszenie tylne
elementy odblaskowe – taśmy szerokości 2,5 cm

SPECIÁLNÍ ODĚVY PRO SPECIFICKÉ POUŽITÍ ODZIEŻ SPECJALISTYCZNA

TAYRA

BUNDA KURTKA
0301 0159 20 xxx
MOQ

1

20 

Materiál: 35 % bavlna, 65 % polyester, 240 g /m²
Materiał: 35 % bawełna, 65 % poliester, 240 g /m²
VelikostI Rozmiary: 48–62
BAREVNOST KOLOR: červeno-černá czerwono-czarna
•
•
•
•
•
•
•

olejivzdorná a voděodolná impregnace
stojáčkový límec
zapínání na zip a kovový knoflík
zesílené lokty na rukávech, manžeta s knoflíkem
2 našité náprsní kapsy s úzkými klopami a kovový knoflík
vzadu stahovací pásek
reflexní doplňky – 2,5 cm široké pásy

•
•
•
•
•
•
•

powłoka wodo- oraz olejo-odporna
kołnierz – stójka
zapięcie na zamek błyskawiczny oraz metalowe zatrzaski
wzmocnienia na rękawach, mankiety z zatrzaskami
2 kieszenie piersiowe przykryte patkami zapinanymi na metalowe zatrzaski
pas regulujący z tyłu
elementy odblaskowe – taśmy szerokości 2,5 cm

TAYRA

kalhoty spodnie
0302 0115 20 xxx
MOQ

1

20 

Materiál: 35 % bavlna, 65 % polyester, 240 g /m²
Materiał: 35 % bawełna, 65 % poliester, 240 g /m²
VelikostI Rozmiary: 48–62
BAREVNOST KOLOR: červeno-černá czerwono-czarna
•
•
•
•
•
•

poutka a guma v pase
zapínání na knoflík a zip
zadní našitá kapsa v pravo
na pravé nohavici kapsa
na skládací metr
reflexní doplňky – 2,5 cm široké pásy

•
•
•
•
•

umowa pętla i taśma w pasie
zapinane na zamek błyskawiczny i zatrzaski
tylna kieszeń na prawej nogawce
kieszeń na miarkę na prawej nogawce
elementy odblaskowe – taśmy szerokości 2,5 cm
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Oděv je určen k nošení jako ochranný oděv proti teplu
a ohni s antistatickými vlastnostmi.
Odzież chroniąca przed wysoką temperaturą i ogniem
o właściwościach antyelektrostatycznych.

COEN

BUNDA KURTKA
0301 0106 40 XXX
MOQ

1

10 

A Omezené šíření plamene dle EN 531
Ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia zgodnie z normą EN 531
B2 Ochrana proti konvekčnímu teplu, úroveň provedení 2 dle EN 531
Ochrona przed ciepłem konwekcyjnym, poziom 2 zgodnie z normą EN 531

NormY: EN 1149-5: 2008, EN 531: 95/A1: 98
Materiál: 100 % bavlna s trvalou nehořlavou úpravou, 345 g /m²
Materiał: 100 % bawełna o wykończeniu trudnopalnym, 345 g /m²
VelikostI Rozmiary: 48–62
BAREVNOST KOLOR: tmavě modrá granatowy ciemny
•
•
•
•
•

zapínání kryté klopou na suchý zip
dvě náprsní kapsy kryté klopou přišitou na bocích
dvě kryté vnitřní kapsy
rukávy s pružnou manžetou
bunda ukončená širokým lemem s pruženkami na bocích

•
•
•
•
•

zapięcie przykryte patką z rzepem
dwie kieszenie piersiowe przykryte patkami przyszytymi po bokach
dwie przykryte kieszenie wewnętrzne
rękawy zakończone elastycznymi mankietami
kurtka wykończona szerokim, elastycznym obszyciem po bokach

EN1149-5:2008

EN 531+A1
A B2
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COEN KALHOTY S LACLEM
SPODNIE OGRODNICZKI
0302 0073 40 xxx
MOQ

1

10 

A Omezené šíření plamene dle EN 531
Ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia zgodnie z normą EN 531
B2 Ochrana proti konvekčnímu teplu, úroveň provedení 2 dle EN 531
Ochrona przed ciepłem konwekcyjnym, poziom 2 zgodnie z normą EN 531

NormY: EN 1149-5: 2008, EN 531: 95/A1: 98
Materiál: 100 % bavlna s trvalou nehořlavou úpravou, 345 g /m²
Materiał: 100 % bawełna o wykończeniu trudnopalnym, 345 g /m²
VelikostI Rozmiary: 48–62
BAREVNOST KOLOR: tmavě modrá granatowy ciemny
• náprsní kapsa krytá klopu
• našité boční kapsy v pase kryté klopou
• kieszeń piersiowa przykryta patką
• dwie naszywane kieszenie przykryte patkami na wysokości pasa
EN1149-5:2008

EN 531+A1
A B2

COEN KALHOTY SPODNIE
0302 0072 40 xxx
MOQ

1

10 

A Omezené šíření plamene dle EN 531
Ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia zgodnie z normą EN 531
B2 Ochrana proti konvekčnímu teplu, úroveň provedení 2 dle EN 531
Ochrona przed ciepłem konwekcyjnym, poziom 2 zgodnie z normą EN 531

NormY: EN 1149-5: 2008, EN 531: 95/A1: 98
Materiál: 100% bavlna s trvalou nehořlavou úpravou, 345 g /m²
Materiał: 100% bawełna o wykończeniu trudnopalnym, 345 g /m²
VelikostI Rozmiary: 48–62
BAREVNOST KOLOR:
tmavě modrá granatowy ciemny
•
•
•
•
•

kalhoty s poutky
dvě kryté vnitřní kapsy
zadní a dvě boční našité kapsy s klopou
zapínání na suchý zip
kolena a sed

• spodnie ze szluwkami
• dwie przykryte kieszenie wewnętrzne
• naszywana jedna kieszeń tylna oraz dwie boczne
przykryte patkami
• zapięcie na rzep
• wzmocnione w okolicach kolan oraz siedziska
EN1149-5:2008

EN 531+A1
A B2
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Oděv je určen k nošení jako ochranný oděv proti teplu
a ohni. Oděv je doplněn o reflexní nášivky.
Odzież przeznaczona do użytku jako odzież chroniąca przed
ciepłem oraz ogniem. Wyposażona w elementy odblaskowe.

TUGELA
BUNDA KURTKA

ZIMA

0301 0107 40 xxx
MOQ

1

5 

A Omezené šíření plamene dle EN 531
Ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia zgodnie z normą EN 531
B2 Ochrana proti konvekčnímu teplu, úroveň provedení 2 dle EN 531
Ochrona przed ciepłem konwekcyjnym, poziom 2 zgodnie z normą EN 531

NormY: EN 1149-5: 2008, EN 531: 95/A1: 98
Materiál: Svrchní materiál 100 % bavlna, 340 g /m² s trvalou nehořlavou
úpravou. Podšívka je ze 100 % bavlny, zateplení 100 % polyester.
Materiał: Materiał zewnętrzny: 100 % bawełna o wykończeniu
trudnopalnym, 340 g /m². Podszewka: 100 % bawełna, izolacja: 100 % poliester.
VelikostI Rozmiary: S–3XL
BAREVNOST KOLOR: tmavě modrá granatowy ciemny
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•
•
•
•
•
•
•
•

klasický límec
zapínání na zip krytý klopou
rukávy s vnitřní pružnou manžetou
dvě kryté boční kapsy
dvě našité náprsní kapsy s klopou přišitou po stranách
dvě vnitřní náprsní kapsy, levá uzavíratelná na suchý zip
stahování v pase
reflexní doplňky – 5 cm široké pásy

•
•
•
•
•
•
•
•

klasyczny kołnierz
zapinana na zamek błyskawiczny kryty patką
rękawy wewnętrzne z elastycznymi mankietami
dwie kryte kieszenie boczne
dwie naszywane kieszenie piersiowe kryte patkami przyszytymi po bokach
dwie wewnętrzne kieszenie wewnętrzne, lewa z zapięciem na rzep
regulacja w pasie
element odblaskowe – taśmy szerokości 5 cm

EN 531+A1
A B2

SPECIÁLNÍ ODĚVY PRO SPECIFICKÉ POUŽITÍ ODZIEŻ SPECJALISTYCZNA

TUGELA
KALHOTY S LACLEM
SPODNIE OGRODNICZKI
0302 0074 40 xxx

MOQ

1

5 

A Omezené šíření plamene dle EN 531
Ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia zgodnie z normą EN 531
B2 Ochrana proti konvekčnímu teplu, úroveň provedení 2 dle EN 531
Ochrona przed ciepłem konwekcyjnym, poziom 2 zgodnie z normą EN 531

NormY: EN 1149-5: 2008, EN 531: 95/A1: 98
Materiál: Svrchní materiál 100 % bavlna, 340 g /m² s trvalou nehořlavou
úpravou. Podšívka je ze 100 % bavlny, zateplení 100 % polyester.
Materiał: Materiał zewnętrzny: 100 % bawełna o wykończeniu
trudnopalnym, 340 g /m². Podszewka: 100 % bawełna, izolacja: 100 % poliester.

ZIMA

VelikostI Rozmiary: S–3XL
BAREVNOST KOLOR: tmavě modrá granatowy ciemny
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nastavitelná délka
zapínání na zip
dvě našité náprsní kapsy s klopou
dvě zadní kapsy s klopou a poutkem
krytá kapsa na skládací metr
pružný pas
reflexní doplňky – 5 cm široké pásy
nohavice dole s rozparkem od kolena se zipem krytým manžetou
nohavice s nastavitelnou manžetou se suchým zipem

•
•
•
•
•
•
•
•
•

regulowana długość
zapięcie na zamek błyskawiczny
dwie naszyte kieszenie piersiowe przykryte patkami
dwie kieszenie tylne z pętelkami przykryte patkami
kieszeń na miarkę
elastyczna talia
elementy odblaskowe – taśmy szerokości 5 cm
nogawki poniżej kolan rozpinane zamkiem błyskawicznym przykrytym patką
regulowana wielkość mankietów nogawek spodni zapinanych na rzep

EN 531+A1
A B2
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SPECIÁLNÍ ODĚVY SVÁŘEČSKÉ
ODZIEŻ SPECJALNA SPAWANIE
Doplňkové ochranné oblečení chrání pracovní oděv a obuv před teplem a ohněm při svářečských pracích. Materiál
je hovězí štípená kůže, šitý kevlarovou nití. Dodatkowa odzież chroniąca odzież roboczą oraz obuwie przed ciepłem,
płomieniem i iskrami powstającymi w trakcie prac spawalniczych. Wykonana z dwoiny bydlęcej,
szyta nićmi kewlarowymi.

STRUVE
0313 0009 00 999
MOQ

1

50 

Materiál Materiał: hovězí štípenka wyprawiona skóra wołowa
VelikostI Rozmiary: UNI (100 x 80 cm)
Ochranná zástěra. Fartuch ochronny.

WELLDER SET bunda, kalhoty kurtka, spodnie
0312 0052 40 XX1 výška wysokość 170 cm
0312 0052 40 XX4 výška wysokość 194 cm
WELLDER SET bunda, kalhoty s laclem kurtka, spodnie ogrodniczki
0312 0053 40 XX1 výška wysokość 170 cm
0312 0053 40 XX4 výška wysokość 194 cm
MOQ

1

10 

Normy: EN 340: 2004, EN ISO 11611: 2008
Materiál: 100% bavlna FR, Kepr 3.1. – 300 g /m²
Materiał: 100% bawełna FR, Tkanina Twill 3.1. – 300 g /m²
VelikostI Rozmiary: 44–64
BAREVNOST KOLOR: modrá niebieskie, další barvy na objednávku inne kolory
dostępne na specialne zamówienie

204

pracovní oblečení pro svářeče
• bunda – dvouvrstvé rukávy, nastavitelná šířka rukávů, kapsa s klopou
na levé straně hrudníku, zapínání na krytý knoflík
• kalhoty s laclem s krytým zapínáním na knoflíky na straně kalhot,
dvě zadní kapsy na knoflík, zdvojená vrstva na přední straně kalhot
• kalhoty s krytým zapínáním na knoflíky, dvě zadní kapsy na koflík
a dvě přední kapsy, zdvojená vrstva na přední straně kalhot
ubranie robocze dla spawaczy
• Kurtka – podwójna warstwa tkaniny, możliwość regulacji mankietów
na guziki, jedna kieszeń z klapką po lewej stronie klatki 		
piersiowej zapinana na schowane guziki
Na objednávku
• Spodnie ogrodniczki zapinane z boku na kryte guziki,
na zamówienie
dwie tylne kieszenie zapinane na guziki
• Podwójna warstwa tkaniny przedniej części spodni

NEW

SPECIÁLNÍ ODĚVY PRO SPECIFICKÉ POUŽITÍ ODZIEŻ SPECJALISTYCZNA

LASCAR

0313 0017 99 999
MOQ

1

15 

normy: EN ISO 11611: 2008

ŠTÍT SK 200
PRZYŁBICA SK 200

Materiál: hovězí štípenka, šití kevlarovou nití
Materiał: skóra dwoinowa bydlęca, szyty nićmi kewlarowymi
VelikostI Rozmiary: UNI
Svářecí zástěra přes ramena.
Fartuch spawalniczy z paskiem na ramię
EN ISO 11611

1 A1

OSORNO

SVÁŘECÍ RUKÁVNÍK PRAVÝ
RĘKAW DLA SPAWACZA PRAWY
0317 0007 99 999
MOQ

1

30 

RECLUS

SVÁŘECÍ RUKÁVNÍK LEVÝ
RĘKAW DLA SPAWACZA LEWY
0317 0008 99 999
MOQ

1

30 

Materiál: hovězí štípenka, šití kevlarovou nití
Materiał: skóra dwoinowa bydlęca, szyty nićmi kewlarowymi
VelikostI Rozmiary: UNI
Svářecí rukávník s řemínkem pro upevnění k tělu.
Naramiennik spawalniczy z paskami mocującymi do ciała.

TACORA

0319 0002 99 999
MOQ

1

30 

Materiál: hovězí štípenka, šití kevlarovou nití
Materiał: skóra dwoinowa bydlęca, szyty nićmi kewlarowymi
VelikostI Rozmiary: UNI
Svářecí kamaše s upínacími pásky.
Nagolenniki spawalnicze z paskami mocującymi
EN ISO 11611

1 A1
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Bezpečnostní oblečení proti pořezání řetězovou pilou. Jsou
vyrobeny podle požadavků ČSN EN 340:2004 a ČSN EN 381-5: 1997,
ochranná plocha A – třída odolnosti 1 – CE + FPA.

Odzież chroniąca przed przecięciem piłą łańcuchową.
Produkowana zgodnie z normą EN 340:2004 oraz EN 381-5:1997,
strefa ochronna A – klasa odporności 1 – CE + FPA.ciepłem oraz
ogniem. Wyposażona w elementy odblaskowe.

PLUTO
KALHOTY S LACLEM
SPODNIE OGRODNICZKI
0302 0128 10 xxx

MOQ

1

1 

Materiál: 53 % polyamid, 47 % bavlna, podšívka – 68 % polyester,
32 % polypropylen
Materiał: 53 % poliamid, 47 % bawełna, podszewka – 68 % poliester,
32 % polipropylen
VelikostI Rozmiary: 46–68
•
•
•
•
•
•
•

vnitřní protipořezová vložka ve předu od pasu až po konec nohavic
nastavitelná délka
zapínání na plastovou sponu
náprsní kapsa na zip
zapínání z boku na zip a knoflíky
zadní našitá kapsa s klopou na suchý zip
kapsa na skládací metr

• wewnętrzna podszewka chroniąca przed przecięciem
od wysokości pasa do końca nogawek
• regulowana długość
• zapinane plastykową klamrą
• kieszeń piersiowa zapinana na zamek błyskawiczn
• boczne zapięcia na zamek błyskawiczny oraz guzik
• naszyta kieszeń tylna z patką zapinaną na rzep
• kieszeń na miarkę
EN 381

206
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PLUTO SADA
KOMPLET
0312 0031 10 xxx

MOQ

1

1 

Materiál: 53 % polyamid, 47 % bavlna, podšívka – 68 % polyester,
32 % polypropylen
Materiał: 53 % poliamid, 47 % bawełna, podszewka – 68 % poliester,
32 % polipropylen
VelikostI Rozmiary: 46–68
•
•
•
•
•
•
•
•

krátký límec s fleecem z vnitřní strany
na levé straně náprsní kapsa na zip
na pravé straně kapsa na mobil s klopou na suchý zip
zapínání na zip s klopou na druky
kapsa na rukávu
rukávy s vnitřní pružnou manžetou
prodloužená zadní část
odvětrání na zádech

•
•
•
•
•
•
•
•

krótki kołnierz z polarem od wewnątr
kieszeń piersiowa po lewej stronie zapinana na zamek błyskawiczny
kieszeń na telefon komórkowy z patką zapinaną na rzep po prawej stronie
zapięcie na zamek błyskawiczny przykryte patką z zatrzaskami
kieszeń na rękawie
wewnętrzne rękawy z elastycznymi mankietami
przedłużony stan (tył)
wentylacja na plecach
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Všechny antistatické ochranné oděvy ESD splňují přísné požadavky certifikace dle příslušných norem. Kvalita
výroby všech produktů je garantována dle certifikace ISO 9001. Oděvy odpovídají EN 61340-5-1 a jsou určeny
k použití při činnostech kdy je vyžadována ochrana před nežádoucími účinky elektrostatického náboje.
Wszystkie ubrania antyelektrostatyczne ESD spełniają rygorystyczne wymagania stawiane przez odpowiednie
normy; jakość produkcji wszystkich ubrań zapewniona jest certyfikatem ISO 9001. Ubrania spełniają wymagania
normy EN 61340-5-1 i są przeznaczone do użytku w aplikacjach wymagających ochrony przed niekorzystnymi
skutkami wyładowań elektrostatycznych.klasa odporności 1 – CE + FPA.ciepłem oraz ogniem. Wyposażona
w elementy odblaskowe.

EDGE ESD TRIČKO
PODKOSZULEK
0304 0028 50 xxx
MOQ

1

1 

Materiál: 96 % bavlna, 4 % uhlíkové vlákno
Materiał: 96 % bawełna, 4 % włókno węglowe
Velikosti Rozmiary: S–3XL
BarEVNOST: světle modrá/bílý proužek
KOLOR: jasnoniebieski/białe prążki
EN 1149

STING PLÁŠŤ FARTUCH
0311 0027 80 xxx
MOQ

1

1 

Materiál: 39 % polyester, 59 % bavlna,
2 % uhlíkové vlákno
Materiał: 39 % poliester, 59 % bawełna,
2 % włókno węglowe
VelikostI Rozmiary: S–3XL
BarEVNOST KOLOR: bílá biały
EN 1149
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SPEC WINTER SET
0312 0041 40 xxx
MOQ

1

BREATHABLE

1 

ZIMA

Materiál: Bunda: 100 % polyester/PU.
Kalhoty: 100 % polyester/PU, teflonová úprava, zateplení duté vlákno
Materiał: Kurtka: 100% poliester/PU, Spodnie: 100% poliester/PU,
powłoka teflonowa, izolacja termiczna włóknem kanalikowym
VelikostI Rozmiary: S–2XL
BarEVNOST KOLOR: tmavě modrá-šedá granatowy-szary
Ochranný oblek proti chladu, bunda s odepínací kapucí, u bundy
tepelná izolace ze dvou vrstev dutého vlákna, kalhoty s ochranou kolen a jednou vrstvou dutého vlákna, oblek je voděodolný
s TEFLONOVOU úpravou a má PU prodyšnou membránu.
Zestaw odzieży chroniącej przed zimnem, kurtka z odpinanym
kapturem, izolacja kurtki wykonana z dwóch warstw włókien
kanalikowych, spodnie ze wzmocnionymi kolanami, izolacja spodni wykonana z jednej warstwy włókien kanalikowych; zestaw
wodoodporny z powłoką teflonową oraz paroprzepuszczalną
membraną PU.
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SIOEN
PROFESSIONAL
PROTECTIVE CLOTHING
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ODĚVY SIOEN ODZIEŻ SIOEN

MANAGEMENT
CONCEPT COLLECTION
nová kolekce pro manažery
nowa kolekcja dla kadry kierowniczej

TORNHILL

S.E.P.P. KOLEKCE KOLEKCJA
Kolekce oděvů, která vás ochrání i v těch nejnáročnějších povětrnostních podmínkách. Fleece, softshell či další
vnitřní vrstvy jsou plně kompatibilní s bundou Tornhill,
která patří do stejné kolekce.
Základem kolekce je bunda TORNHILL, kterou lze kombinovat s bundami DURANGO, PULCO, MERIDA, SHERWOOD, TORREON a GERMO. Bundy lze nosit samostatně i jako vložku
do bundy TORNHILL.
kolekcja odzieży która chroni w najcięższych warunkach
pogodowych. Polary, softshelle i podpinki są w pełni kompatybilne z kurtkami S.E.P.P. z tej samej kolekcji dzięki
koncepcji I.L.S.
Podstawowym produktem kolekcji S.E.P.P. jest kurtka TORNHILL, którą można łączyć z kurtkami DURANGO, PULCO, MERIDA, SHERWOOD, TORREON oraz
GERMO. Kurtki mogą być noszone oddzielnie
lub w połączeniu z kurtką TORNHILL.
PULCO

TORREON

Je důležité se cítit pohodlně i v měnících se podmínkách. SIOEN z tohoto
důvodu vyvinul systém I.L.S., který umožňuje rychlou a jednoduchou
výměnu vnitřní části bundy v závislosti na měnících se podmínkách.
To ważne, aby podczas pracy czuć się komfortowo nawet w
zmieniających się warunkach pogodowych. Nasze produkty I.L.S łatwo
i szybko przystosowują się do zmieniających się warunków pogodowych,
tak aby pracownik mógł komfortowo kontynuować pracę.

DURANGO

SHERWOOD

MERIDA

GERMO

WWW.CERVA.COM

TORNHILL 608Z
bunda kurtka
0301 0301 xx XXX

MOQ

1

5 

Na objednávku
na zamówienie
611Z - 612Z - 622Z - 624Z - 625Z - 626Z
Materiál: SIOPOR® Extra: 100 % polyester, potažené 100 % PU nátěrem,
± 205 g /m², podšívka – síťovina v oblasti těla, polyamid v rukávu
Materiał: SIOPOR® Extra: 100 % poliester, laminowany warstwą 100 % PU;
± 205 g /m², wewnątrz umieszczona podszewka – na ciele z siatki,
w rękawie z poliamidu.
Velikosti Rozmiary: XS–3XL
barevnost kolor:

NEW
COLOR

20

09

10

41

červená
czerwony

šedá
szary

zelená
zielony

navy
granatowy

Vysoce prodyšná, nepromokavá a větruodolná bunda. Zapínání na zip, odnímatelná kapuce s kšiltem a zapínáním u krku, 2 náprsní kapsy na zip, 2 kapsy
na zip a 1 kapsa na rukávu. Stahovací šňůrka v pase a spodním okraji bundy.
Délka zad 85 cm (u velikosti L).
Doskonale oddychająca, witaroszczelna i wodoszczelna kurtka o wysokiej
odporności na rozdarcie, długi suwak przy zamku błyskawicznym zapewnia
komfort zapinania i rozpinania. Odczepiany kaptur z osłoną podbródka.
2 wpuszczane kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny oraz dodatkowa
kieszeń na rękawie. U dołu i w pasie ściągany sznurek dający możliwość
regulacji kurtki. Długość pleców 85 cm (L).

vnitřní podšívka - síťovina
wewnątrz podszewka z siatki
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ODĚVY SIOEN ODZIEŻ SIOEN
ochrana brady
osłona podbródka

NEW
COLOR

1
x

1
x

x

x

x

x

EN 14058

EN 14058

2004

2004

MERIDA 612Z

fleecová bunda kurtka polarowa
0301 0302 xx XXX
MOQ

1

5   

Na objednávku
na zamówienie

DURANGO 611Z

fleecová bunda kurtka polarowa
0301 0298 xx XXX
MOQ

1

5 

Na objednávku
na zamówienie

608Z

608Z

Materiál: dvoustranný fleece, 100 % polyester, ± 285 g  / m²
Materiał: 100 % poliestru – dwustronny polar, ± 285 g /m²

Materiál: dvoustranný fleece, 100 % polyester, ± 285 g / m²
Materiał: 100 % poliestru – dwustronny polar, ± 285 g /m²

Velikosti Rozmiary: XS–3XL

Velikosti Rozmiary: XS–3XL

barevnost kolor:

barevnost kolor:

NEW
COLOR

20

00

41

60

23

09

18

43

červená
czerwony

šedá
szary

navy
granatowy

černá
czarny

černá-červená
czarny-czerwony

černá-šedá
czarny-szary

černá-zelená
czarny-zielony

černá-navy
czarny-granatowy

Vysoce prodyšná oboustranná fleecová bunda s antipilingovou úpravou.
Náprsní kapsa a dvě postranní kapsy se zapínáním na zip. Elastické manžety
na rukávech a elastické stahování ve spodním okraji bundy. Délka zad 75 cm
(u velikosti L). Kompatibilní s bundou TORNHILL.

Vysoce prodyšná oboustranná fleecová bunda s antipilingovou úpravou.
Náprsní kapsa a dvě postranní kapsy se zapínáním na zip. Elastické manžety
na rukávech a elastické stahování ve spodním okraji bundy. Délka zad 75 cm
(u velikosti L). Kompatibilní s bundou TORNHILL.

Doskonale oddychająca, dwustronna kurtka polarowa z wykończeniem przeciw mechaceniu. Kieszenie zapinane na rzepy Velcro. Elastyczne zakończenie
rękawów, dół regulowany elastycznym sznurkiem. Długość pleców 75 cm (L).
Kompatybilna z kurtką TORNHILL.

Doskonale oddychająca, dwustronna kurtka polarowa z wykończeniem przeciw mechaceniu. Kieszenie zapinane na rzepy Velcro. Elastyczne zakończenie
rękawów, dół regulowany elastycznym sznurkiem. Długość pleców 75 cm (L).
Kompatybilna z kurtką TORNHILL.
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PULCO 622Z
softshellová bunda
kurtka softshellowa
0301 0304 xx XXX

MOQ

1
x

1

5 

Na objednávku
na zamówienie

x
x

608Z

EN 14058
2004

Materiál: lepený dvouvrstvý softshell – 100 % polyester,
vnitřní strana: fleece, 100 % polyester, ± 250 g /m²
Materiał: 2-warstwowy softshell: stretch poliester 100 %,
od wewnątrz 100 % poliester polar, ±250 g /m²
Velikosti: Rozmiary: XS–3XL
barevnost kolor:

00

41

60

20

šedá
szary

navy
granatowy

černá
czarny

červená
czerwony

Lehká, moderní, větruodolná , prodyšná, dvouvrstvá softshelová bunda. Zapínání na zip s ochranou brady. Náprsní kapsa a dvě postranní kapsy na zip.
Délka zad 75 cm (L). Kompatibilní s bundou TORNHILL.
Lekka, modna, wiatroszczelna i odporna na zimno kutrka softshellowa. Zapinana
na zamek błyskawiczny. Osłona podbródka. Posiada dwie kieszenie i jedną kieszeń wewnętrzną. Długość pleców 75 cm (L). Kompatybilna z kurtką TORNHILL.
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ODĚVY SIOEN ODZIEŻ SIOEN
odepínatelné rukávy
odpinane rekawy

2
in1

NEW

NEW
COLOR

1
x

1
x

x

x

x

x

EN 14058

EN 14058

2004

2004

TORREON 624Z

GERMO 625Z

softshellová bunda
kurtka softshellowa
0301 0305 xx XXX
MOQ

1

bunda kurtka
0301 0307 xx XXX
MOQ

5 

1

5 

Na objednávku
na zamówienie

Na objednávku
na zamówienie

608Z

608Z
Materiál: lepený dvouvrstvý softshell – 100 % polyester,
vnitřní strana: fleece, 100 % polyester, ± 250 g /m²
Materiał: 2-warstwowy softshell: stretch poliester 100 %,
od wewnątrz 100 % poliester polar, ±250 g /m²
Velikosti: Rozmiary: XS–3XL
barevnost kolor:

Materiál Materiał: 100 % prošívaný polyamid, vnitřní vrstva fleece,
100 % polyester, ± 340 g /m² 100 % pikowany poliamid, od wewnątrz 100 % polar
poliester, ± 340 g /m²
Velikosti: Rozmiary: XS–3XL
barevnost kolor:

NEW
COLOR

09

43

18

23

černá-šedá
czarny-szary

černá-navy
czarny-granatowy

černá-zelená
czarny-zielony

černá-červená
czarny-czerwony

Lehká, moderní, větruodolná, prodyšná, dvouvrstvá softshelová bunda.
Zapínání na zip s ochranou brady. Odepínatelné rukávy. Náprsní kapsa a dvě
postranní kapsy na zip. Délka zad 75 cm (L). Kompatibilní s bundou TORNHILL.
Lekka, modna, wiatroszczelna i odporna na zimno kutrka softshellowa. Zapinana
na zamek błyskawiczny. Osłona podbródka. Posiada dwie kieszenie i jedną kieszeń wewnętrzną. Długość pleców 75 cm (L). Kompatybilna z kurtką TORNHILL.

09

41

23

šedá-černá
szary-czarny

navy-černá
granatowy-czarny

černá-červená
czarny-czerwony

Lehká, moderní, větruodolná , prodyšná, dvouvrstvá softshModerní, pohodlná,
větruodolná bunda. Vnější strana z prošívaného polyamidu, vnitřní vrstva měkká
fleecová podšívka. Zapínání na zip s ochranou brady. Náprsní kapsa a dvě
postranní kapsy na zip. Délka zad 75 cm (L). Kompatibilní s bundou TORNHILL.
Modna, niezwykle komfortowa kurtka. Chroniąca przed zimnem i wiatrem. Pikowany poliamid z miękką polarową podszewką. Zapięcie na zamek błyskawiczny
z osłoną podbródka. Długość pleców 75 cm (L). Kompatybilna z kurtką TORNHILL.
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SHERWOOD 626Z
bunda kurtka
0306 0019 00 XXX
1

MOQ

5 

Na objednávku
na zamówienie
608Z
Materiál: 3 vrstvy – fleece, 100 % polyester; PU výplň; vnitřní vrstva
interlock 100 % polyester, ±350 g/m²
Materiał: 3 warstwy: 100 % poliester polar – gąbka PU – 100 % dzianina poliester interlock, ±350 g /m²
Velikosti Rozmiary: XS–3XL
BarEVNOST Kolor: šedá szary
Moderní, komfortní, větruodolná bunda. Zapínání na zip s ochranou
brady. Náprsní kapsa a dvě postranní kapsy na zip. Náplety na spodním okraji rukávů. Délka zad 75 cm (u velikosti L). Kompatibilní
s bundou TORNHILL.
Modna, niezwykle komfortowa kurtka. Chroniąca przed zimnem
i wiatrem. Zapięcie na zamek błyskawiczny z osłoną podbródka.
2 wpuszczane kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny.
Długość pleców 75 cm (L). Kompatybilna z kurtką TORNHILL.

pletené manžety
mankiety z dzianiny
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ODĚVY SIOEN ODZIEŻ SIOEN

ANTI-STATIC

FLAME RETARDANT

ANTI-STATIC

FLAME RETARDANT

GLADSTONE 5729

WINSELER 3073

kalhoty spodnie
0302 0123 xx XXX
1

MOQ

bunda kurtka
0301 0118 xx XXX

10 

3073

5 

7690

5729 – 5806

Materiál Materiał: SIOPOR FR/AST

Materiál Materiał: SIOPOR FR/AST

Velikosti Rozmiary: S–3XL

Velikosti Rozmiary: S–3XL

barevnost kolor:

barevnost kolor:

70

90

20

70

90

20

žlutá-navy
żółty-granatowy

oranžová-navy
pomarańczowy-granatowy

červená-navy
czerwony-granatowy

žlutá-navy
żółty-granatowy

oranžová-navy
pomarańczowy-granatowy

červená-navy
czerwony-granatowy

Antistatické, nehořlavé a chemicky odolné kalhoty s pevnou bavlněnou
nehořlavou podšívkou a přelepenými švy.

Antistatická, nehořlavá a chemicky odolná bunda s bavlněnou nehořlavou
podšívkou, kapucí v límci a přelepenými švy.

Antystatyczne, niepalne i odporne na czynniki chemiczne spodnie z bawełnianą, niepalną podszewką i podklejonymi szwami.

Antystatyczna, niepalna i odporna na czynniki chemiczne kurtka z bawełnianą, niepalną podszewką, kapturem w kołnierzu i podklejonymi szwami.
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EN 13034

Type PB (6)

EN 13034

Type PB (6)
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ANTI-STATIC

ANTI-STATIC

FLAME RETARDANT

FLAME RETARDANT

DUFFEL 3074

EKOFISK 5806

bunda kurtka
0302 0096 41 XXX
1

MOQ

5 

7690

1

MOQ
5806

10 

3073 – 3074

Materiál Materiał: SIOPOR FR/AST

Materiál Materiał: SIOPOR FR/AST

Velikosti Rozmiary: S–3XL

Velikosti Rozmiary: S–3XL

Barevnost kolor: navy-sv. modrá granatowy-jasnoniebieski

Barevnost kolor: navy granatowy

Antistatická, nehořlavá a chemicky odolná bunda s pevnou bavlněnou nehořlavou podšívkou Pyrovatex, vnitřní kapsou, kapucí v límci a přelepenými švy.

Antistatické, nehořlavé a chemicky odolné kalhoty s pevnou bavlněnou
nehořlavou podšívkou Pyrovatex, elastickým pasem a přelepenými švy.

Antystatyczna, niepalna i odporna na działanie środków chemicznych
kurtka z trwałą, bawełnianą, niepalną podszewką Pyrovatex, z kieszenią
wewnętrzną, kapturem w kołnierzu i podklejonymi szwami.

Antystatyczne, niepalne i odporne na działanie srodków chemicznych spodnie
z trwała, bawełniana, niepalna podszewka Pyrovatex,
elastycznym pasem i podklejonymi szwami.
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Type PB (6)
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ODĚVY SIOEN ODZIEŻ SIOEN

ANTI-STATIC

ANTI-STATIC

FLAME RETARDANT

FLAME RETARDANT

ELLISTON 7219

RIDLEY 7218

bunda kurtka
0301 0308 xx XXX
1

MOQ

bunda kurtka
0301 0312 41 XXX

5  

7221

4691

7224

5  

7221

4691

7224

Materiál: 100 % polyester s povrstvením 100 % FR PU + AST, ± 250 g /m²
Materiał: 100 % poliester z powleczeniem 100 % FR PU + AST; ± 250 g /m²

Materiál: 100 % polyester s povrstvením 100 % FR PU + AST, ±250 g /m²
Materiał: 100 % poliester z powleczeniem 100 % FR PU + AST; ±250 g /m²

Velikosti Rozmiary: S–3XL

Velikosti Rozmiary: S–3XL

barevnost kolor:

BarEVNOST Kolor: navy granatowy

79

96

Nehořlavá, antistatická, vysoce prodyšná, nepromokavá a větruodolná bunda
se stojáčkem. Nehořlavá bavlněná podšívka. Zip v zadní části bundy pro snadný přístup při aplikaci potisku či výšivky. Dvě přední kapsy. Vysoká odolnost
proti roztržení, podlepené švy, zapínání na zip. Délka zad 85 cm (u velikosti L).

žlutá
żółty

oranžová
pomarańczowy

Nehořlavá, antistatická, vysoce prodyšná, nepromokavá a větruodolná reflexní
bunda se stojáčkem. Nehořlavá bavlněná podšívka. Zip v zadní části bundy pro
snadný přístup při aplikaci potisku či výšivky. Dvě přední kapsy. Vysoká odolnost proti roztržení, podlepené švy, zapínání na zip. Délka zad 85 cm (L).
Oddychająca, wiatroszczelna i wodoszczelna kurtka z prostym kołnierzem.
Chroni przed gorącem i ogniem, posiada właściwości antystatyczne. Bardzo
odporna na rozdarcie, klejone szwy, zapinana na zamek błyskawiczny. Długość pleców 85 cm (L).
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Doskonale oddychająca, wodoszczelna i wiatroszczelna kurtka z prostym kołnierzykiem. Kurtka posiada właściwości antystatyczne i chroni przed ogniem
i gorącem. Wysoka odporność na rozdarcie, klejone szwy, zapinana na zamek
błyskawiczny. Długość pleców 85 cm (L).
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FLAME RETARDANT

ANTI-STATIC

FLAME RETARDANT

BARKER 7224

WATSON 7221

kapuce kaptur
0314 0074 99 999
1

MOQ

fleecová bunda kurtka polarowa
0301 0310 41 XXX

50  

7218 – 7219

1

MOQ

5 

7218 – 7219

Materiál: 100 % polyester s povrstvením 100 % FR PU + AST, ± 250 g /m²
Materiał: 100 % poliester z powleczeniem 100 % FR PU + AST; ± 250 g /m²

Materiál: dvoustranný fleece, 100 % nehořlavý polyester, ± 275 g /m²
Materiał: dwustronny polar: 100 % odporny na płomień poliester; ±275 g /m²

Velikosti Rozmiary: UNI

Velikosti Rozmiary: S–3XL

BarEVNOST Kolor: navy granatowy

BarEVNOST Kolor: navy granatowy

Nehořlavá, antistatická, voděodolná, větruodolná, prodyšná odepínatelná kapuce. Vysoká odolnost proti roztržení, podlepené švy a stahování na šňůrku.
Vnitřní nehořlavá bavlněná podšívka.

Prodyšná, měkká fleecová bunda s antipilingovou úpravou. Zapínáním na zip,
pletené manžety na rukávech. Bundu nelze nosit samostatně. Kompatibilní pouze s bundou ELLISTON a RIDLEY. Délka zad 75 cm (u velikosti L).

100 % wodoszczelny, oddychający i wiatroszczelny odpinany kaptur.
Wysoka odporność na rozdarcie, klejone szwy i ściągacz w postaci sznurka.
Od wewnątrz podszewka odporna na płomienie z właściwościami
antystatycznymi.

Oddychająca kurtka z miękkiego polaru z wykończeniem przeciw mechaceniu. Zapinana na rzepy Velcro. Dziane ściągacze u wylotu rękawów. Długość
pleców 75 cm (L). Nie nadaje się do oddzielnego noszenia. Kompatybilna
z kurtką ELLISTON i RIDLEY.
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ODĚVY SIOEN ODZIEŻ SIOEN

HELLISAN 307A
vesta kamizelka
0303 0059 xx XXX
1

MOQ

ANTI-STATIC

FLAME RETARDANT

10  

Materiál: 100 % polyester s 100 % FR PU zátěrem +AST; ± 250 g /m²
Materiał: 100 % poliester z powleczeniem z 100 % FR PU + AST; ± 250 g /m²
Velikosti Rozmiary: S – 3XL
barevnost kolor:

79

96

22

žlutá
żółty

oranžová
pomarańczowy

červená
czerwony

• nehořlavá, antistatická výstražná vesta
• zapínání na suchý zip
• niepalna i antystatyczna kamizelka wysokiej widoczności
• zapinana na rzepy
1

1
EN471:2003
EN 1149-6:
EN ISO 14116: EN471:2003
2008
A1:2007 2008
A1:2007
index 1

2

3

3

3

2

1

2

3

EN471:2003
A1:2007

EN471:2003
A1:2007

EN471:2003
A1:2007

EN471:2003
A1:2007

1

2
EN471:2003
A1:2007

WELLSFORD 4691
kalhoty spodnie
0302 0196 41 XXX
1

MOQ

ANTI-STATIC

FLAME RETARDANT

10 

7218

7219

Materiál: SIO-START FR AST: 100 % polyester s povrstvením
100 % FR PU + AST, ± 250 g /m²
Materiał: SIO-START FR AST: 100 % poliester z powleczeniem
100 % FR PU + AST; ± 250 g /m²
Velikosti Rozmiary: S–3XL
BarEVNOST Kolor: navy granatowy
Nehořlavé, antistatické, vysoce prodyšné, voděodolné a větruodolné kalhoty.
Vysoká odolnost proti roztržení. Elastický pas, podlepené švy, nohavice
nastavitelné pomocí druků. Vnitřní nehořlavá bavlněná podšívka.
Doskonale oddychające, wodoszczelne i wiatroszczelne spodnie. Elastyczne
w pasie, klejone szwy, nogawki regulowane na zatrzaski. Od wewnątrz
wyściółka posiadająca właściwości antystatyczne.

EN 343

2003
A1: 2007

3

2

3

3

1995ENEN
343
1149-5
2003
2008
A1: 2007

1

ENEN
531
13034
EN 343

1995
Type PB2003
(6)
2005
A1: 2007

EN 13034

Type PB (6)
2005
+A1: 2005

3

3

2
EN 531
531
14116
ENV 343EN ISOEN
2008
1995 1998
1995
inner Aindex
A B 1 C1
B C D3E
outer index 1

EN 531

EN 531

EN 531

A C1

A C2

A B2 C1

1995

1995

1995
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ANTI-STATIC

FLAME RETARDANT

DESADO 7690
bunda kurtka
0301 0121 41 XXX
1

MOQ

5  

3073 – 3074
Materiál: 100 % polyester (fleece)
Materiał: 100 % poliester (polar)
Velikosti Rozmiary: S–3XL
BarEVNOST Kolor: navy granatowy
Nehořlavá antistatická fleecová bunda s elastickými rukávy. Bundu
lze nosit samostatně nebo ji lze použít jako přídavnou fleecovou
vložku k bundám WINSELER, DUFFEL.
Trudnopalna, antystatyczna kurtka polarowa z elastycznymi rękawami. Kurtka może być noszona osobna lub jako dodatkowa warstwa
w komplecie z kurtkami WINSELER, DUFFEL.
1
x
x
EN ISO 14116
2008
index 3

EN ISO 11612
2008
A1 B1 C2

x
EN 1149-5

EN 14058

2008

2004

PULAR 449Z
bunda kurtka
0301 0138 xx XXX
1

MOQ

10 

Materiál: 3-vrstvý laminovaný fleece (polyester microfleece
+ polyuretanová laminace + polyester microfleece: ± 360 g /m²)
Materiał: 3 warstwowy fleece laminowany poliuretanem
poliester ± 360g/m²
Velikosti Rozmiary: S–3XL
barevnost kolor:

40

00

královská modrá
ciemnoniebieski

šedá
szary

•
•
•
•

fleecová bunda z měkkého materiálu
voděodolný, prodyšný materiál
skvělá ochrana proti chladu a větru
antipillingová úprava

•
•
•
•

kurtka polarowa wykonana z miękkiego, laminowanego polaru
wodoodporna i paroprzepuszczalna
dobra ochrona przed zimnem i wiatrem
wykończenie przeciw mechaceniu
1
x
x
x

EN 14058
2004

222

ODĚVY SIOEN ODZIEŻ SIOEN

-40 °C
3

3

2

2

ENV 342
1998
0,414 m² K/W

ENV 342
1998
0,414 m² K/W

-40 °C

VERBIER 2122

bunda kurtka
0301 0130 41 XXX
MOQ

1

5   

6105
Materiál: 50 % bavlna, 50 % polyamid, podšívka – 100 % polyamid,
zateplení – 100 % polyester
Materiał: 50 % bawełna, 50 % poliamid, podszewka – 100 % poliamid,
ocieplenie – 100 % poliester

ZERMATT 6105
kalhoty s laclem
spodnie ogrodniczki
0302 0104 41 XXX
MOQ

1

5  

2122

VelikostI Rozmiary: S–3XL

Materiál: 45 % bavlna, 55 % polyamid, podšívka – 100 % polyamid,
zateplení – 100 % polyester
Materiał: 45 % bawełna, 55 % poliamid, podszewka – 100 % poliamid,
ocieplenie – 100 % poliester

BarEVNOST Kolor: navy-sv. modrá granatowy-jasnoniebieski

Velikosti Rozmiary: S–3XL

Bunda vhodná až do -40 °C s termoizolační vrstvou, odepínací kapucí,
náplety na rukávech a zesílenými rameny a lokty.
Kurtka z warstwą termoizolacyjną, dającą ochronę w temperaturze
do -40 °C, odpinany kaptur, ściągacze w rękawach, wzmocnione
ramiona i łokcie.

Barevnost kolor: navy-sv. modrá granatowy-jasnoniebieski
Kalhoty vhodné až do -40 °C s termoizolační vrstvou, zvýšenými zády
a zesílenými koleny.
Spodnie z warstwą termoizolacyjną, dające ochronę termiczną
do -40 °C, podwyższone w pasie, ze wzmocnionymi okolicami kolan.
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4
in1

odepínatelné rukávy
odpinane rekawy

NEW
3

EN 343

3

2003
A1: 2007

1

2

1
EN471:2003
A1:2007

EN471:2003
A1:2007

3

2
EN471:2003
A1:2007

1
EN471:2003
A1:2007

SKOLLFIELD 209A
1

3

2
EN471:2003
A1:2007

5   

MOQ

Velikosti Rozmiary: S–3XL

70

90

20

žlutá-navy
żółty-granatowy

oranžová-navy
pomarańczowy-granatowy

červená-šedá
czerwony-szary

Kurtka 4 w 1 z odpinaną, ocieplającą wkładką z rękawami, z kapturem
w kołnierzu, 2 wewnętrznymi kieszeniami, krytym zamkiem błyskawicznym,
wewnętrznym ściąganiem pasa, mankietami z dzianiny w rękawach i pikowaną podszewką.

2

3 1
EN471:2003
EN471:2003
EN
343
2003
A1:2007
A1:2007

EN471:2003
A1:2007

224

A1: 2007

2

1998

2
EN471:2003
A1:2007

1

10   

2

31

21
3
EN471:2003
EN471:2003
EN
343

2003
A1:2007
A1:2007
A1: 2007

13 2
x
x
x
32
21x
3
2
EN 14058
EN471:2003
EN471:2003
EN471:2003
ENEN471:2003
343
ENV 343
2003
1998 A1:2007
2004
A1:2007
A1:2007
A1:2007
1

A1: 2007

Materiál: SIOPOR® Ultra: 100 % polyester se 100 % PU povlakem, ± 195 g /m²
Materiał: SIOPOR® Ultra: 100 % poliester „Cotton Touch” (materiał
przypominający bawełnę) z powleczeniem 100 % PU; ± 195 g /m²

barEvnost kolor:

Bunda 4v 1 s odepínatelnou zateplenou vložkou a rukávy, kapucí v límci,
dvěmi vnitřními kapsami, překrytým zipem, vnitřním stahováním v pase,
pletenými manžetami v rukávech a prošívanou podšívkou.

1

ENV 343

Velikosti Rozmiary: S–3XL

Barevnost kolor:

33

3

209A

Materiál: SIOPOR® Ultra: 100 % polyester s PU povrstvením, 195 g /m²
Materiał: SIOPOR® Ultra: 100 % poliester z powleczeniem PU, 195 g /m²

2

EN 343

2003
A1: 2007

kalhoty spodnie
0302 0210 xx XXX

5887

1

3

3

1

3

EN471:2003
A1:2007

EN 343

2003
A1: 2007

1

RONAN 5887

bunda kurtka
0301 0163 xx XXX
MOQ

3

2

32

3

Detachable Lining

3

3

2
EN471:2003
A1:2007

1

3
EN471:2003
A1:2007

2
EN471:2003
A1:2007

96

79

22

žlutá-navy
żółty-granatowy

oranžová-navy
pomarańczowy-granatowy

červená-šedá
czerwony-szary

•
•
•
•
•
•

výstražné kalhoty do deště
100 % vodě- a větruodolné, vysoce prodyšné
Vlhkost pohlcující zátěr na vnitřní straně
Vysoká odolnost proti roztržení
Podlepené švy
2 kapsy, nohavice nastavitelné druky

•
•
•
•
•

spodnie przeciwdeszczowe wysokiej widoczności
100 % wodoodporne, wiatroszczelne i paroprzepuszczalne
materiał odprowadzający wilgoć na zewnątrz
klejone szwy
2 wewnętrzne kieszenie, regulacja obwodu wokół nóg na zatrzaski

71
471
494

ODĚVY SIOEN ODZIEŻ SIOEN

MARIANIS 6833

bunda kurtka
0301 0122 xx XXX
1

MOQ

3
in1

5 

Materiál Materiał: FLEXOTHANE Classic
Velikosti Rozmiary: S–3XL
barevnost kolor:

72

91

73

žlutá-navy
żółty-granatowy

oranžová-navy
pomarańczowy-granatowy

žlutá-zelená
żółty-zielony

Bunda s odepínací vestou (s prošívanou podšívkou), kapucí v límci,
zatavenými švy, pletenými manžetami v rukávech, překrytým zipem
a dvěmi kapsami.
Kurtka z odpinana kamizelką (z pikowana podszewka), kapturem
w kołnierzu, zalanymi szwami, mankietami w rekawach z dzianiny,
krytym zamkiem błyskawicznym i 2 kieszeniami.
2

13

2

11
EN
471
EN
EN471
471
1994
1994
1994

213

3

212 3
EN
471
EN
EN
471
471
EN 343
1994
1994
19942003
A1: 2007

3232

EN
471
EN
EN
471
471
EN
343
2003
1994
1994
1994

A1: 2007

3
123

3311

EN
471
EN
471
EN
471
EN
343
2003
1994
1994
1994
A1: 2007

2312

3 33

EN343
471
EN
471
ENV
1998
1994
1994

2 32

2
x
x
x
x
EN471
471
EN
EN 14058
1994
20041994

Detachable Lining

13

1

23

2
EN 471
1994
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EN
471
ENV
343
1998
1994
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KASSEL 4279

BASTOGNE 6361

bunda kurtka
0301 0125 xx XXX
1

MOQ

20 

kalhoty spodnie
0302 0102 xx XXX

Velikosti Rozmiary: S–3XL

Velikosti Rozmiary: S–3XL

barevnost kolor:

barevnost kolor:

72

91

žlutá
żółty

oranžová
pomarańczowy

1x

1y

33

22
EN
471
ENV
343
1998
1994

226

33

11
EN
471
ENV
343
1998
1994

33

22
EN
471
ENV
343
1998
1994

1

33
EN
471
ENV
343
1998
1994

2
EN 471
1994

EN
471
ENV
343
1998
1994

90

žlutá
żółty

oranžová
pomarańczowy

22

Kurtka przeciwdeszczowa z kapturem w kołnierzu, wentylacją w tylnej części,
krytym zamkiem błyskawicznym, 2 kieszenie, zalane szwy.
EN1998
471
1994

70

Kalhoty s elastickým pasem a zatavenými švy.
Spodnie z elastycznym pasem i zalanymi szwami.

Bunda do deště s kapucí v límci, ventilací v zádech, překrytým zipem, dvěmi
kapsami a zatavenými švy.

1y

ESSENTIAL

Materiál Materiał: FLEXOTHANE Essential

Materiál Materiał: FLEXOTHANE Essential

22

20 

4279 – 6833

6361

1x

1

MOQ

ESSENTIAL

EN
471
ENV
343
1998
1994

33

22

33

11
EN
471
ENV
343
1998
1994

33

22
EN
471
ENV
343
1998
1994

1

33
EN
471
ENV
343
1998
1994

2
EN 471
1994

ODĚVY SIOEN ODZIEŻ SIOEN

GASCOGNE 3792
bunda kurtka
0301 0140 xx XXX
1

MOQ

15 

NEW

4500
Materiál: Flexothane Classic: 100 % polyamid s PU zátěrem;
± 180 g /m²
Materiał: Flexothane Classic: 100 % dzianina poliamidowa
z powleczeniem z PU/ ± 180 g /m²
Velikosti Rozmiary: S–3XL
barevnost kolor:

10

40

zelená
oliwkowy zielony

navy
granatowy

•
•
•
•
•

100 % voděodolný a větruodolný kabát s kapucí v límci
zapínání na druky
elastický, lehký
zatavené švy
délka (S–3XL) 120 cm

• 100 % wodoodporny, wiatroszczelny długi
płaszcz z kapturem chowanym w kołnierzu
• zapinany na zatrzaski
• lekki, wykonany z dobrze dopasowującego
się do sylwetki materiału
• gęste, zgrzew
• długość (S–XXXL) 120 cm
x

2

y
343

98

3

3

2

3

2

1

3

ENV 343

ENV 343

ENV 343

ENV 343

1998

1998

1998

1998
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NEW

NEW

COLOR

COLOR

DORTMUND 4820

ROTTERDAM 4500

bunda kurtka
0301 0139 xx XXX
1

MOQ

kalhoty spodnie
0302 0105 xx XXX

20 

Na objednávku
na zamówienie

4820

Materiál Materiał: FLEXOTHANE Classic

Materiál Materiał: FLEXOTHANE Classic

Velikosti Rozmiary: S–3XL

Velikosti Rozmiary: S–3XL

NEW

barevnost kolor:

COLOR

71

90

40

41

10

60

71

90

40

41

10

60

žlutá
zółty

oranžová
pomarańczowy

sv. modrá
jasnoniebieski

navy
granatowy

zelená
zielony

černá
czarny

žlutá
zółty

oranžová
pomarańczowy

sv. modrá
jasnoniebieski

navy
granatowy

zelená
zielony

černá
czarny

3

3

ENV 343

ENV 343

ENV 343

1998

1998

1998

1998

2

y

3

2

1

x

3

ENV 343

228

NEW

barevnost kolor:

COLOR

Bunda do deště s kapucí v límci, ventilací v podpaží, překrytým zipem
a zatavenými švy.
Kurtka przeciwdeszczowa z kapturem w kołnierzu, wentylacja pod pachami,
kryty zamek błyskawiczny, zalane szwy.

2

20 

Na objednávku
na zamówienie

4500

2

1

MOQ

1998

Kalhoty do deště s elastickým pasem, zatavenými švy a nastavitelnou
délkou nohavic.
Spodnie przeciwdeszczowe z elastycznym pasem, zalanymi szwami
i zmienną długością nogawek.
3

3

2

3

2

1

3

ENV 343

ENV 343

ENV 343

ENV 343

ENV 343

1998

1998

1998

1998

1998

ODĚVY SIOEN ODZIEŻ SIOEN

MICHIGAN 6280

prsačky O1 spodniobuty O1
0204 0054 14 XXX
1

MOQ

5 

Materiál: TEXOFLEX 100 % polyester úplet s 100 % PVC zátěrem
Materiał: 100 % TEXOFLEX poliester dziany ze 100 % powleczeniem PVC
Velikosti Rozmiary: 39–47
Barevnost kolor: olivovo zelená oliwkowa zieleń
Prsačky s přeskami na šlích s vnitřní kapsou a elasticky stahovatelným pásem.
Wodery z szelkami na klamry, kieszeń wewnętrzna oraz elastyczny pas ściągający.
EN 13034

Type PB (6)
2005

3

1

EN 13034

EN 343:

Type PB (6)
2005
+A1: 2005

2003 + A1: 2007

FOR BOOTS

MANTON 6281
EN 13034

Type PB (6)
2005

prsačky S5 spodniobuty S5
0204 0060 14 XXX
EN 13034
Typ PB (6)
2005

1

MOQ

5 

Materiál: TEXOFLEX 100 % polyester úplet s PVC vrstvou
Materiał: 100 % TEXOFLEX poliester dziany ze powleczeniem PVC
Velikosti Rozmiary: 39–47
barevnost kolor: olivovo zelená oliwkowa zieleń
Prsačky s přeskami na šlích s vnitřní kapsou a elasticky stahovatelným
pásem. Bezpečnostní obuv s ocelovou tužinkou a stélkou proti propíchnutí.
Wodery z szelkami na klamry, kieszeń wewnętrzna oraz elastyczny pas
ściągający. Obuwie ochronne z metalowy podnoskiem oraz wkładką
antyprzebiciową.
EN 13034

Type PB (6)
2005

EN 345
S5

3

1
EN 343:
2003 + A1: 2007

EN 13034

Type PB (6)
2005
+A1: 2005

FOR BOOTS

229

WWW.CERVA.COM

230

DOPLŇKY –
OSTATNÍ
Akcesoria –
pozostałe
231
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OUTDOOR

WRAY

0316 0019 99 7XX
MOQ

1

100 

Materiál: 70 % bavlna, 25 % polypropylen, 5 % elastan
Materiał: 70 % bawełna, 25 % polipropylen, 5 % elastan
Velikosti Rozmiary: 39–40, 41–42, 43–44, 45–46
Barevnost Kolor: černá czarny
Speciální ponožky vytvořené pro náročné pracovní
prostředí i sportovní aktivity.
• elastická bandáž na chodidle
• jemný svěr lemu
• ideální odvod potu
• velmi jemné šití špice
Wyjątkowe skarpety zaprojektowane z myślą
o pracy w wymagającym środowisku jak również
do intensywnej aktywności fizycznej.
• elastycznie opaski wokół stopy
• nieuciskający ściągacz
• odprowadzanie wilgoci
• gładkie wykończenie na palcach

232

MELNICK

MERINO

0316 0018 xx 7XX
MOQ

1

100 

ARAE

0316 0020 99 7XX
MOQ

Materiál: 50 % polypropylen SilproX, 45 % merino vlna,
5% elastan Materiał: SilproX 50 % polipropylen,
45 % wełna merino, 5% elastan
Velikosti Rozmiary: 39–40, 41–42, 43–44, 45–46
barevnost kolor:

20

40

červená
czerwony

modrá
niebieski

Speciální ponožky vytvořené pro náročné pracovní
prostředí i sportovní aktivity. Použitím vlákna z merino vlny zaručují tyto ponožky ideální tepelný komfort
a ochranu nohy i v extrémně nepříznivém počasí.
• maximální tepelný komfort díky merino vlně
• elastická bandáž zabraňující posunu ponožky
v botě • polstrované zóny omezující vznik otlaků
a puchýřů • pohodlný neškrtící lem • ideální odvod
potu • antibakteriální ochrana • zesílená vrstva
froté v chodidle • velmi jemné šití špice
Wyjątkowe skarpety zaprojektowane z myślą o pracy w wymagającym środowisku jak również do intensywnej aktywności fizycznej. Wykonane z wełny
merino gwarantują idealny komfort termiczny przy
niekorzystnych warunkach pogodowych.
• maksymalny komfort termiczny dzięki zastosowaniu wełny merino • zwiększona stabilność stopy
• wzmocnienia frotte • nieuciskający ściągacz
• świetne odprowadzanie wilgoci • ochrona
antybakteryjna • dodatkowo wyściełana stopa
• gładkie wykończenie na palcach

1

100 

Materiál: 70 % bavlna, 25 % polypropylen, 5 % elastan
Materiał: 70 % bawełna, 25 % polipropylen, 5 % elastan
Velikosti Rozmiary: 39–40, 41–42, 43–44, 45–46
Barevnost Kolor: černá czarny
Speciální ponožky vytvořené pro náročné pracovní
prostředí. • extrémně roztažný a maximálně pohodlný
neškrtící lem • maximální ochrana nohy při extrémní
pracovní zátěži • ideální odvod potu • komfort nošení
díky zesílené vrstvě froté v chodidle
Wyjątkowe skarpety zaprojektowane z myślą
o pracy w wymagającym środowisku • niezwykle
elastyczne • maksymalna ochrona stopy w trakcie
wytężonej pracy • świetne odprowadzanie wilgoci
• dodatkowo wyściełana stopa

DOPLŇKY – OSTATNÍ AKCESORIA – POZOSTAŁE

ZOSMA

0316 0010 00 7XX
MOQ

1

100 

CHERTAN

0316 0017 99 7xx
MOQ

3

300 

Materiál: 60 % bavlna, 35 % polypropylen, 5 % elastan
Materiał: 60 % bawełna, 35 % polipropylen, 5 % elastan

Materiál: 65 % bavlna, 30 % polyamid, 5 % elastan
Materiał: 65 % bawełna, 30 % poliamid, 5 % elastan

Velikosti Rozmiary: 39–40, 41–42, 43–44, 45–46

Velikosti Rozmiary: 39–40, 41–42, 43–44, 45–46

Barevnost Kolor: šedá szary

Barevnost Kolor: mix

Speciální ponožky vytvořené pro náročné pracovní prostředí. Použitím nejnovějších technologií ve výrobě a kombinací speciálně upravovaných vláken jsou
vyvinuty pracovní ponožky ZOSMA, které zaručují:
• maximálně pohodlný neškrtící lem
• maximální ochranu nohy při extrémní pracovní zátěži
• ideální odvod potu
• dokonalou tepelnou izolaci
• velmi jemné šití špice
• elastickou bandáž proti posunu ponožky v botě
• polstrované zóny na ochranu nohy proti otlakům a puchýřům
• větrací kanálky zaručí ideální klima i při extrémní zátěži.

Speciální ponožky vytvořené pro náročné pracovní prostředí.
• maximálně pohodlný neškrtící lem
• maximální ochranu nohy při extrémní pracovní zátěži
• ideální odvod potu
• dokonalou tepelnou izolaci
• komfort nošení díky zesílené vrstvě froté v chodidle.

Specjalne skarpety przeznaczone dla pracujących w wymagającym środowisku. Skarpety robocze ZOSMA zostały wyprodukowane przy użyciu
najnowszych technologii produkcyjnych oraz z wykorzystaniem podlegającej
specjalnej obróbce kombinacji włókien, dzięki czemu gwarantują one:
• najwyższy komfort, znakomite, nieodczuwalne wykończenie
• maksymalną ochronę stopy przy ekstremalnych obciążeniach
• idealne odprowadzanie potu
• perfekcyjną izolację termiczną
• znakomitą i wytrzymałą jakość szwów
• elastyczne wykończenie zapobiegające przekręcaniu się skarpety w bucie
• „poduszkowe strefy” zapobiegające powstawaniu obtarć i pęcherzy
• specjalne kanały wentylacyjne zapewniają pracującej stopie idealny klimat
nawet przy ekstremalnych obciążeniach.

Specjalne skarpety przeznaczone dla pracujących
w wymagającym środowisku.
• najwyższy komfort, znakomite, nieodczuwalne wykończenie
• maksymalną ochronę stopy przy ekstremalnych obciążeniach
• idealne odprowadzanie potu
• perfekcyjną izolację termiczną
• komfort użytkowania dzięki dodatkowej warstwie frotte.

3

PACK
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ALGEDI

0316 0016 xx 7xx
MOQ

1

100 

Materiál: 80 % bavlna, 15 % polyamid, 5 % elastan
Materiał: 80 % bawełna, 15 % poliamid, 5 % elastan
Velikosti Rozmiary: 37–38, 39–40, 41–42, 43–44, 45–46
barevnost kolor:
60

80

černá
czarny

bílá
biały

Speciální ponožky vytvořené pro náročné pracovní prostředí i aktivní
využití volného času.
Skarpety specjalnie zaprojektowane do wymagajacego srodowiska
pracy oraz aktywnego wypoczynku.

NADLAT

0316 0012 60 7XX

NEKKAR

0316 0011 60 7XX
MOQ

1

100 

Materiál: 80 % bavlna, 18 % polypropylén, 2 % elastan
Materiał: 80 % bawełna, 18 % polipropylen, 2 % elastan
Velikosti Rozmiary: 39–40, 41–42, 43–44, 45–46
Barevnost Kolor: černá czarny
Speciální ponožky vytvořené pro náročné pracovní prostředí.
• maximálně pohodlný neškrtící lem • maximální ochranu nohy při
extrémní pracovní zátěži • ideální odvod potu • dokonalou tepelnou
izolaci • komfort nošení díky zesílené vrstvě froté v chodidle.
Specjalne skarpety przeznaczone dla pracujących w wymagającym
środowisku.
• najwyższy komfort, znakomite, nieodczuwalne wykończenie
• maksymalną ochronę stopy przy ekstremalnych obciążeniach
• idealne odprowadzanie potu • perfekcwyjną izolację termiczną
• komfort użytkowania dzięki dodatkowej warstwie frotte.

MERGE

0316 0013 60 7XX
MOQ

1

100 

Materiál: 80 % bavlna, 20 % polypropylén
Materiał: 80 % bawełna, 20 % polipropylen
Velikosti Rozmiary: 40–46
Barevnost Kolor: černá czarny
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3

PACK

WASAT

DABIH

0316 0014 xx 7XX
MOQ

1

0316 0015 60 7XX

100 

MOQ

Materiál: 80 % bavlna, 15 % polyamid, 5 % elastan
Materiał: 80 % bawełna, 15 % poliamid, 5 % elastan

1

100 

Materiál: 70 % bavlna, 25 % polyamid, 5 % elastan
Materiał: 70 % bawełna, 25 % poliamid, 5 % elastan

Velikosti Rozmiary: 37–38 (bílá, biały), 39–40, 41–42, 43–44, 45–46

Velikosti Rozmiary: 39–40, 41–42, 43–44, 45–46

barevnost kolor:

barevnost Kolor: černá czarny

60

00

80

černá
czarny

šedá
szary

bílá
biały

Speciální ponožky vytvořené pro náročné pracovní prostředí. Použitím
nejnovějších technologií ve výrobě a kombinací speciálně upravovaných
vláken jsou vyvinuty pracovní ponožky WASAT, které zaručují:
• maximálně pohodlný neškrtící lem • maximální ochranu nohy při extrémní pracovní zátěži • ideální odvod potu • dokonalou tepelnou izolaci • velmi jemné šití špice • elastickou bandáž proti posunu ponožky
v botě • polstrované zóny na ochranu nohy proti otlakům a puchýřům
• větrací kanálky zaručí ideální klima i při extrémní zátěži.
Specjalne skarpety przeznaczone dla pracujących w wymagającym
środowisku. Skarpety robocze WASAT zostały wyprodukowane przy
użyciu najnowszych technologii produkcyjnych oraz z wykorzystaniem
podlegającej specjalnej obróbce kombinacji włókien, dzięki czemu
gwarantują one: • najwyższy komfort, znakomite, nieodczuwalne
wykończenie • maksymalną ochronę stopy przy ekstremalnych obciążeniach • idealne odprowadzanie potu • perfekcyjną izolację termiczną
• znakomitą i wytrzymałą jakość szwów • elastyczne wykończenie
zapobiegające przekręcaniu się skarpety w bucie • „poduszkowe strefy”
zapobiegające powstawaniu obtarć i pęcherzy • specjalne kanały
wentylacyjne zapewniają pracującej stopie idealny klimat nawet przy
ekstremalnych obciążeniach.

Speciální ponožky vytvořené pro náročné pracovní prostředí i aktivní
využití volného času. Použitím nejnovějších technologií ve výrobě
a kombinací speciálně upravovaných vláken jsou vyvinuty ponožky
DABIH, které zaručují: • maximálně pohodlný neškrtící lem • maximální
ochranu nohy při extrémní pracovní zátěži • ideální odvod potu • dokonalou tepelnou izolaci • velmi jemné šití špice • elastickou bandáž
proti posunu ponožky v botě • polstrované zóny na ochranu nohy
proti otlakům a puchýřům • větrací kanálky zaručí ideální klima i při
extrémní zátěži.
Skarpety specjalnie zaprojektowane do wymagajacego srodowiska
pracy oraz aktywnego wypoczynku. Skarpety DABIH zostały wyprodukowane przy użyciu najnowszych technologii produkcyjnych oraz
z wykorzystaniem podlegającej specjalnej obróbce kombinacji włókien,
dzięki czemu gwarantują one: • najwyższy komfort, znakomite,
nieodczuwalne wykończenie • maksymalną ochronę stopy przy ekstremalnych obciążeniach • idealne odprowadzanie potu • perfekcyjną
izolację termiczną • znakomitą i wytrzymałą jakość szwów • elastyczne wykończenie zapobiegające przekręcaniu się skarpety w bucie
• „poduszkowe strefy” zapobiegające powstawaniu obtarć i pęcherzy
• specjalne kanały wentylacyjne zapewniają pracującej stopie idealny
klimat nawet przy ekstremalnych obciążeniach.
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ZIMA

ZIMA

ELCHO

čepice czapka
0314 0066 00 xxx
MOQ

1

144 

THORPE

čelenka opaska
0314 0068 00 999
MOQ

144 

Materiál Materiał: 100 % akryl

Materiál Materiał: 100 % akryl

Velikosti Rozmiary: UNI

Velikosti Rozmiary: UNI

Barevnost Kolor: šedá-černá szary-czarny

Barevnost Kolor: šedá-černá szary-czarny

Pletená čepice s moderním vzorem, zesílená vrstva
zabraňující profouknutí.

Sportovní čelenka s moderním vzorem, elegantní
ochrana uší a čela v nepříznivém počasí.

Dziana czapka w modne wzory, wzmacniana
wiatroszczelną warstwą.

Sportowa opaska w modne wzory – stylowa
ochrona dla czoła i uszu na niepogodę.

ZIMA

236

1

STRUCK

čepice czapka
0314 0067 00 999
MOQ

1

144 

Materiál: vnější materiál: 100 % akryl,
podšívka: 100 % polar fleece
Materiał: na zewnątrz 100 % akryl,
wyściółka: 100 % polar
Velikosti Rozmiary: UNI
Barevnost Kolor: šedá-černá szary-czarny
Pletená čepice moderního designu s kšiltem, vhodná pro volný čas, uvnitř zateplená polar fleecem.
Dziana, modna czapka z krótkim daszkiem,
przeznaczona do codziennego użytku, od środka
ocieplana ciepłym polarem.

DOPLŇKY – OSTATNÍ AKCESORIA – POZOSTAŁE

CROKER

ZIMA

oboustranná čepice
dwustronna czapka
0314 0064 66 xxx
MOQ

1

144 

Materiál Materiał: 100 % akryl
Velikosti Rozmiary: M/L, XL/2XL
barevnost kolor:

60

80

černá
czarny

bílá
biały

Sportovní oboustranná pletená čepice.
Sportowa, dziana czapka dwustronna.

MASCOT

čepice czapka
0314 0012 xx 999 66 g
0314 0012 xx 003 74 g
MOQ

1

144 

barevnost kolor:
60

74 g, 66 g

10

66 g

40

74 g

41

AUSTRAL

66 g

ZIMA

čepice czapka
0314 0015 60 999
MOQ

1

144 

barevnost kolor: černá czarny

RYDE

čepice czapka
0314 0011 40 999
MOQ

1

144 

Materiál Materiał: 100 % akryl
Velikosti Rozmiary: UNI
Barevnost Kolor: tm. modrá granatowy
Pletené čepice.
Czapki z dzianiny.
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NEW
COLOR

ZIMA

TIWI

TURIA

fleecová čepice
czapka z polaru
0314 0065 xx 012 M/L
0314 0065 xx 014 XL /XXL
MOQ

1

ZIMA

čepice czapka
0314 0043 xx 999
MOQ

1

144 

NORTH

čepice czapka
0314 0016 xx xxx
MOQ

Materiál: 100 % akryl, zateplení 3M Thinsulate
Materiał: 100 % akryl, ocieplenie 3M Thinsulate

144 

ZIMA

1

50 

flanelová podšívka
flanelowa podszewka

Velikosti Rozmiary: UNI

Materiál: 100 % polar fleece
Materiał: 100 % polar

barevnost kolor:

barevnost kolor:

47

65

modrá
niebieski

černá
czarny

Pánská fleecová čepice sportovního střihu
v atraktivním designu.
Męska, modna czapka sportowa.

NEW
COLOR

70

90

reflexní žlutá
odblaskowy żółty

reflexní oranžová
odblaskowy pomarańczowy

Reflexní zateplená pletená čepice.
Odblaskowa, ocieplana czapka z dzianiny.

Materiál: 100 % polyester/PVC
Materiał: 100% poliester/PVC
Velikosti Rozmiary: L–2XL
barevnost kolor:

10

40

zelená
zielony

tm. modrá
granatowy

Zateplená nepromokavá čepice s kšiltem,
flanelovou podšívkou a kryty na uši.
Ocieplana, nieprzemakalna czapka z daszkiem,
flanelową podszewką i patką na uszy.
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DANGAR
0314 0069 60 xxx
MOQ

1

72 

Materiál: 95 % polyester, 5 % elastan
Materiał: 95 % poliester, 5 % elastan

ZIMA

Velikosti Rozmiary: M/L, XL/2XL
Barevnost Kolor: černá czarny
Termoizolační kukla pro sportovní i pracovní účely nošení.
Ocieplana maska/kominiarka przeznaczona do pracy i aktywności sportowej.

Rimatara
0314 0033 99 999
MOQ

1

200 

ZIMA

Materiál Materiał: 100% akryl
Velikosti Rozmiary: UNI
Barevnost Kolor: černá czarny
Pružná pletená kukla s otvorem na tvář.
Elastyczny, dziany kaptur z otworem na twarz.

APLIN šátek chusta
0314 0070 60 999
MOQ

1

ZIMA

300 

MateriáL Materiał: 100 % polyester 100 % poliester
Velikosti Rozmiary: UNI
Barevnost Kolor: černá czarny
Multifunkční šátek s vnitřní zateplenou částí polar fleecem,
možno nosit jako čelenku, rolák, čepici.
Wielofunkcyjna chusta, od wewnątrz ocieplana polarem.
Może być noszona na wiele sposobów- jako opaska, golf i czapka.

CLIFF multifunctional šátek CHUSTA
0314 0075 xx 999
MOQ

1

300 

MateriáL Materiał: 100 % polyester 100 % poliester
Velikosti Rozmiary: UNI
barevnost kolor:
60 56

NEW

• pánská vaianta – design nářadí – podpoří vaše pracovní úsilí
• dámská varianta – perfektně doplňuje kolekci Yowie
svým květinovým designem a barevným provedením
• absorbuje vlhkost a odvádí ji na povrch
• w wersji dla mężczyzn – wzór w narzędzia – zwiększa komfort podczas pracy
• w wersji dla kobiet – idealnie uzupełnia kolekcję YOWIE (wzór kwiatowy, kolory)
• pochłania wilgoć i odprowadza ją na zewnątrz
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ZIMA

EMERTON

zimní čepice
czapka zimowa
0314 0054 60 xxx
MOQ

1

100 

Materiál: 65 % bavlna, 35 % polyester,
zateplení: 3M Thinsulate, 40 g /m²
Materiał: 65 % poliester, 35 % bawełna,
ocieplenie: 3M Thinsulate, 40 g /m²
Velikosti Rozmiary: S–2XL
Barevnost Kolor: černá-oranžová czarny-pomarańczowy

DESMAN

čepice
czapka
0314 0025 99 999
MOQ

1

200 

Materiál: 100 % česaná bavlna
Materiał: 100 % bawełna czesana
Velikosti Rozmiary: UNI
Barevnost Kolor: šedá-oranžová szary-pomarańczowy
DESMAN
další produkty kolekce
pozostałe produkty z kolekcji

str.

46 – 51

EMERTON

čepice
czapka
0314 0026 99 999
MOQ

1

200 

Materiál: 100 % česaná bavlna
Materiał: 100 % bawełna czesana
Velikosti Rozmiary: UNI
Barevnost Kolor: šedá-oranžová szary-pomarańczowy
EMERTON
další produkty kolekce
pozostałe produkty z kolekcji

240

str.

28 – 45

DOPLŇKY – OSTATNÍ AKCESORIA – POZOSTAŁE

STANMORE
čepice czapka
0314 00xx 99 999
MOQ

1

LEO

TULLE

čepice czapka
0314 0007 xx 999

čepice czapka
0314 0008 xx 999

200 

MOQ

regulace velikosti kovovou sponou
regulacja za pomocą metalowej spinki

Materiál: 100 % česaná bavlna
Materiał: 100 % bawełna czesana
Velikosti Rozmiary: UNI

1

200 

MOQ

regulace velikosti kovovou sponou
regulacja za pomocą metalowej spinki

1

300 

plastová regulace velikosti
plastikowe zapięcie

Materiál: 100 % česaná bavlna
Materiał: 100 % bawełna czesana

Materiál: 100 % česaná bavlna
Materiał: 100 % bawełna czesana

Velikosti Rozmiary: UNI

Velikosti Rozmiary: UNI

barevnost kolor:

barevnost kolor:

barevnost kolor:

24

72

73

modrá
niebieski

zelená
zielony

hnědá
brązowy

STANMORE
další produkty kolekce
pozostałe produkty z kolekcji

str.

52 – 59

80

70

80

70

90

bílá-černá
biało-czarny

žlutá-černá oranžová-černá červená-bílá
żółto-czarny pomarańczowo czerwono-biały
-czarny

bílá
biały

žlutá
żółty

oranžová
červená
pomarańczowy czerwony

10

52

10

50

41

60

zelená-bílá
zielono-biały

sv. modrá-bílá tm. modrá-bílá černá-bílá
jasnoniebies- granatowo-biały czarno-biały
ko-biały

zelená
zielony

sv. modrá
jasnoniebieski

tm. modrá
granatowy

černá
czarny

90

42

20

60

Čepice baseballového typu s regulací velikosti
pomocí kovové spony.
Czapka baseball’ówka z regulacją wielkości
za pomocą metalowej spinki.

20

Čepice baseballového typu a regulací velikosti
pomocí plastového zapínání.
Czapka baseball’ówka z regulacją wielkości
za pomocą plastikowego zapięcia.
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TAHR

čepice czapka
0314 0022 xx 999
MOQ

1

200 

RIOM

čepice czapka
0314 0009 xx 999
MOQ

Reflexní doplňky
elementy odblaskowe

EMERTON

1

šle szelki
9930 0009 99 999

200 

MOQ

1

60 

Materiál Materiał: 70 % nylon, 30 % Spandex®

REGULACE VELIKOSTI SUCHÝM ZIPEM
zapięcie na rzep

Velikost Rozmiary: UNI

Materiál: 60 % bavlna, 40 % polyester
Materiał: 60 % bawełna, 40 % poliester
Velikost Rozmiary: UNI
barevnost kolor:
Materiál: 100 % česaná bavlna
Materiał: 100 % bawełna czesana
70

90

reflexní žlutá
odblaskowy żółty

reflexní oranžová
odblaskowy pomarańczowy

Čepice baseballového typu s reflexními doplňky.
Czapka baseball’ówka z materiału odblaskowego.

Velikosti Rozmiary: UNI
barevnost kolor:

70

90

žlutá
żółty

oranžová
červená
pomarańczowy czerwony

20

10

60

zelená
zielony

černá
czarny

40
tm. modrá
granatowy

Čepice baseballového typu s reflexními doplňky
a regulací velikosti pomocí suchého zipu.
Czapka baseball’ówka z regulacją wielkości
za pomocą rzepu, z odblaskami.
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pozostałe produkty z kolekcji
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MIANG
9930 0015 xx 105 105 cm
9930 0015 xx 135 135 cm
MOQ

0

0

NEW



Materiál Materiał: 100 % polyester poliester
barevnost kolor:
60 41
14
Moderní pásek s dvouřadým zapínáním v atraktivním
barevném provedení vintage, vhodný jako doplněk např.
ke kalhotám CHENA a dalším typům montérkových či
volnočasových kalhot.
Modny dwurzędowy pasek w atrakcyjnych kolorach z wykończeniem w stylu Vintage doskonałe dopełnienie stroju.
Kompatybilny zarówno ze spodniami codziennego użytku
jak i roboczymi, np. ze spodniami CHENA.

URAIM
9930 0016 xx 105 105 cm
9930 0016 xx 135 135 cm
MOQ

0

0

NEW



Materiál Materiał: 100 % polyester poliester
barevnost kolor:
60 41
84
Jednoduchý opasek pro všestranné využití v atraktivním
barevném provedení vintage, vhodný jako doplněk např.
ke kalhotám CHENA a dalším typům montérkových či
volnočasových kalhot.
Prosty, uniwersalny pasek w atrakcyjnych kolorach z wykończeniem w stylu Vintage doskonałe dopełnienie stroju.
Kompatybilny zarówno ze spodniami codziennego użytku
jak i roboczymi, np. ze spodniami CHENA.

ČERVA pásek pasek
9930 0005 60 999
MOQ

1

100 

Materiál Materiał: polyester/bavlna poliester/bawełna
Délka Długość: 135 cm
Barevnost Kolor: černá czarny

ČERVA CLASSIC pásek pasek
9930 0013 60 999
MOQ

1

50 

Materiál Materiał: polyester/bavlna poliester/bawełna
Délka Długość: 135 cm
Barevnost Kolor: černá czarny
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OSUŠKY
RĘCZNIKI

9920 0003 xx 999
MOQ

1

50 

Materiál Materiał: 100 % bavlna, 500 g /m² 100 % bawełna, 500 g /m²
Rozměry Rozmiary: 70 x 140 cm
barevnost Kolor:
05 41
16
27

RUČNÍKY
RĘCZNIKI

9920 0001 xx 999
MOQ

1

80 

Materiál Materiał: 100 % bavlna, 400 g /m² 100 % bawełna, 400 g /m²
Rozměry Rozmiary: 50 x 100 cm
barevnost Kolor:
80 52 41
16

244
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Nákoleník
Nakolannik
9901 0001 99 999
MOQ

1

200 

Materiál: pěnová guma
Materiał: guma piankowa
Velikost Rozmiary: UNI
Barevnost Kolor: černá czarny
Nákoleník pro práci v kleče.
Nakolannik do pracy w pozycji klęczącej.

Výztuha
kolen
Ochraniacz
na kolana
9901 0002 99 999
MOQ

1

200 

Materiál: EVA (etylén, vinyl, acetát)
Materiał: EOW (etylen, oktan winylu)
Velikost Rozmiary: UNI
Barevnost Kolor: černá czarny
Výztuha do kolenních kapes montérkových kalhot,
vhodné např. pro kolekce a soupravy NARELLAN,
ALLYN, EMERTON, OLZA a jiné.
Ochraniacz wkładany do kieszeni kolanowych
spodni roboczych, odpowiedni do kolekcji
i kompletów odzieży roboczej NARELLAN, ALLYN,
EMERTON, OLZA i innych.
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obuv
obuwie
pracovní obuv obuwie robocze
(bez tužinky ve špičce bez podnoska)
dle normy zgodnie z normĄ:
en iso 20347: 2012

bezpečnostní obuv obuwie ochronne
(s tužinkou ve špičce z podnoskiem)
dle normy zgodnie z normĄ:
en iso 20345: 2011

OB

SB

01

02

VYSVĚTLIVKY
OBJAŚNIENIA

03

str.

S1

S2

S3

S4

S5

557
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SB

S1
NEW

MAMBA sandAl SB

255

SAFEWAY EL710 SB SRC
SANDÁL S PÁSKOU
SANDAŁY Z PASKIEM
Z TYŁU SB

256

SAFEWAY E111 SB SRC
SANDÁL S PÁSKOU
SANDAŁY Z PASKIEM
Z TYŁU SB

256

SAFEWAY E113 SB SRC
SANDÁL S PÁSKOU
SANDAŁY Z PASKIEM
Z TYŁU SB

256

BK SANDAL S1

259

SANITARY LYBRA S1 SRC

257

SANITARY LINEA
S1 SRC

257

RAVEN SANDAL S1

259

SC-01-001 sandal S1

259

RAVEN LOW S1

262

SANITARY SIATA S1 SRC 263

SAFEWAY ESD E311
MOCCASINS S1 SRC

264

TPU TREKKING DAINO
S1 SRC

266

RAVEN ANKLE
WINTER S1

268

DULBI S1P

271

best

seller

STRONG PROFESSIONAL
SPIDER S1

258

STRONG TOPOLINO
S1 SRC

258

ERGON GAMMA S1 SRC 258

best

seller

TPU TREKKING DINO
S1 SRC

260

TPU TREKKING DIATTO
S1 SRC

260

Strong Professional
260
Sprint Grey S1 SRC

ERGON BETA S1 SRC

261

STRONG STRADA
S1 SRC

261

NEW
SC-02-001 low S1

262

BK MANAGER S1 SRC

262

BK LADY LOW S1 SRC

263

SAFEWAY ESD E313
Moccasins S1 SRC

264

SAFEWAY ESD E213
LOW S1 SRC

264

SAFEWAY ESD EN219
LOW S1 SRC

265

STRONG MITO S1 SRC

266

ERGON ALFA S1 SRC

266

SANITARY ASTURA
S1 SRC

267

SANITARY ZONDA
S1 SRC

263

SAFEWAY ESD E911
LOW S1 SRC

265

SAFEWAY ESD E913
LOW S1 SRC

265

BK ANKLE S1

267

RAVEN ANKLE S1

268

MACAIR S1P HRO SRA

270

TOP CLASSIC SCUDO
S1P SRC

270

S1P

NEW
SC-03-002 WINTER
ankle S1

248

268

BORNHOLM SANDAL S1P
HRO SRC

269

NEW
TAIPAN SANDAL S1P SRC 269

OBUV OBUWIE

NEW
RAVEN METAL FREE
sandal S1P

271

NEW
RAVEN SANDAL S1P

272

ALS LOW S1P

272

NEW
MACSPEED S1P HRO SRA

273

NEW
274

SC-03-001 ankle S1P

274

LANGLI LOW S2

273

RAVEN LOW S1P

275

NEW
FALSTER ankle S2

275

NEW
SALTHOLM low S3
HRO SRC

276

NEW
VIPER low S3 SRC

NEW
FYN LOW S3 SRC

276

TOP CLASSIC ULYSSE
S3 SRC

279

281

276

NEW
MACSOLE 1.0 FXL S3 CI
277
HRO SRC

MACPULSE S3 HRO SRA 277

TOP TEN TURISMO
S3 SRC

TOP TREKKING BRIO
S3 SRC

TOP TREKKING MIURA
S3 SRC

STRONG PROFESSIONAL
280
PANTERA S3 SRC

279

NEW
BK TPU LOW S3

274

S3

S2

RAVEN ANKLE S1P

TOOLIK S1P

RAVEN METAL FREE
low S3

279

NEW
282

SC-02-002 LOW S3

282

278

EXTREME ESARO
S3 SRC

278

EXTREME BISILURO
low S3 SRC

278

AMBLER LOW S3

280

BK RUBBER LOW S3

281

NEW
EGHOLM ankle
S3 HRO SRC

283

NEW
COBRA ankle S3 SRC

NEW

283

NYORD ANKLE S3 SRC

283

285

TOP CLASSIC
TAURUS S3 SRC

286

AMBLER ANKLE S3

289

NEW

MACSOLE 1.0 FXH
S3 CI HRO SRC

284

TOP TREKKING
BRAVO S3 SRC

286

MACJUMP S3 HRO SRA 284

TOP TEN ZERO S3 SRC

285

EXTREME ARDEA
S3 SRC

285

EXTREME BRERA
ankle S3 SRC

TOP TREKKING
MONVISO S3 SRC

STRONG PROFESSIONAL
287
ORSETTO S3 SRC

STRONG MISTRAL
S3 SRC

288

STRONG PROFESSIONAL
288
ORSETTO S3 CI SRC

287
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S3
NEW
BK RUBBER ankle S3

289

BK TPU ANKLE S3

290

NEW
HIRSHOLM high
ankle S3 HRO CI SRC

292

RAVEN METAL FREE
ankle S3

290

NEW
RAVEN ANKLE S3

291

SC-03-003 ANKLE S3

291

TOP CLASSIC
STRALIS S3 SRC

294

STRONG PROFESSIONAL
294
TIGROTTO S3 CI SRC

BIRGHOLM high
ankle S3 HRO CI SRC

292

STRONG DUCATO S3
CI SRC

295

NEW
EXTREME TECTOR
HIGH ANKLE S3 SRC

293

EXTREME BURAN
HIGH ANKLE S3 SRC

293

S4

S5

OB

NEW
STRONG TALENTO S3
CI SRC

295

BK ANKLE WINTER S3 CI

295

EUROFORT S4

296

BEKINA PU BOOTS S5

297

EUROFORT S5

297

KOŽENOFILC

298

300

SANITARY LYBRA
O1 SRC

300

01

KRAKEN

298

TRONCHETTO OB SRA

298

SAFEWAY ESD E101 SANDÁL S PÁSKOU OB SRC
299
SANDAŁY Z PASKIEM
Z TYŁU OB SRC

SAFEWAY ESD E103 SANDÁL S PÁSKOU OB SRC
299
SANDAŁY Z PASKIEM
Z TYŁU OB SRC

SAFEWAY ESD EL707
SANDAL O1 SRC

NEW
STRONG TOPOLINO
O1 SRC

301

NEW

RAVEN SANDAL O1

301

SC-01-002 SANDAL O1

301

ERGON BETA O1 SRC

302

SAFEWAY ESD E903
LOW O1 SRC

304

SAFEWAY ESD E901
LOW O1 SRC

304

SAFEWAY ESD E301
MOCCASINS O1 SRC

305

TOOLIK O1

302

RAVEN LOW O1

303

SANITARY SIATA O1 SRC

305

ERGON ALFA O1 SRC

306

NEW
SC-02-006 Low O1

303

NEW
SAFARI FRECCIA O1

250

306

RAVEN ANKLE O1

306

RAVEN ANKLE WINTER O1 307

WIBRAM KORAKO O1

307

SC-03-007 ANKLE O1

307

OBUV OBUWIE

02

TOP TREKKING MIURA
O2 SRC

308

STRONG PROFESSIONAL
PANTERA O2 SRC

308

TOP TREKKING MONVISO
309
O2 SRC

FARMER GRINTA O2

309

FARMER AWUNA O2

310

SAFARI FRECCIA O2
SRC CI

310

04

STRONG PROFESSIONAL
310
ORSETTO O2 SRC

STRONG PROFESSIONAL
ORSETTO O2 CI SRC

311

STRONG PROFESSIONAL
TIGROTTO O2 CI SRC

311

BC FOOD 04 FO SRC

312

OSTATNÍ pozostałe
NEW
NEW
GWEEK

313

WULIK

314

UNUK

314

PUDU

315

TARUCA

315

NIGU

316

BIRBA

316

BULDIR TREKKING

317

SEGULA LOW

317

PRESTIGE

318

PRESTIGE SPORT

318

BK HONEY LOW

319

NEW

RAVEN SPORT LOW

319

TANAGA ANKLE

320

WRANGELL TREKKING

320

FARMER LADY ANKLE

320

BK HONEY ANKLE

321

BK HONEY ANKLE
WINTER

321

TRONCHETO OB SRA

323

HIROLA

324

NEW
SC-03-006 Farmer

321

GUMOFILC

322

POLAR

322

GINOCCHIO

323

NELION MAN

324

NELION LADY

324

NELION CAMOUFLAGE

325

NELION FROST

325
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BLACK AND BLUE

272
275
275
283
276

NEW
NEW
NEW
NEW
NEW

ALS LOW S1P
LANGLI LOW s2
FALSTER ankle s2
NYORD ankle s3 src
fyn low s3 src

TOP TEN

285 ZERO S3 SRC
278 TURISMO S3 SRC

EXTREME

BLACK AND RED
269
276
283
292
292

NEW BORNHOLM sandal
s1p hro src
NEW SALTHOLM low s3 hro src
NEW EGHOLM ankle s3 hro src
NEW BIRGHOLM high ankle
s3 hro ci src
NEW HIRSHOLM high ankle
s3 hro ci src

293 TECTOR HIGH ANKLE S3 SRC
285 ARDEA S3 SRC
278 ESARO S3 SRC
278 NEW BISILURO LOW S3 SRC
285 NEW BRERA ANKLE S3 SRC
293 NEW BURAN HIGH ANKLE S3 SRC

255
269
276
283

NEW
NEW
NEW
NEW

294
286
279
270

STRALIS S3 SRC
TAURUS S3 SRC
ULYSSE S3 SRC
SCUDO S1P SRC

MAMBA sandal sb
TAIPAN sandal s1p src
VIPER low s3 src
COBRA ankle s3 src

TOP TREKKING
286
279
309
287
308
279
260
260
266

252

311	TIGROTTO 02 CI SRC
311	ORSETTO 02 CI SRC
310	ORSETTO 02 SRC
308	PANTERA 02 SRC
287	ORSETTO S3 SRC
294	TIGROTTO S3 CI SRC
288	ORSETTO S3 CI SRC
280	PANTERA S3 SRC
258	SPIDER S1
260	SPRINT GREY S1 SRC

BRAVO S3 SRC
BRIO S3 SRC
MONVISO 02 SRC
MONVISO S3 SRC
MIURA 02 SRC
MIURA S3 SRC
DINO S1 SRC
DIATTO S1 SRC
DAINO S1 SRC

SANITARY

257
263
267
257
305
263
300

LINEA S1 SRC
ZONDA S1 SRC
ASTURA S1 SRC
LYBRA S1 SRC
SIATA 01 SRC
NEW SIATA S1 SRC
LYBRA 01 SRC

SAFARI
STRONG

TOP CLASSIC
SNAKE

STRONG
PROFESSIONAL

288
295
295
266
261
258
301

MISTRAL S3 SRC
DUCATO S3 CI SRC
TALENTO S3 CI SRC
MITO S1 SRC
STRADA S1 SRC
TOPOLINO S1 SRC
TOPOLINO 01 SRC

ERGON
266
306
261
302
258

ALFA S1 SRC
ALFA 01 SRC
BETA S1 SRC
BETA 01 SRC
GAMMA S1 SRC

306
310
310
309

FRECCIA 01
FRECCIA 02 CI SRC
FARMER AWUNA 02
FARMER GRINTA 02

OBUV OBUWIE

271
302
273
289
280
320
317
320
317
314
314
313
316
320

DULBI S1P
TOOLIK 01
NEW TOOLIK S1P
AMBLER ANKLE S3
AMBLER LOW S3
TANAGA ANKLE
SEGULA LOW
WRANGELL TREKKING
BULDIR TREKKING
WULIK
UNUK
NEW gweek
NEW nigu
NEW farmer lady ankle

324
324
325
325
322
298
298
324
307
317
317

NELION MAN
NELION LADY
NELION CAMOUFLAGE
NELION FROST
GUMOFILC
KRAKEN
KOŽENOFILC
HIROLA
WIBRAM KORAKO 01
TARUCA
PUDU

289 RUBBER ANKLE S3
281 RUBBER LOW S3
259 SANDAL S1
281 TPU LOW S3
290 TPU ANKLE S3
295 ANKLE WINTER S3 CI
321 HONEY ANKLE
319 HONEY LOW
321 HONEY ANKLE WINTER
262 MANAGER S1 SRC
263 LADY LOW S1 SRC
267	ANKLE S1

282
290
271
319
301
303
306

NEW

METAL FREE low S3
METAL FREE ankle S3
NEW METAL FREE sandal S1P
SPORT LOW
SANDAL O1 / 259 S1 / 272 S1P
LOW O1 / 262 S1 / 274 S1P
ANKLE O1 / 268 S1 /
274 S1P / 291 S3
307 ANKLE WINTER O1 / 268 S1

259
262
268
274
282
291
301
303
307
321

SC-01-001 SANDAL S1
SC-02-001 LOW S1
SC-03-002 WINTER ANKLE S1
SC-03-001 ANKLE S1P
NEW SC-02-002 LOW S3
SC-03-003 ANKLE S3
NEW SC-01-002 SANDAL 01
NEW SC-02-006 LOW 01
NEW SC-03-007 ANKLE 01
NEW sc-03-006 farmer

270
273
277
277
284
284

MACAIR S1P
MACSPEED S1P
MACSOLE 1.0 FXL S3
MACPULSE S3
MACSOLE 1.0 FXH S3
MACJUMP S3

318 PRESTIGE
318 PRESTIGE SPORT

256
256
265
264
264
299
300
305
304
256
264
265
265
299
304

ESD
ESD
ESD
ESD
ESD
ESD
ESD
ESD
ESD
ESD
ESD
ESD
ESD
ESD
ESD

296
296
312
323
298
323
322
316

EUROFORT S5
EUROFORT S4
BC FOOD O4
GINOCCHIO
TRONCHETTO OB SRA
TRONCHETO OB SRA
POLAR
BIRBA

297

NEW

NEW

EL710 SB
E111 SB
E911 S1
E213 S1
E311 S1
E101 OB
EL707 01
E301 01
E901 01
E113 SB
E313 S1
E913 S1
EN219 S1
E103 OB
E903 01

bekina pu boots
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1

2

6

3
4

5

7

PANDA

INNOVATION

1

MĚKCE POLSTROVANÁ OBLAST
KOTNÍKU A JAZYK
Zajišťují příjemné nošení a oporu.

MIĘKKO WYŚCIEŁANY KOŁNIERZ I JĘZYK
Stabilizują stopę oraz zapewniają komfortowe dopasowanie.

2

RETROREFLEXNÍ DETAILY
Poskytuje zvýšenou ochranu při
práci ve tmě (v noci).

3

PU CHRÁNIČ ŠPICE
Zvyšuje trvanlivost a odolnost
proti oděru v oblasti špice.

ELEMENTY ODBLASKOWE
Podnoszą bezpieczeństwo pracujących
przy słabych warunkach oświetleniowych
i w nocy.

4

KOMPOZITNÍ TUŽINKA
Lehká, tepelně izolující, zajišťující maximální komfort v chladu
a teplu, nemagnetická, antikorozní
a antialergenní, o 50% lehčí než
běžná ocelová tužinka.

5

NEKOVOVÁ STÉLKA PROTI
PROPICHU
Vysoce komfortní, extrémně flexibilní a tepelně izolující nekovová
stélka zajišťuje zvýšenou ochranu
proti propíchnutí. Téměř o 40 %
lehčí než běžná ocelová stélka.

6

VODĚODOLNÁ LÍCOVÁ KŮŽE
Vysoce kvalitní kůže, speciálně
zpracovávaná z důvodu zajištění
jejích voděodpudivých vlastností.

7

PU/TPU PODRÁŽKA
Kombinace odolné TPU (termopolyuretanové) podrážky s měkkou
PU mezipodešví absorbující energii
poskytuje maximální komfort a zároveň zajišťuje vynikající odolnost
proti uklouznutí.
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Další modely Heckel dostupné na objednávku
Pozostałe modele HECKEL dostępne na specjalne zamówienie

NADLEWKA PU
Zwiększa żywotność obuwia oraz jego
odporność na przetarcie w okolicy palców.
KOMPOZYTOWY PODNOSEK
Lekki, termoizolacyjny, nie magnetyczny,
nie korodujący oraz antyalergiczny jest
o 50% lżejszy aniżeli tradycyjne podnoski
stalowe.
KOMPOZYTOWA WKŁADKA
ANTYPRZEBICIOWA
Bardzo komfortowa, wyjątkowo
elastyczna oraz posiadająca właściwości
termoizolacyjne wkładka antyprzebiciowa
wykonana z materiału bez zawartości metalu zapewnia podwyższony poziom ochrony przed przebiciem. Blisko 40 % lżejsza
aniżeli tradycyjna wkładka stalowa.
WODOODPORNA SKÓRA LICOWA
Najwyższej jakości skóra licowa, specjalnie impregnowana aby zapewnić najwyższe parametry hydrofobowe.
PODESZWA PU/TPU
Połączenie warstwy zewnętrznej
wykonanej z odpornego na ścieranie
TPU (poliuretanu termoplastycznego)
z miękką, pochłaniającą energię warstwą
wewnętrzną wykonaną z PU (poliuretanu)
zapewnia wyjątkowy komfort oraz znakomite właściwości antypoślizgowe.

Macsole® 1.0 UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIE PODRÁŽKY
Macsole® 1.0 podeszwy o unikalnej technologii
Tato revoluční technologie podrážky MACSOLE® 1.0 kombinuje veškeré výhody PU (odolnost proti nárazům, nízká hmotnost atd.) s výhodami použité
pryže (univerzálnost, protiskluzové vlastnosti) . Podrážka nemá prakticky
žádné nevýhody.
MACSOLE® 1.0 to rewolucyjna technologia, która łączy w sobie wszystkie
zalety PU (odporność na wstrząsy, niska waga, itp.) z uniwersalnością
i antypoślizgowością charakterystyczną dla gumy.
MULTIFUNKČNÍ A SILNÁ
WYJĄTKOWA WYTRZYMAŁOŚĆ I WIELOFUNKCYJNOŚĆ
Řada produktů MACSOLE® 1.0 poskytuje vyjímečnou ochranu, trvanlivost
a stabilitu díky použití vyjímečné technologii pryžové podešve.
Produkty MACSOLE® 1.0 zapewniają niezwykłą ochronę, wytrzymałość
i stabilność dzięki zastosowaniu wyjątkowej gumowej podeszwy.
ZAŽIJTE POHODLÍ DOŚWIADCZ KOMFORTU
Technologie MACSOLE® 1.0 zahrnuje vnitřní podrážku s dvojitou funkcí:
vyjímatelná vložka a pohodlná podrážka pro optimální odpružení.
Jednoduše vyměňte vnitřní vložku a dosáhnete vysoké úrovně odolnosti
proti nárazům a pohodlí, jakoby byste měli novou obuv.
Technologia MACSOLE® 1.0 to podwójna funkcja podeszwy: wymienna
wkładka oraz podeszwa zapewniająca optymalną amortyzację. Wystarczy
wymienić wkładkę, by znów doświadczać najlepszej amortyzacji i komfortu
oraz sprawić, że buty są znów jak nowe.
dobrá kožní snášenlivost
dobrze tolerowane
przez skórę

antistatická
posiadają system
antystatyczny

příjemný povrch
przyjemne w dotyku

lze prát
nadają się do prania

vysoká prodyšnost
doskonała oddychalność

garantovaná stabilita
gwarantowana stabilność

optimální odolnost
proti nárazům
Optymalna amortyzacja

dynamická odolnost
proti nárazům
Dynamiczna amortyzacja

OBUV OBUWIE

NEW

MAMBA sandAl SB
0203 0075 99 XXX
MOQ

1

made in

EU

METAL
FREE

6 

Velikosti Rozmiary: 36–48
Barevnost Kolor: černá czarny
Made exclusively for OS by Prabos Czech Republic (EU)
Kvalitní a komfortní pracovní sandál, bez kovových součástí. Obuv je
vybavena extra širokou kompozitní tužinkou, novou lehkou tzv. „rolovací podešví“ SNAKE PU/TPU s vysokou absorpcí energie v patě – 30 J.
Tato unikátní podešev podporuje přirozený pohyb chodidla a dokonale
se přizpůsobuje povrchu terénu, čímž je docílen maximální komfort při
nošení této obuvi. Anatomicky tvarovaná stélka „SOFT HEEL“. Obuv je
vhodná k venkovnímu nošení i do vnitřních prostorů.
Wysokiej jakości sandały robocze, bez elementów metalowych.
Wyjątkowo szeroki, kompozytowy podnosek dla maksymalnej wygody
stopy, na palcach skórzane wzmocnienia dla dodatkowej ochrony
przed przetarciem. Innowacyjna, lekka, spiralna podeszwa SNAKE
wykonana z PU/TPU z absorpcją energii w obcasie 30 J. Ta unikatowa
podeszwa wspiera naturalny ruch stopy i perfekcyjnie dopasowuje się
do podłoża zapewniając maksymalny komfort użytkowania. Anatomicznie ukształtowana wkładka „SOFT HEEL”. Odpowiednie do użytku
zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.
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SAFEWAY EL710 SB SRC
SANDÁL S PÁSKOU
SANDAŁY Z PASKIEM Z TYŁU SB
0203 0048 80 XXX
MOQ

1

10 

Velikosti Rozmiary: 35–47
Barevnost Kolor: bílá biały

OCELOVÁ
TUŽINKA
STALOWY
PODNOSEK

Bezpečnostní ESD sandály s páskem přes patu ze syntetického
materiálu s vysokými mikroporézními vlastnostmi, ocelovou tužinkou poskytující ochranu do 200 joulu, PU podrážkou rezistentní
olejům s lepšími protiskluzovými parametry.
Damskie sandały ochronne ESD z paskiem z tyłu na pięcie,
wykonane z mikroporowatego materiału syntetycznego, wyposażone w stalowy podnosek ochronny zapewniający ochronę
do 200 J, podeszwa z poliuretanu odporna na oleje, z lepszymi
parametrami antypoślizgowymi.

SAFEWAY E111 SB SRC
SANDÁL S PÁSKOU
SANDAŁY Z PASKIEM Z TYŁU SB
0203 0049 80 XXX
MOQ

1

10 

Na objednávku
na zamówienie
OCELOVÁ
TUŽINKA
STALOWY
PODNOSEK

Velikosti Rozmiary: 35–47
Barevnost Kolor: bílá biały

SAFEWAY E113 SB SRC
SANDÁL S PÁSKOU
SANDAŁY Z PASKIEM Z TYŁU SB
0203 0044 60 XXX
MOQ

1

10 

Velikosti Rozmiary: 35–47
Barevnost Kolor: černá czarny
Bezpečnostní ESD sandály s páskem přes patu ze syntetického
materiálu s vysokými mikroporézními vlastnostmi, ocelovou tužinkou poskytující ochranu do 200 joulu, PU podrážkou rezistentní
olejům s lepšími protiskluzovými parametry.
Damskie sandały ochronne ESD z paskiem z tyłu na pięcie, wykonane z mikroporowatego materiału syntetycznego, wyposażone
w stalowy podnosek ochronny zapewniający ochronę do 200 J,
podeszwa z poliuretanu odporna na oleje, z lepszymi parametrami antypoślizgowymi.

256

OBUV OBUWIE

made in

KOMPOZITNÍ
TUŽINKA

OCELOVÁ
TUŽINKA

KOMPOZYTOWY
PODNOSEK

STALOWY
PODNOSEK

made in

EU

SANITARY LYBRA
S1 SRC
0203 0002 80 XXX

MOQ

1

(3116 S1 SRC)

10 

SANITARY LINEA
S1 SRC
0203 0052 99 XXX

MOQ

1

EU

(31170 S1 SRC)

10 

Velikosti Rozmiary: 36–47
Barevnost Kolor: bílá biały
Bezpečnostní sandály s nekovovou tužinkou, PU podrážkou rezistentní olejům
s lepšími protiskluzovými parametry, absorpcí energie v patě, svrškem z mikrovlákna a podšívkou s antibakteriální úpravou SANITIZED®.

Velikosti Rozmiary: 36–47
Barevnost Kolor: bílá biały

Profesjonalne sandały ochronne o wysokim komforcie, kompozytowy podnosek, podeszwa z PU o poprawionych właściwościach antypoślizgowych odporna na oleje, absorbcja energii w obcasie, cholewka z mikrofibry, wyściółka
antybakteryjna SANITIZED®.

Bezpečnostní sandály s ocelovou tužinkou, antistatickou a protiskluzovou
PU podrážkou, absorpcí energie v patě a svrškem z mikrovlákna s antibakteriální úpravou SANITIZED®.
Sandały ochronne z metalowym podnoskiem, antystatyczną i antypoślizgową
podeszwą z PU, tłumieniem w okolicach pięty, cholewką z mikrowłókna,
z podszewką z zabezpieczeniem antybakteryjnym SANITIZED®.
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STRONG PROFESSIONAL SPIDER S1
0203 0038 99 XXX (91190 S1 SRC)

made in

EU

OCELOVÁ
TUŽINKA

MOQ

1

10 

Velikosti Rozmiary: 36–48
STALOWY
PODNOSEK

BAREVNOST Kolor: černá-žlutá czarny-żółty
Bezpečnostní sandály s ocelovou tužinkou, antistatickou a protiskluzovou PU/PU podrážkou rezistentní olejům, absorpcí energie
v patě, svrškem z prodyšné kůže a reflexními komponenty pro
zvýšení viditelnosti.
Sandały ochronne ze stalowym podnoskiem, podeszwą antystatyczną i antypoślizgową PU/PU odporną na oleje, tłumienie w
okolicach pięty, wodoodporne, wykonane z oddychającej skóry,
elementy odblaskowe w celu zwiększenia widzialności.

made in

EU

OCELOVÁ
TUŽINKA

STRONG TOPOLINO S1 SRC
0203 0009 99 XXX (6119 S1 SRC)

STALOWY
PODNOSEK

MOQ

1

10 

Velikosti Rozmiary: 36–48
BAREVNOST Kolor: černá czarny

best

seller

Bezpečnostní sandály s ocelovou tužinkou, antistatickou a protiskluzovou PU/PU podrážkou odolnou pohonným hmotám, absorpcí
energie v patě a svrškem z kvalitní lícové kůže Nubuck.
Sandały ochronne ze stalowym podnoskiem, antystatyczną i antypoślizgową, olejoodporną PU/PU podeszwą, tłumieniem w okolicach
pięty, cholewka wykonana ze skóry nubukowej.

ERGON GAMMA S1 SRC
0203 0007 99 XXX (1119 S1 SRC)
MOQ
made in

EU

1

10 

Velikosti Rozmiary: 36–48
BAREVNOST Kolor: černá-oranžová czarny-pomarańczowy

OCELOVÁ
TUŽINKA

Bezpečnostní sandály s ocelovou tužinkou, antistatickou a protiskluzovou PU/PU podrážkou rezistentní pohonným hmotám, absorpcí
energie v patě a svrškem z prodyšné kůže.

STALOWY
PODNOSEK

Sandały ochronne z metalowym podnoskiem, antystatyczną i antypoślizgową podeszwą PU/PU odporną na olej, tłumienie w okolicach
pięty, wykonane z oddychającej skóry.
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OBUV OBUWIE

BK SANDAL S1
0203 0010 99 XXX
MOQ

1

10 

OCELOVÁ
TUŽINKA

Velikosti Rozmiary: 36–48
BAREVNOST Kolor: černá-žlutá czarny-żółty

STALOWY
PODNOSEK

Bezpečnostní sandály s ocelovou tužinkou, PU/TPU podrážkou rezistentní pohonným hmotám a svrškem z kvalitní
lícové kůže Nubuck.
Sandały ochronne ze stalowym podnoskiem, podeszwą
z PU/TPU odporną na benzynę i oleje, cholewka wykonana
ze skóry nubukowej.

MAJÍ VŠECHNY TŘI PRODUKTY

RAVEN SANDAL S1
0203 0004 60 XXX
MOQ

1

10 

Velikosti Rozmiary: 38–48

OCELOVÁ
TUŽINKA
STALOWY
PODNOSEK

Barevnost Kolor: černá czarny
Bezpečnostní sandály s ocelovou tužinkou, PU/PU podrážkou
rezistentní pohonným hmotám a svrškem z kůže.
Sandały ochronne ze stalowym podnoskiem, podeszwą z PU
odporną na benzynę i oleje, wykonane ze skóry.

SC-01-001
sandal S1
0203 0058 60 XXX
MOQ

1

OCELOVÁ
TUŽINKA
STALOWY
PODNOSEK

10 

Velikosti Rozmiary: 35–47
Barevnost Kolor: černá czarny
Bezpečnostní sandály s ocelovou tužinkou, PU podrážkou,
rezistentní pohonným hmotám a svrškem z akční kůže.
Sandały ochronne ze stalowym podnoskiem, podeszwa z PU
odporna na substancje ropopochodne. Cholewki wykonane
ze skóry syntetycznej.
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made in

TPU TREKKING DINO S1 SRC
0203 0037 14 XXX (8110 S1 SRC)

EU

OCELOVÁ
TUŽINKA
STALOWY
PODNOSEK

MOQ

1

6 

Velikosti Rozmiary: 38–48
Barevnost Kolor: zelená-hnědá zielony-brązowy
Bezpečnostní sandály s ocelovou tužinkou, antistatickou a protiskluzovou PU/TPU podrážkou rezistentní olejům, absorpcí energie v patě
a svrškem z prodyšné kůže (nubuk). Reflexní doplňky pro zvýšení
viditelnosti-pasivní prvek bezpečnosti.
Sandały ochronne z metalowym podnoskiem, antystatyczną i antypoślizgową podeszwą PU/TPU odporną na olej, tłumienie w okolicach
pięty, cholewka z oddychającej skóry (nubuk). Akcesoria odblaskowe
zwiększające widoczność – pasywne elementy ochrony.

TPU TREKKING DIATTO S1 SRC
0201 0093 14 XXX (8210 S1 SRC)
made in

EU

MOQ

1

6 

OCELOVÁ
TUŽINKA

Velikosti Rozmiary: 38–48

STALOWY
PODNOSEK

Bezpečnostní obuv s ocelovou tužinkou, antistatickou a protiskluzovou PU/TPU podrážkou rezistentní olejům, absorpcí energie v patě
a svrškem z prodyšné kůže (nubuk) v kombinaci s textilem. Reflexní
doplňky pro zvýšení viditelnosti-pasivní prvek bezpečnosti.

Barevnost Kolor: zelená-hnědá zielony-brązowy

Półbuty ochronne z metalowym podnoskiem, antystatyczną i antypoślizgową podeszwą PU/TPU odporną na olej, tłumienie w okolicach
pięty, cholewka z oddychającej skóry (nubuk) połączonej z materiałem. Akcesoria odblaskowe zwiększające widoczność – pasywne
elementy ochrony.

made in

EU

OCELOVÁ
TUŽINKA
STALOWY
PODNOSEK

Strong Professional Sprint Grey
S1 SRC
0201 0013 00 XXX (96670 S1 SRC)
MOQ

1

10 

Velikosti Rozmiary: 36–48
Barevnost Kolor: šedá-žlutá szary-żółty
Bezpečnostní polobotka s ocelovou tužinkou, antistatickou a protiskluzovou PU/PU podrážkou rezistentní olejům, absorpcí energie
v patě, svrškem z prodyšné tkaniny. Vysoce prodyšná obuv.
Buty ochronne ze stalowym podnoskiem, antystatyczne i antypoślizgowe podeszwa PU/PU, olejoodporne. Absorbcja energii
w pięcie, oddychająca skórzana cholewka. Posiadają niezwykłe
właściwości oddychające.
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OBUV OBUWIE

ERGON BETA
S1 SRC
0201 0025 99 XXX
MOQ

1

made in

EU

(6211 S1 SRC)

OCELOVÁ
TUŽINKA

10 

STALOWY
PODNOSEK

Velikosti Rozmiary: 36–48
BAREVNOST Kolor: černá-oranžová czarny-pomarańczowy
Bezpečnostní polobotky s ocelovou tužinkou, antistatickou
a protiskluzovou PU/PU podrážkou rezistentní pohonným
hmotám, absorpcí energie v patě a svrškem z kůže.
Półbuty ochronne z metalowym podnoskiem, antystatyczną
i antypoślizgową podeszwą PU/PU odporną na olej, tłumienie w okolicach pięty, cholewka z skóry.

best

seller

STRONG STRADA
S1 SRC
0201 0028 99 XXX
MOQ

1

(6219 S1 SRC)

10 

Velikosti Rozmiary: 36–48
Barevnost Kolor: černá czarny

OCELOVÁ
TUŽINKA

Bezpečnostní polobotky s ocelovou tužinkou, antistatickou
a protiskluzovou PU/PU podrážkou odolnou pohonným hmotám, absorpcí energie v patě a svrškem z prodyšné kůže.

STALOWY
PODNOSEK

Półbuty ochronne ze stalowym podnoskiem, antystatyczną
i antypoślizgową, olejoodporną PU podeszwą, tłumieniem w
okolicach pięty, z cholewką wykonaną z oddychającej skóry.

made in

EU
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RAVEN LOW S1
OCELOVÁ
TUŽINKA
STALOWY
PODNOSEK

0201 0019 60 XXX
MOQ

1

10 

Velikosti Rozmiary: 38–48
Barevnost Kolor: černá czarny
Pracovní polobotky s ocelovou tužinkou, PU/PU podrážkou rezistentní kyselinám a pohonným hmotám a svrškem z kůže.
Półbuty robocze ze stalowym podnoskiem, z podeszwą
z PUodporną na benzynę i kwasy, wykonane ze skóry.

SC-02-001 low S1
OCELOVÁ
TUŽINKA
STALOWY
PODNOSEK

0201 0146 60 XXX
MOQ

1

10 

Velikosti Rozmiary: 36–47
Barevnost Kolor: černá czarny
Bezpečnostní polobotky s ocelovou tužinkou, PU/PU podrážkou, rezistentní pohonným hmotám a svrškem z akční kůže.
Obuwie ochronne ze stalowym podnoskiem, podeszwa z PU
odporna na kwasy i substancje ropopochodne. Cholewki
wykonane ze skóry syntetycznej.

OCELOVÁ
TUŽINKA
STALOWY
PODNOSEK

BK MANAGER S1
SRC
0201 0155 60 XXX

MOQ

1

10 

Velikosti Rozmiary: 40–46
Barevnost Kolor: černá czarny
Bezpečnostní obuv pro manažery, s ocelovou tužinkou,
PU podrážkou rezistentní pohonným hmotám a svrškem
z kvalitní lícové kůže.
Obuwie ochronne dla kadry kierowniczej ze stalowym podnoskiem, podeszwa z PU odporna na substancje ropopochodne, cholewka wykonana z wysokiej jakości skóry licowej.

262

OBUV OBUWIE

BK LADY LOW S1 SRC
0201 0156 60 XXX
MOQ

1

10 

Velikosti Rozmiary: 35–41
Barevnost Kolor: černá czarny
Dámská bezpečnostní obuv s ocelovou tužinkou,
PU podrážkou rezistentní pohonným hmotám a svrškem
z kvalitní lícové kůže.

OCELOVÁ
TUŽINKA
STALOWY
PODNOSEK

Damskie obuwie ochronne ze stalowym podnoskiem, podeszwa z PU odporna na substancje ropopochodne, cholewka
wykonana z wysokiej jakości skóry licowej.

SANITARY ZONDA S1 SRC
0201 0002 80 XXX (34560 S1 SRC)
MOQ

1

10 

Velikosti Rozmiary: 36–47
Barevnost Kolor: bílá biały

made in

EU

KOMPOZITNÍ
TUŽINKA

KOMPOZYTOWY
PODNOSEK

Bezpečnostní mokasíny s nekovovou tužinkou, PU podrážkou
rezistentní olejům s lepšími protiskluzovými paramentry,
absorpcí energie v patě, svrškem z mikrovlákna a podšívkou
s antibakteriální úpravou SANITIZED®.
Profesjonalne mokasyny ochronne o wysokim komforcie
z niemetalowym podnoskiem, podeszwa z PU o poprawionych właściwościach antypoślizgowych odporna na oleje,
absorbcja energii w obcasie, cholewka z mikrofibry, wyściółka
antybakteryjna SANITIZED®.

SANITARY SIATA S1 SRC
0201 0151 80 XXX (3416 S1 SRC)
MOQ

1

10 

made in

EU

NEW

OCELOVÁ
TUŽINKA

Velikosti Rozmiary: 36–47
Barevnost Kolor: bílá biały

STALOWY
PODNOSEK

Bezpečnostní mokasíny s antistatickou a protiskluzovou PU podrážkou rezistentní pohonným hmotám, absorpcí energie v patě
a svrškem z mikrovlákna s antibakteriální úpravou SANITIZED®.
Mokasyny profesjonalne, antystatyczną podeszwą z PU
odporną na olej i z dobrymi parametrami antypoślizgowymi, tłumieniem w okolicach pięty, cholewką z mikrowłókna,
z podszewką z zabezpieczeniem antybakteryjnym SANITIZED®.
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SAFEWAY ESD E311 Moccasins S1 SRC
0201 0111 80 XXX
MOQ

OCELOVÁ
TUŽINKA
STALOWY
PODNOSEK

1

10 

Velikosti Rozmiary: 35–47
Barevnost Kolor: bílá biały
Bezpečnostní ESD mokasíny ze syntetického materiálu s vysokými mikroporézními vlastnostmi, ocelovou tužinkou poskytující
ochranu do 200 joulu, PU podrážkou rezistentní olejům s lepšími
protiskluzovými parametry.
Damskie mokasyny ochronne ESD, wykonane z mikroporowatego materiału syntetycznego, wyposażone w stalowy podnosek
ochronny zapewniający ochronę do 200 J, podeszwa z poliuretanu
odporna na oleje, z lepszymi parametrami antypoślizgowymi.

SAFEWAY ESD E313 Moccasins S1 SRC
0201 0109 60 XXX
MOQ

1

10 

Na objednávku
na zamówienie
Velikosti Rozmiary: 35–47
OCELOVÁ
TUŽINKA
STALOWY
PODNOSEK

Barevnost Kolor: černá czarny
Bezpečnostní ESD mokasíny ze syntetického materiálu s vysokými mikroporézními vlastnostmi, ocelovou tužinkou poskytující
ochranu do 200 joulu, PU podrážkou rezistentní olejům s lepšími
protiskluzovými parametry.
Damskie mokasyny ochronne ESD, wykonane z mikroporowatego materiału syntetycznego, wyposażone w stalowy podnosek
ochronny zapewniający ochronę do 200 J, podeszwa z poliuretanu
odporna na oleje, z lepszymi parametrami antypoślizgowymi.

SAFEWAY ESD E213 LOW S1 SRC
0201 0106 60 XXX
MOQ

1

10 

Na objednávku
na zamówienie
OCELOVÁ
TUŽINKA
STALOWY
PODNOSEK

264

Velikosti Rozmiary: 35–47
Barevnost Kolor: černá czarny
Bezpečnostní ESD polobotky ze syntetického materiálu s vysokými mikroporézními vlastnostmi, ocelovou tužinkou poskytující
ochranu do 200 joulu, PU podrážkou rezistentní olejům s lepšími
protiskluzovými parametry.
Półbuty ochronne ESD wykonane z mikroporowatego materiału
syntetycznego, wyposażone w stalowy podnosek zapewniający
ochronę do 200 J, podeszwa z poliuretanu odporna na oleje,
z lepszymi parametrami antypoślizgowymi.

OBUV OBUWIE

SAFEWAY ESD EN219 LOW S1 SRC
0201 0117 60 XXX
MOQ

1

10 

Velikosti Rozmiary: 35–47
Barevnost Kolor: černá czarny
Bezpečnostní ESD polobotky ze syntetického materiálu s vysokými mikroporézními vlastnostmi, ocelovou tužinkou poskytující
ochranu do 200 joulu, PU podrážkou rezistentní olejům s lepšími
protiskluzovými parametry.
Półbuty ochronne ESD wykonane z mikroporowatego materiału syntetycznego, wyposażone w stalowy podnosek zapewniający ochronę
do 200 J, podeszwa z poliuretanu odporna na oleje, z lepszymi
parametrami antypoślizgowymi.

OCELOVÁ
TUŽINKA
STALOWY
PODNOSEK

SAFEWAY ESD E911 LOW S1 SRC
0201 0114 80 XXX
MOQ

1

10 

Velikosti Rozmiary: 35–47
Barevnost Kolor: bílá biały
Bezpečnostní ESD polobotky ze syntetického materiálu s vysokými
mikroporézními vlastnostmi, ocelovou tužinkou poskytující ochranu
do 200 joulu, PU podrážkou rezistentní olejům s lepšími protiskluzovými parametry.
Półbuty ochronne ESD wykonane z mikroporowatego materiału
syntetycznego, wyposażone w stalowy podnosek ochronny zapewniający ochronę do 200 J, podeszwa z poliuretanu odporna na oleje,
z lepszymi parametrami antypoślizgowymi.

OCELOVÁ
TUŽINKA
STALOWY
PODNOSEK

SAFEWAY ESD E913 LOW S1 SRC
0201 0115 60 XXX
MOQ

1

10 

Velikosti Rozmiary: 35–47
Barevnost Kolor: černá czarny
Bezpečnostní ESD polobotky ze syntetického materiálu s vysokými mikroporézními vlastnostmi, ocelovou tužinkou poskytující
ochranu do 200 joulu, PU podrážkou rezistentní olejům s lepšími
protiskluzovými parametry.
Półbuty ochronne ESD wykonane z mikroporowatego materiału
syntetycznego, wyposażone w stalowy podnosek ochronny zapewniający ochronę do 200 J, podeszwa z poliuretanu odporna na oleje,
z lepszymi parametrami antypoślizgowymi.

OCELOVÁ
TUŽINKA
STALOWY
PODNOSEK
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made in

EU

OCELOVÁ
TUŽINKA
STALOWY
PODNOSEK

TPU TREKKING DAINO S1 SRC
0202 0006 10 XXX (8910 S1 SRC)
MOQ

1

6 

Velikosti Rozmiary: 38–48
Barevnost Kolor: zelená-hnědá zielony-brązowy
Bezpečnostní kotníková obuv s ocelovou tužinkou, antistatickou a protiskluzovou PU/TPU podrážkou rezistentní olejům, PU chráničem špičky, prodyšnou podšívkou a svrškem
z kůže (nubuk) v kombinaci s textilem. Reflexní doplňky pro
zvýšení viditelnosti – pasivní prvek bezpečnosti.

made in

EU

OCELOVÁ
TUŽINKA
STALOWY
PODNOSEK

Trzewiki ochronne z metalowym podnoskiem, antystatyczną i antypoślizgową podeszwą PU/TPU odporną na olej,
dodatkowa ochrona czubka buta z PU, cholewka z oddychającej skóry połączonej z materiałem. Akcesoria odblaskowe
zwiększające widoczność – pasywne elementy ochrony.

STRONG MITO S1 SRC
0202 0034 99 XXX (6919 S1 SRC)
MOQ

1

10 

Velikosti Rozmiary: 36–48
Barevnost Kolor: černá czarny
Bezpečnostní kotníková obuv s ocelovou tužinkou, antistatickou a protiskluzovou PU/PU podrážkou rezistentní
pohonným hmotám, absorpcí energie v patě a svrškem
z prodyšné kůže.
Trzewiki ochronne do kostki ze stalowym podnoskiem,
antystatyczną i antypoślizgową, olejoodporną PU/PU podeszwą, tłumieniem w okolicach pięty, z cholewką wykonaną
z oddychającej skóry.

made in

EU

OCELOVÁ
TUŽINKA
STALOWY
PODNOSEK

ERGON ALFA S1 SRC
0202 0030 99 XXX (6911 S1 SRC)
MOQ

1

10 

Velikosti Rozmiary: 36–48
Barevnost Kolor: černá-oranžová czarny-pomarańczowy
Bezpečnostní kotníková obuv s ocelovou tužinkou, antistatickou a protiskluzovou PU/PU podrážkou rezistentní pohonným hmotám, absorpcí energie v patě a svrškem z kůže.
Trzewiki ochronne z metalowym podnoskiem, antystatyczną i antypoślizgową podeszwą PU/PU odporną na olej,
tłumienie w okolicach pięty, cholewka z skóry.
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OBUV OBUWIE

made in

EU

OCELOVÁ
TUŽINKA

SANITARY ASTURA
S1 SRC
0202 0033 99 XXX

STALOWY
PODNOSEK

OCELOVÁ
TUŽINKA

BK ANKLE S1
0202 0036 99 XXX

(3916 S1 SRC)
MOQ

MOQ

1

STALOWY
PODNOSEK

10 

Velikosti Rozmiary: 36–47

1

10 

Velikosti Rozmiary: 38–48
Barevnost Kolor: černá-žlutá czarny-żółty

Barevnost Kolor: bílá biały

Bezpečnostní kotníková obuv s ocelovou tužinkou, PU/TPU
podrážkou rezistentní pohonným hmotám a svrškem z kůže.

Bezpečnostní kotníková obuv s ocelovou tužinkou, antistatickou a protiskluzovou PU podrážkou rezistentní olejům, absorpcí energie v patě a svrškem
z mikrovlákna s antibakteriální úpravou SANITIZED®.

Trzewiki ochronne ze stalowym podnoskiem, podeszwa
z PU/TPU odporna na benzyne i oleje, wykonane ze skóry.

Trzewiki ochronne ze stalowym podnoskiem, podeszwą z PU odporną
na olej i z dobrymi parametrami antypoślizgowymi, tłumieniem w okolicach
pięty, cholewką z mikrowłókna, z podszewką z zabezpieczeniem antybakteryjnym SANITIZED®.
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RAVEN ANKLE S1
0202 0023 60 XXX
OCELOVÁ
TUŽINKA

MOQ

1

10 

Velikosti Rozmiary: 38–48
STALOWY
PODNOSEK

Barevnost Kolor: černá czarny
Bezpečnostní kotníková obuv s ocelovou tužinkou, PU/PU podrážkou rezistentní pohonným hmotám a svrškem z kůže.
Trzewiki ochronne ze stalowym podnoskiem, podeszwą z PU
odporną na paliwa, z cholewką ze skóry.

RAVEN ANKLE WINTER S1
0202 0042 60 XXX
MOQ

1

10 

OCELOVÁ
TUŽINKA
STALOWY
PODNOSEK

Velikosti Rozmiary: 38–48
Barevnost Kolor: černá czarny
Bezpečnostní zateplená kotníková obuv s ocelovou tužinkou,
PU/PU podrážkou rezistentní pohonným hmotám a svrškem z kůže.
Trzewiki ochronne ocieplone ze stalowym podnoskiem, podeszwą
z PU odporną na paliwa, z cholewką ze skóry.

SC-03-002 WINTER ankle S1
0202 0478 60 XXX
OCELOVÁ
TUŽINKA
STALOWY
PODNOSEK

MOQ

1

10 

Velikosti Rozmiary: 38–47
Barevnost Kolor: černá czarny
Bezpečnostní kotníková obuv s ocelovou tužinkou, zateplené umělým kožíškem, PU/PU podrážkou, rezistentní kyselinám a pohonným hmotám a svrškem z akční kůže.
Termoizolowane trzewiki ochronne ze stalowym podnoskiem,
podeszwa z PU odporna na kwasy i substancje ropopochodne.
Cholewki wykonane ze skóry syntetycznej.
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OBUV OBUWIE

NEW
NEW

made in

EU

BORNHOLM
SANDAL S1P
HRO SRC

METAL
FREE

TAIPAN
SANDAL S1P SRC
0203 0072 99 XXX

0203 0068 99 XXX

MOQ
MOQ

1

6 

Made exclusively for OS by Prabos Czech Republic (EU)

Velikosti Rozmiary: 36–48
Kvalitní a komfortní bezpečnostní sandál, s ochranou
proti okopu, bez kovových součástí. Obuv je vybavena
extra širokou kompozitní tužinkou, kevlarovou planžetou;
protiskluzovou a oleji rezistentní podešví PU/PRYŽ. Anatomicky tvarovaná stélka „DRY-SOLE“. Obuv je vhodná
k venkovnímu nošení i do vnitřních prostorů.
Najwyższej jakości komfortowe sandały ochronne,
bez elementów metalowych. Wyjątkowo szeroki, kompozytowy podnosek dla maksymalnej wygody stopy,
na palcach skórzane wzmocnienia dla dodatkowej ochrony przed przetarciem. Kevlarowe przeszycia wkładki.
Antypoślizgowa i olejodporna podeszwa wykonana
z PU/gumy. Anatomicznie ukształtowana wkładka
“DRY-SOLE“. Odpowiednie do użytku zarówno wewnątrz
jak i na zewnątrz.

1

made in

EU

METAL
FREE

6 

Made exclusively for OS by Prabos Czech Republic (EU)

Velikosti Rozmiary: 36–48
Kvalitní a komfortní bezpečnostní sandál, s ochranou
proti okopu, bez kovových součástí. Obuv je vybavena
extra širokou kompozitní tužinkou, novou lehkou tzv.
„rolovací podešví“ SNAKE s vysokou absorpcí energie
v patě – 30 J. Tato unikátní podešev podporuje přirozený
pohyb chodidla a dokonale se přizpůsobuje povrchu terénu, čímž je docílen maximální komfort při nošení této
obuvi. Anatomicky tvarovaná stélka „SOFT HEEL“. Obuv je
vhodná k venkovnímu nošení i do vnitřních prostorů.
Najwyższej jakości komfortowe sandały ochronne. Bez
elementów metalowych. Wyjątkowo szeroki, kompozytowy podnosek dla maksymalnej wygody stopy,
na palcach skórzane wzmocnienia dla dodatkowej
ochrony przed przetarciem. Innowacyjna, lekka, spiralna
podeszwa SNAKE z absorpcją energii w obcasie 30 J.
Ta unikatowa podeszwa wspiera naturalny ruch stopy
i perfekcyjnie dopasowuje się do podłoża zapewniając maksymalny komfort użytkowania. Anatomicznie
ukształtowana wkładka „SOFT HEEL” z ochronną w części piętowej. Kevlarowe przeszycia wkładki.Odpowiednie
do użytku zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.
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made in

EU

METAL
FREE
METAL
FREE

MACAIR S1P HRO SRA
0203 0001 60 XXX
MOQ

1

10 

TOP CLASSIC SCUDO
S1P SRC
0203 0008 99 XXX
MOQ

1

(71570 S1 P SRC)

6 

Velikosti Rozmiary: 38–47
BAREVNOST Kolor: černá czarny
NORMY: EN ISO 20345: 2011 – S1P HRO SRA
Velikosti Rozmiary: 36–48
• ultralehká (jedna bota velikosti 42 váží méně než 550 g)
• pryžová podešev odolná vůči olejům, kyselinám,
chemikáliím a zásaditým látkám
• žáruvzdorná podešev (+300 °C)
• 100 % bez obsahu kovu
• pružnost (nekovová stélka)
• svršek z broušené usně nubuk s velkými větracími otvory
• přetažení špice pro větší odolnost
• anatomická a prodyšná stélka
• vysoce prodyšná textilní podšívka
• ultralekkie (jeden but o rozmiarze 42 waży mniej niż 550 g)
• gumowa podeszwa odporna na oleje, kwasy, chemikalia
i związki chemiczne o zasadowym odczynie
• podeszwa odporna na wysokie temperatury (+300 °C)
• 100 % bez zawartości metalu
• elastyczność (niemetalowa wkładka antyprzebiciowa)
• wierzchnia część buta ze szlifowanego powierzchniowo
nubuku, z dużymi otworami wentylacyjnymi
• nadlany czubek buta zwiększający trwałość
• anatomiczna i oddychająca wkładka
• bardzo przewiewna, tekstylna wyściółka
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Bezpečnostní sandály s nekovovou tužinkou i stélkou odolnou propíchnutí,
PU/TPU podrážkou rezistentní olejům, podšívkou ABSORBER® s úpravou proti
množení plísní a bakterií a svrškem z kvalitní lícové kůže v kombinaci s textilem. Zvýšené přetažení špice pro větší životnost obuvi. Obuv bez kovových
komponentů – metal free. Reflexní doplňky pro zvýšení viditelnosti – pasivní
prvek bezpečnosti.
Sandały ochronne z niemetalowym podnoskiem i wkładką antyprzebiciową,
podeszwa z PU/TPU, odporna na oleje, podszewka typu ABSORBER®, ochrona
przed grzybicą i bakteriami, cholewka wykonana ze skóry połączonej z tkaniną.
Wzmacniane na czubkach dla większej wytrzymałości Buty nie zawierają
metalowych elementów. Akcesoria odblaskowe zwiększające widoczność –
pasywne elementy ochrony.

OBUV OBUWIE

NEW

DULBI S1P

0203 0059 99 XXX
MOQ

1

10 

Velikosti Rozmiary: 37–48
BAREVNOST Kolor: černá-červená-šedá czarny-czerwony-szary

METAL
FREE

Bezpečnostní polobotka s kompozitní tužinkou a kevlarovou stélkou.
Protiskluzová dvousložková PU/PU podrážka. Široké chodidlo, zvýšená
špička proti okopání. Obuv bez kovových komponentů – metal free.
Półbuty robocze z kompozytowym podnoskiem i kevlarową wkładką
antyprzebiciową. Antypoślizgowa dwuskładnikowa podeszwa PU/PU.
Szeroka podeszwa, wzmocnienia na palcach wydłużające żywotność
butów. Obuwie pozbawione elementów metalowych.

RAVEN METAL FREE
sandal S1P
0203 0074 60 XXX
MOQ

1

10 

Velikosti Rozmiary: 36–48
BAREVNOST Kolor: černá czarny
Bezpečnostní sandály s kompozitní tužinkou a kompozitní stélkou
proti propíchnutí, PU/PU protiskluzovou podrážkou odolnou proti
pohonným hmotám s absorpcí energie v patě. Obuv bez kovových
součástí – metal free.

NEW

Sandały ochronne z kompozytowym podnoskiem, wkładką
antyprzebiciową, antypoślizgową, odporną na paliwa podeszwą
z PU/PU, absorpcją energii w obcasie. Buty nie zawierają
elementów metalowych.

METAL
FREE
271
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RAVEN SANDAL S1P
0203 0057 60 XXX

OCELOVÁ
TUŽINKA
STALOWY
PODNOSEK

MOQ

1

10 

Velikosti Rozmiary: 38–48
Barevnost Kolor: černá czarny
Bezpečnostní sandály s ocelovou tužinkou i stélkou odolnou
propíchnutí, PU podrážkou rezistentní kyselinám a pohonným
hmotám a svrškem z kůže.
Profesjonalne sandały robocze ze stalowym podnoskiem oraz
wkładką antyprzebiciową, podeszwa z PU odporna na działanie
kwasów i paliw, cholewka ze skóry.

made in

EU

OCELOVÁ
TUŽINKA
STALOWY
PODNOSEK

NEW

ALS LOW S1P
0201 0169 99 7XX
MOQ

1

5 

Made exclusively for OS by Prabos Czech Republic (EU)
Velikosti Rozmiary: 36–48
Kvalitní bezpečnostní polobotka s reflexními prvky a pohodlnou širokou kovovou tužinkou.Anatomicky tvarovaná stélka s netkanou
textílií Cambrelle®. PU/PU nebarvící podešev se světlou vnější vrstvou. Obuv je vhodná k venkovnímu nošení i do vnitřních prostorů.
Wysokiej jakości, komfortowe półbuty z odblaskową taśmą
i szerokim, wygodnym stalowym podnoskiem. Anatomicznie
ukształtowana wkładka z wyściółką Cambrelle®. Niebrudząca
podeszwa z PU/PU w jasnym kolorze. Odpowiednie do użytku
zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.
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OBUV OBUWIE

NEW
METAL
FREE

METAL
FREE

MACSPEED S1P
HRO SRA

TOOLIK S1P
0201 0174 99 XXX

0201 0005 60 XXX
MOQ

1

10 

MOQ

1

10 

NORMY: EN ISO 20345: 2011 – S1P HRO SRA
Velikosti Rozmiary: 36–48
• ultralehká (jedna bota velikosti 42 váží méně než 550 g)
• pryžová podešev odolná vůči olejům, kyselinám,
chemikáliím a zásaditým látkám
• žáruvzdorná podešev (+300 °C)
• 100 % bez obsahu kovu
• pružnost (nekovová stélka)
• svršek z broušené usně nubuk
• přetažení špice pro větší odolnost
• anatomická a prodyšná stélka
• vysoce prodyšná textilní podšívka
• ultralekkie (jeden but o rozmiarze 42 waży mniej niż 550 g)
• gumowa podeszwa odporna na oleje, kwasy, chemikalia
i związki chemiczne o zasadowym odczynie
• podeszwa odporna na wysokie temperatury (+300 °C)
• 100 % bez zawartości metalu
• elastyczność (niemetalowa wkładka antyprzebiciowa)
• wierzchnia część buta ze szlifowanego powierzchniowo nubuku
• nadlany czubek buta zwiększający trwałość
• anatomiczna i oddychająca wkładka
• bardzo przewiewna, tekstylna wyściółka

Velikosti Rozmiary: 38–48
Barevnost Kolor: černá-žlutá czarno-żółta
Bezpečnostní polobotka sportovního designu s kompozitní tužinkou
a kevlarovou stélkou odolnou proti propíchnutí. Protiskluzová a olejiodolná PU/guma podrážka. Svršek z prodyšného textilu a semiše. Absorpce energie v patě – Air Bag. Obuv bez kovových součástí – metal free.
Sportowy model półbutów ochronnych z kompozytowym podnoskiem
i kevlarową wkładką antyprzebiciową. Antypoślizgowa i olejoodporna
podeszwa wykonana z PU/gumy. Cholewka z kombinacji oddychającego materiału i zamszu. Absorpcja energii w obcasie – poduszeczka
powietrzna. Buty nie zawierają elementów metalowych.
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OCELOVÁ
TUŽINKA
STALOWY
PODNOSEK

RAVEN LOW S1P
0201 0037 60 XXX
MOQ

1

10 

Velikosti Rozmiary: 38–48
Barevnost Kolor: černá czarny
Bezpečnostní polobotky s ocelovou tužinkou i stélkou odolnou
propíchnutí, PU/PU podrážkou rezistentní pohonným hmotám
a svrškem z kůže.
Półbuty robocze ze stalowym podnoskiem oraz wkładką
antyprzebiciową, podeszwa z PU/PU odporna na działanie paliw,
cholewka ze skóry.

OCELOVÁ
TUŽINKA
STALOWY
PODNOSEK

RAVEN ANKLE S1P
0202 0050 60 XXX
MOQ

1

10 

Velikosti Rozmiary: 38–48
Barevnost Kolor: černá czarny
Bezpečnostní kotníková obuv s ocelovou tužinkou i stélkou odolnou propíchnutí, PU/PU podrážkou rezistentní pohonným hmotám
a svrškem z kůže.
Trzewiki robocze ze stalowym podnoskiem oraz w kładką
antyprzebiciową, podeszwa z PU/PU odporna na działanie paliw,
cholewka ze skóry.

OCELOVÁ
TUŽINKA
STALOWY
PODNOSEK

SC-03-001 ankle S1P
0202 0477 60 XXX
MOQ

1

10 

Velikosti Rozmiary: 36–47
Barevnost Kolor: černá czarny
Bezpečnostní kotníková obuv s ocelovou tužinkou, stélkou proti
propíchnutí, PU/PU podrážkou, rezistentní pohonným hmotám
a svrškem z akční kůže.
Obuwie ochronne ze stalowym podnoskiem i wkładką antyprzebiciową, podeszwa z PU/PU odporna substancje ropopochodne
i ciecze. Cholewki wykonane ze skóry syntetycznej.
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OBUV OBUWIE

OCELOVÁ
TUŽINKA

OCELOVÁ
TUŽINKA

STALOWY
PODNOSEK

STALOWY
PODNOSEK

NEW
NEW

made in

EU

made in

EU

LANGLI LOW
S2
0201 0170 99 7XX
MOQ

1

5 

Made exclusively for OS by Prabos Czech Republic (EU)

FALSTER ankle
S2
0202 0513 60 7XX
MOQ

1

5 

Made exclusively for OS by Prabos Czech Republic (EU)

Velikosti Rozmiary: 36–48
Kvalitní bezpečnostní polobotky s reflexními prvky a pohodlnou širokou
kovovou tužinkou. Anatomicky tvarovaná stélka s netkanou textílií Cambrelle®.
PU/PU nebarvící podešev se světlou vnější vrstvou. Obuv je vhodná k venkovnímu nošení i do vnitřních prostorů.
Wysokiej jakości, komfortowe Półbuty z odblaskową taśmą i szerokim,
wygodnym stalowym podnoskiem. Anatomicznie ukształtowana wkładka
z wyściółką Cambrelle®. Niebrudząca podeszwa z PU/PU w jasnym kolorze.
Odpowiednie do użytku zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

Velikosti Rozmiary: 36–48
Kvalitní bezpečnostní kotníková obuv s reflexními prvky a pohodlnou širokou
kovovou tužinkou.Anatomicky tvarovaná stélka s netkanou textílií Cambrelle®.
PU/PU nebarvící podešev se světlou vnější vrstvou. Obuv je vhodná k venkovnímu nošení i do vnitřních prostorů.
Wysokiej jakości, komfortowe półbuty z odblaskową taśmą i szerokim,
wygodnym stalowym podnoskiem. Anatomicznie ukształtowana wkładka
z wyściółką Cambrelle®. Niebrudząca podeszwa z PU/PU w jasnym kolorze.
Odpowiednie do użytku zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.
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NEW

NEW

made in

made in

NEW

EU

EU

METAL
FREE

made in

EU

METAL
FREE

SALTHOLM low VIPER low
S3 HRO SRC
S3 SRC
0201 0179 99 XXX

MOQ

1

5 

Made exclusively for OS by Prabos Czech Republic (EU)

0201 0183 99 XXX

MOQ

1

5 

Made exclusively for OS by Prabos Czech Republic (EU)

FYN LOW
S3 SRC

0201 0171 99 7XX

MOQ

1

5 

Made exclusively for OS by Prabos Czech Republic (EU)

Velikosti Rozmiary: 36–48
Velikosti Rozmiary: 36–48
Kvalitní a komfortní bezpečnostní polobotka,
s ochranou proti okopu, bez kovových součástí. Obuv je vybavena extra širokou kompozitní
tužinkou, kevlarovou planžetou; protiskluzovou
a oleji rezistentní podešví PU/PRYŽ. Anatomicky
tvarovaná stélka „DRY-SOLE“. Obuv je vhodná
k venkovnímu nošení i do vnitřních prostorů.
Najwyższej jakości komfortowe półbuty ochronne.
Bez elementów metalowych. Wyjątkowo szeroki,
kompozytowy podnosek dla maksymalnej wygody
stopy, na palcach skórzane wzmocnienia dla
dodatkowej ochrony przed przetarciem. Kevlarowe
przeszycia wkładki. Antypoślizgowa, olejoodporna
podeszwa z PU/gumy. Anatomicznie ukształtowana wkładka „DRY SOLE”. Odpowiednie do użytku
zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.
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Kvalitní a komfortní bezpečnostní polobotka,
s ochranou proti okopu, bez kovových součástí.
Obuv je vybavena extra širokou kompozitní tužinkou,
novou lehkou tzv. „rolovací podešví“ SNAKE PU/TPU
s vysokou absorpcí energie v patě – 30 J. Tato unikátní podešev podporuje přirozený pohyb chodidla
a dokonale se přizpůsobuje povrchu terénu, čímž
je docílen maximální komfort při nošení této obuvi.
Anatomicky tvarovaná stélka „SOFT HEEL“. Obuv je
vhodná k venkovnímu nošení i do vnitřních prostorů.
Najwyższej jakości komfortowe półbuty ochronne.
Bez elementów metalowych. Wyjątkowo szeroki,
kompozytowy podnosek dla maksymalnej wygody
stopy, na palcach skórzane wzmocnienia dla dodatkowej ochrony przed przetarciem. Innowacyjna,
lekka, spiralna podeszwa SNAKE PU/TPU z absorpcją
energii w obcasie 30 J. Ta unikatowa podeszwa wspiera naturalny ruch stopy i perfekcyjnie dopasowuje
się do podłoża zapewniając maksymalny komfort
użytkowania. Anatomicznie ukształtowana wkładka
„SOFT HEEL” z ochroną w części piętowej. Kevlarowe
przeszycia wkładki. Odpowiednie do użytku zarówno
wewnątrz jak i na zewnątrz.

Velikosti Rozmiary: 36–48
Kvalitní bezpečnostní polobotka s reflexními
prvky a pohodlnou širokou kovovou tužinkou.
Anatomicky tvarovaná stélka s netkanou textílií
Cambrelle®. PU/PU nebarvící podešev se světlou
vnější vrstvou. Obuv je vhodná k venkovnímu
nošení i do vnitřních prostorů.
Wysokiej jakości komfortowe półbuty ochronne
z odblaskową taśmą i szerokim, wygodnym
stalowym podnoskiem. Anatomicznie ukształtowana wkładka z wyściółką Cambrelle®. Niebrudząca
podeszwa z PU/PU w jasnym kolorze. Odpowiednie
do użytku zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

OBUV OBUWIE

METAL
FREE

MACSOLE 1.0 FXL S3 CI
HRO SRC
0201 0150 99 XXX
MOQ

1

METAL
FREE

MACPULSE S3 HRO SRA
0201 0006 60 XXX
MOQ

1

10 

10 

NORMY: EN ISO 20345: 2011 – S3 HRO SRA
NORMY: EN ISO 20345: 2011 – S3 CI HI HRO SRC
Velikosti Rozmiary: 36–48
• MACSOLE® 1.0 pryžová podešev, perfektní přilnavost, odolná vůči olejům
a uhlovodíkům, vysokým nízkým teplotám, přetažení špice pryží – dodatečná ochrana, Microgrip – profil pro co nejlepší proti kluzné vlastnosti
• Kožený svršek, reflexní prvky
• Snížený počet švů
• Kožený uzavřený jazyk
• Podšívka oranžové barvy – skvělé absorpční vlastnosti
• Nekovová tužinka HPC 200
• Nekovová stélka proti propichu (kevlar)
• Vložka z PU – vyměnitelná, anatomická, perforovaná,
vysoce prodyšná, povrch potažen mikrovláknem
• Hmotnost obuvi 680 g
• Podeszwa gumowa MACSOLE® 1.0, wyjątkowa przyczepność, odporna
na oleje i węglowodory, wysokie i niskie temperatury, nadlewka gumowa,
Microgrip – technologia zapewniająca najlepsze właściwości antypoślizgowe
• Cholewka ze skóry licowej, elementy odblaskowe
• Zredukowana liczba szwów
• Wodoodporny język skórzany
• Wyściółka tekstylna Orange – doskonałe właściwości absorbcyjne
• Podnosek kompozytowy, HPC 200
• Kompozytowa wkładka antyprzebiciowa
• Wkładka poliuretanowa – wymienna, o kształcie anatomicznym, perforowana, wysoce oddychająca, pokryta powierzchnią z mikrofibry
• Waga: 680 g

Velikosti Rozmiary: 36–48
• ultralehká (jedna bota velikosti 42 váží méně než 550 g)
• pryžová podešev odolná vůči olejům, kyselinám, chemikáliím
a zásaditým látkám
• žáruvzdorná podešev (+300 °C)
• 100 % bez obsahu kovu
• pružnost (nekovová stélka)
• svršek z lícové usně odolný vůči kapalinám
• přetažení špice pro větší odolnost
• anatomická a prodyšná stélka
• vysoce prodyšná textilní podšívka
• ultralekkie (jeden but o rozmiarze 42 waży mniej niż 550 g)
• gumowa podeszwa odporna na oleje, kwasy, chemikalia i związki chemiczne o zasadowym odczynie
• podeszwa odporna na wysokie temperatury (+300 °C)
• 100 % bez zawartości metalu
• elastyczność (niemetalowa wkładka antyprzebiciowa)
• wierzchnia część buta z wyprawionej, licowej skóry odpornej
na substancje płynne
• nadlany czubek buta zwiększający trwałość
• anatomiczna i oddychająca wkładka
• bardzo przewiewna, tekstylna wyściółka

277

WWW.CERVA.COM

TOP TEN TURISMO S3 SRC
0201 0159 99 XXX (1297 S3)
made in

EU

MOQ

1

6 

Velikosti Rozmiary: 38-47
Barevnost Kolor: černá czarny
Bezpečnostní obuv s hliníkovou tužinkou a nekovovou
stélkou odolnou propíchnutí, antistatickou a protiskluzovou
TPU podrážkou rezistentní olejům, absorpcí energie v patě,
voděodolným svrškem z kvalitní lícové prodyšné kůže.
Obuwie ochronne z aluminiowym podnoskiem i z antyprzebiciową niemetalową wkładką, antypoślizgowa i antystatyczna olejoodporna podeszwa wykonana z TPU, absorpcja
energii w obcasie, cholewka wykonana z wodoodpornej,
wysokiej jakości skóry licowej.

EXTREME ESARO S3 SRC
0201 0097 99 XXX (42002 S3 SRC)

made in

EU

KOMPOZITNÍ
TUŽINKA

MOQ

1

6 

Velikosti Rozmiary: 38–48
KOMPOZYTOWY
PODNOSEK

Barevnost Kolor: černá-oranžová czarny-pomarańczowy
Bezpečnostní obuv s nekovovou tužinkou i stélkou odolnou
propíchnutí, antistatickou a protiskluzovou PU/TPU podrážkou rezistentní olejům, absorpcí energie v patě a voděodolným svrškem z kvalitní lícové prodyšné kůže.
Półbuty ochronne z niemetalowym podnoskiem i wkładką
antyprzebiciową, antystatyczną i antypoślizgową, olejoodporną podeszwą z PU/TPU, tłumieniem w okolicach pięty,
z cholewką wykonaną z oddychającej, wodoodpornej skóry.
wykonane z wysokiej jakości skóry licowej.

made in

EU

NEW

EXTREME BISILURO low S3 SRC
0201 0177 99 XXX (42070)
MOQ

KOMPOZITNÍ
TUŽINKA

1

6 

Velikosti Rozmiary: 38–48
Barevnost Kolor: černá-oranžová czarny-pomarańczowy

KOMPOZYTOWY
PODNOSEK

Bezpečnostní obuv s nekovovou tužinkou i stélkou odolnou
proti propíchnutí, antistatickou a protiskluzovou PU/TPU
podrážkou rezistentní pohonným hmotám a olejům, absorpcí energie v patě a voděodolným svrškem z kvalitní lícové
kůže. Reflexní „carbon“ prvky pro zvýšení viditelnosti    –   
pasivní prvek bezpečnosti.
Obuwie ochronne z kompozytowym podnoskiem, wkładką
antyprzebiciową, antystatyczną i antypoślizgową podeszwą
z PU/TPU odporna na oleje i paliwa. Absorpcja energii
w obcasie, wodoodporna cholewka wykonana z wysokiej
jakości skóry licowej. Odblaskowe elementy dla lepszej
widoczności – ochrona pasywna.
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OBUV OBUWIE

KOMPOZITNÍ
TUŽINKA
made in

EU

KOMPOZYTOWY
PODNOSEK

made in

EU

OCELOVÁ
TUŽINKA

KOMPOZITNÍ
TUŽINKA
made in

EU

STALOWY
PODNOSEK

KOMPOZYTOWY
PODNOSEK

TOP CLASSIC
ULYSSE S3 SRC
0201 0003 99 XXX
MOQ

1

(72570 S3 SRC)

6 

TOP TREKKING
BRIO S3 SRC
0201 0012 60 XXX
MOQ

1

(82572 S3 SRC)

6 

TOP TREKKING
MIURA S3 SRC
0201 0011 75 XXX

MOQ

1

(8038 S3 SRC)

6 

Velikosti Rozmiary: 38–47

Velikosti Rozmiary: 38–48

Velikosti Rozmiary: 38–48

Barevnost Kolor: černá czarny

Barevnost Kolor: černá czarny

Barevnost Kolor: hnědá brązowy

Bezpečnostní polobotky s nekovovou tužinkou
i stélkou, PU/TPU podrážkou rezistentní olejům, PU
chráničem špičky, podšívkou ABSORBER® s úpravou
proti množení plísní a bakterií a svrškem z kvalitní
lícové kůže v kombinaci s textilem. Zvýšené přetažení
špice pro větší životnost obuvi. Reflexní doplňky pro
zvýšení viditelnosti – pasivní prvek bezpečnosti.

Bezpečnostní polobotky v moderním designu
s nekovovou tužinkou i stélkou odolnou propíchnutí, antistatickou a protiskluzovou PU/TPU
podrážkou rezistentní olejům, absorpcí energie
v patě a voděodolným svrškem z kůže v kombinaci
s nylonem pro vysoký komfort. Obuv bez kovových
komponentů – metal free. Reflexní doplňky pro
zvýšení viditelnosti – pasivní prvek bezpečnosti.

Bezpečnostní obuv s ocelovou tužinkou i stélkou,
PU/TPU podrážkou odolnou pohonným hmotám,
prodyšnou podšívkou MERYL® ACTISYSTEM,
absorpcí energie v patě a voděodolným svrškem
z kvalitní lícové kůže.

Półbuty ochronne z niemetalowym podnoskiem
i wkładką antyprzebiciową. Podeszwa z PU/TPU
odporna na oleje, ochrona z PU na czubku buta,
podszewka typu ABSORBER®, ochrona przed grzybicą
i bakteriami, cholewka wykonana z wysokiej jakości
skóry licowej. Połączonej z tkaniną. Wzmacniane
na czubkach dla większej wytrzymałości. Akcesoria
odblaskowe zwiększające widoczność – pasywne
elementy ochrony.

Profesjonalne półbuty ochronne z kompozytowym
podnoskiem oraz niemetalową wkładką antyprzebiciową, nowoczesny wygląd, wysoki komfort
użytkowania, antystatyczna podeszwa PU/TPU
odporna na oleje oraz o właściwościach antypoślizgowych, absorbcja energii w obcasie, cholewka
wodoodporna wykonana ze skóry oraz nylonu
dla zwiększenia komfortu użytkowania. Buty
nie zawierają metalowych elementów. Akcesoria
odblaskowe zwiększające widoczność – pasywne
elementy ochrony.

Półbuty ochronne ze stalowym podnoskiem
i wkładką antyprzebiciową. Podeszwa z PU/
TPU odporna na oleje, oddychającą podszewką
MERYL® ACTISYSTEM, tłumienie w okolicach pięty,
wodoodporna cholewka wykonana z wysokiej
jakości skóry licowej.
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made in

EU

OCELOVÁ
TUŽINKA
STALOWY
PODNOSEK

KOMPOZITNÍ
TUŽINKA

KOMPOZYTOWY
PODNOSEK

STRONG PROFESSIONAL
PANTERA S3 SRC
0201 0096 99 XXX

AMBLER LOW S3
0201 0145 99 XXX

(SRC 92290 S3 SRC)
MOQ

MOQ

1

1

10 

10 

Velikosti Rozmiary: 36–48
Barevnost Kolor: černá-žlutá czarno-żółta
Bezpečnostní obuv s ocelovou tužinkou i stélkou odolnou propíchnutí, antistatickou a protiskluzovou PU/PU podrážkou rezistentní kyselinám a olejům,
absorpcí energie v patě, voděodolným svrškem z prodyšné kůže a reflexními
komponenty pro zvýšení viditelnosti.
Półbuty ochronne z metalowym podnoskiem i wkładką antyprzebiciową,
podeszwą antystatyczną i antypoślizgową PU/PU odporną na kwasy i oleje,
tłumienie w okolicach pięty, wodoodporne, wykonane z oddychającej skóry,
elementy odblaskowe w celu zwiększenia widzialności.

Velikosti Rozmiary: 39–47
Barevnost Kolor: písková brązowy
Celokožená bezpečnostní polobotka s kompozitní tužinkou a kevlarovou
stélkou. Protiskluzová a olejiodolná podrážka z materiálů EVA/guma.
Svršek z kvalitní hovězí lícové broušené kůže.
Półbuty robocze z kompozytowym podnoskiem i kevlarową wkładką antyprzebiciową, podeszwa podeszwa antypoślizgowa i olejoodporna z EVA/gumy.
Cholewka ze wysokiej jakości bydlęca skóra licowa.
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OBUV OBUWIE

BK RUBBER LOW S3
0201 0154 75 XXX
MOQ

1

10 

Velikosti Rozmiary: 38–48
Barevnost Kolor: hnědá brązowy
Bezpečnostní polobotka s kompozitní tužinkou a nekovovou
stélkou, protiskluzná a olejivzdorná vstřikovaná PU/pryž podrážka, voděodolný svršek z kvalitní lícové kůže (crazy horse).
Półbuty ochronne z kompozytowym podnoskiem i niemetalową wkładką, antypoślizgowa, odporna na substancje ropopochodne wstrzykiwana podeszwa z PU/gumy, wodoodporna
cholewka z wysokiej jakości skóry licowej („crazy horse”).

•
•
•
•
•
•
•
•

velmi pohodlná a kvalitní obuv
nekovová stélka
KOMPOZITNÍ
vstřikovaná PU/pryž podrážka
TUŽINKA
svršek z kvalitní lícové kůže
bardzo wygodne obuwie wysokiej jakości
niemetalową wkładką
KOMPOZYTOWY
wstrzykiwana podeszwa z PU/gumy
PODNOSEK
cholewka wykonana z wysokiej jakości skóry licowej

BK TPU LOW S3
0201 0018 60 XXX
MOQ

1

10 
OCELOVÁ
TUŽINKA
STALOWY
PODNOSEK

Velikosti Rozmiary: 38–48
Barevnost Kolor: černá-žlutá czarno-żółta
Bezpečnostní polobotky s ocelovou tužinkou i stélkou,
PU/TPU podrážkou rezistentní olejům a svrškem z kvalitní
lícové hovězí broušené kůže.
Półbuty ochronne ze stalowym podnoskiem i wkładką antyprzebiciową, z podeszwą z PU/TPU odporną na oleje, wykonane
ze wysokiej jakości bydlęca skóra licowa.
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NEW
METAL
FREE
KOMPOZITNÍ
TUŽINKA

RAVEN METAL FREE
low S3
0201 0184 60 XXX
MOQ

1

10 

Velikosti Rozmiary: 36–48
KOMPOZYTOWY
PODNOSEK

BarEVNOST Kolor: černá czarny
Bezpečnostní polobotky s kompozitní tužinkou a kompozitní
stélkou proti propíchnutí. PU/PU podrážka odolná pohonným
hmotám a olejům a svrškem z kůže“. Obuv bez kovových
součástí – metal free.
Ochronne półbuty z kompozytowym podnoskiem i kompozytową wkładką antyprzecięciową. Odporna na paliwa
i oleje podeszwa, skórzana cholewka. Buty nie zawierają
elementów metalowych.

NEW

SC-02-002 LOW S3
0201 0158 60 XXX
MOQ

1

10 

Velikosti Rozmiary: 38–47
OCELOVÁ
TUŽINKA
STALOWY
PODNOSEK

282

BarEVNOST Kolor: černá czarny
Bezpečnostní polobotky s ocelovou tužinkou a ocelovou
stélkou proti propíchnutí. PU/PU podrážka odolná pohonným
hmotám a olejům a svrškem z kůže.
Ochronne półbuty ze stalowym podnoskiem i stalową wkładką antyprzebiciową. Podeszwa PU/PU olejo- i paliwoodporna.
Skórzana cholewka.

OBUV OBUWIE

NEW

NEW
NEW

made in

made in

METAL
FREE

made in

EU

EU

EU

METAL
FREE

OCELOVÁ
TUŽINKA

EGHOLM ankle
S3 HRO SRC
0202 0523 60 XXX

COBRA ankle S3 SRC
0202 0530 60 XXX
MOQ

MOQ

1

5 

1

NYORD ANKLE
S3 SRC
0202 0514 60 XXX

STALOWY
PODNOSEK

5 

Made exclusively for OS by Prabos Czech Republic (EU)

Made exclusively for OS by Prabos Czech Republic (EU)

MOQ

1

5 

Made exclusively for OS by Prabos Czech Republic (EU)

Velikosti Rozmiary: 36–48
Velikosti Rozmiary: 36–48
Kvalitní a komfortní bezpečnostní kotníková obuv,
s ochranou proti okopu, bez kovových součástí. Obuv je vybavena extra širokou kompozitní
tužinkou, kevlarovou planžetou; protiskluzovou
a oleji rezistentní podešví PU/PRYŽ. Anatomicky
tvarovaná stélka „DRY-SOLE“. Obuv je vhodná
k venkovnímu nošení i do vnitřních prostorů.
Najwyższej jakości komfortowe trzewiki ochronne.
Bez elementów metalowych. Wyjątkowo szeroki,
kompozytowy podnosek dla maksymalnej wygody
stopy, na palcach skórzane wzmocnienia dla
dodatkowej ochrony przed przetarciem. Kevlarowe
przeszycia wkładki. Antypoślizgowa, olejoodporna
podeszwa z PU/gumy. Anatomicznie ukształtowana wkładka „DRY SOLE”. Odpowiednie do użytku
zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

Kvalitní a komfortní bezpečnostní kotníková obuv,
s ochranou proti okopu, bez kovových součástí.
Obuv je vybavena extra širokou kompozitní tužinkou, novou lehkou tzv. „rolovací podešví“ SNAKE
PU/TPU s vysokou absorpcí energie v patě – 30 J.
Tato unikátní podešev podporuje přirozený pohyb
chodidla a dokonale se přizpůsobuje povrchu
terénu, čímž je docílen maximální komfort při
nošení této obuvi. Anatomicky tvarovaná stélka
„SOFT HEEL“. Obuv je vhodná k venkovnímu nošení
i do vnitřních prostorů.
Najwyższej jakości komfortowe trzewiki ochronne.
Bez elementów metalowych. Wyjątkowo szeroki,
kompozytowy podnosek dla maksymalnej wygody
stopy, na palcach skórzane wzmocnienia dla dodatkowej ochrony przed przetarciem. Innowacyjna,
lekka, spiralna podeszwa SNAKE PU/TPU z absorpcją
energii w obcasie 30 J. Ta unikatowa podeszwa
wspiera naturalny ruch stopy i perfekcyjnie dopasowuje się do podłoża zapewniając maksymalny
komfort użytkowania. Anatomicznie ukształtowana
wkładka „SOFT HEEL” z ochroną w części piętowej.
Kevlarowe przeszycia wkładki. Odpowiednie do użytku zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

Velikosti Rozmiary: 36–48
Kvalitní bezpečnostní kotníková obuv s reflexními
prvky a pohodlnou širokou kovovou tužinkou.
Anatomicky tvarovaná stélka s netkanou textílií
Cambrelle®. PU/PU nebarvící podešev se světlou
vnější vrstvou. Obuv je vhodná k venkovnímu
nošení i do vnitřních prostorů.
Wysokiej jakości komfortowe trzewiki ochronne
z odblaskową taśmą i szerokim, wygodnym
stalowym podnoskiem. Anatomicznie ukształtowana wkładka z wyściółką Cambrelle®. Niebrudząca
podeszwa z PU/PU w jasnym kolorze. Odpowiednie
do użytku zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.
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METAL
FREE

MACSOLE 1.0 FXH
S3 CI HRO SRC
0202 0482 99 XXX
MOQ

1

MACJUMP S3 HRO SRA
0202 0010 60 XXX
MOQ

1

10 

10 

NORMY: EN ISO 20345: 2011 – S3 CI HI HRO SRC
Velikosti Rozmiary: 36–48
• MACSOLE® 1.0 pryžová podešev, perfektní přilnavost, odolná vůči olejům
a uhlovodíkům, vysokým nízkým teplotám, přetažení špice pryží – dodatečná ochrana, Microgrip – profil pro co nejlepší proti kluzné vlastnosti
• Kožený svršek, reflexní prvky
• Snížený počet švů
• Kožený uzavřený jazyk
• Podšívka oranžové barvy – skvělé absorpční vlastnosti
• Nekovová tužinka HPC 200
• Nekovová stélka proti propichu (kevlar)
• Vložka z PU – vyměnitelná, anatomická, perforovaná, vysoce prodyšná,
povrch potažen mikrovláknem
• Hmotnost obuvi 730 g
• Podeszwa gumowa MACSOLE® 1.0, wyjątkowa przyczepność, odporna
na oleje i węglowodory, wysokie i niskie temperatury, nadlewka gumowa,
Microgrip – technologia zapewniająca najlepsze właściwości antypoślizgowe
• Cholewka ze skóry licowej, elementy odblaskowe
• Zredukowana liczba szwów
• Wodoodporny język skórzany
• Wyściółka tekstylna Orange – doskonałe właściwości absorbcyjne
• Podnosek kompozytowy, HPC 200
• Kompozytowa wkładka antyprzebiciowa
• Wkładka poliuretanowa – wymienna, o kształcie anatomicznym, perforowana, wysoce oddychająca, pokryta powierzchnią z mikrofibry
• Waga: 730 g

284

METAL
FREE

NORMY: EN ISO 20345: 2011 – S3 HRO SRA
Velikosti Rozmiary: 36–48
• ultralehká (jedna bota velikosti 42 váží méně než 550 g)
• pryžová podešev odolná vůči olejům, kyselinám, chemikáliím
a zásaditým látkám
• žáruvzdorná podešev (+300 °C)
• 100 % bez obsahu kovu
• pružnost (nekovová stélka)
• svršek z lícové usně odolný vůči kapalinám
• přetažení špice pro větší odolnost
• anatomická a prodyšná stélka
• vysoce prodyšná textilní podšívka
• ultralekkie (jeden but o rozmiarze 42 waży mniej niż 550 g)
• gumowa podeszwa odporna na oleje, kwasy, chemikalia i związki chemiczne o zasadowym odczynie
• podeszwa odporna na wysokie temperatury (+300 °C)
• 100 % bez zawartości metalu
• elastyczność (niemetalowa wkładka antyprzebiciowa)
• wierzchnia część buta z wyprawionej, licowej skóry odpornej
na substancje płynne
• nadlany czubek buta zwiększający trwałość
• anatomiczna i oddychająca wkładka
• bardzo przewiewna, tekstylna wyściółka

OBUV OBUWIE

TOP TEN ZERO S3 SRC
0202 0493 99 XXX (1790 S3)
MOQ

1

made in

EU

6 

Velikosti Rozmiary: 38–47
BarEVNOST Kolor: černá czarny
Bezpečnostní kotníková obuv s hliníkovou tužinkou a nekovovou stélkou odolnou propíchnutí, antistatickou a protiskluzovou TPU podrážkou rezistentní olejům, absorpcí energie v patě,
voděodolným svrškem z kvalitní lícové prodyšné kůže.
Trzewiki ochronne z aluminiowym podnoskiem i antyprzebiciową
niemetalową wkładką, antypoślizgowa i antystatyczna olejoodporna podeszwa wykonana z TPU, absorpcja energii w obcasie,
cholewka wykonana z wodoodpornej, oddychającej skóry.

EXTREME ARDEA S3 SRC
0202 0448 99 XXX (49002 S3 SRC)
MOQ

1

KOMPOZITNÍ
TUŽINKA

6 

Velikosti Rozmiary: 38–48
BarEVNOST Kolor: černá-oranžová czarny-pomarańczowy

made in

EU

KOMPOZYTOWY
PODNOSEK

Bezpečnostní kotníková obuv s nekovovou tužinkou i stélkou
odolnou propíchnutí, antistatickou a protiskluzovou PU/TPU
podrážkou rezistentní olejům, absorpcí energie v patě a voděodolným svrškem z kvalitní lícové prodyšné kůže.
Trzewiki ochronne z niemetalowym podnoskiem i wkładką
antyprzebiciową, antystatyczną i antypoślizgową, olejoodporną podeszwą z PU/TPU, z tłumieniem w okolicach pięty,
z cholewką wykonaną z oddychającej, wodoodpornej,
wysokiej jakości bydlęca skóra licowa.

EXTREME BRERA ankle S3 SRC
0202 0521 99 XXX
MOQ

1

6 

Velikosti Rozmiary: 38–48
BarEVNOST Kolor: černá czarny
Bezpečnostní kotníková obuv s nekovovou tužinkou i stélkou
odolnou proti propíchnutí, antistatickou a protiskluzovou
PU/TPU podrážkou rezistentní pohonným hmotám a olejům,
absorpcí energie v patě a voděodolným svrškem z kvalitní
lícové kůže. Reflexní „carbon“ prvky pro zvýšení viditelnosti –
pasivní prvek bezpečnosti.
Trzewiki ochronne z kompozytowym podnoskiem, wkładką
antyprzebiciową. Antystatyczna i antypoślizgowa podeszwa
wykonana z PU/TPU odporna na oleje i paliwa. Absorpcja
energii w obcasie, wodoodporna cholewka wykonana z wysokiej jakości skóry licowej. Odblaskowe elementy dla lepszej
widoczności – ochrona pasywna.

NEW
made in

EU

KOMPOZITNÍ
TUŽINKA

KOMPOZYTOWY
PODNOSEK
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KOMPOZITNÍ
TUŽINKA
made in

EU

KOMPOZYTOWY
PODNOSEK

TOP CLASSIC
TAURUS S3 SRC
0202 0007 99 XXX
MOQ

1

(79570 S3 SRC)

10 

Velikosti Rozmiary: 38–47
BarEVNOST Kolor: černá czarny
Bezpečnostní kotníková obuv s nekovovou tužinkou i stélkou,
PU/TPU podrážkou rezistentní olejům, PU chráničem špičky, podšívkou ABSORBER® s úpravou proti množení plísní a bakterií a svrškem
z kůže v kombinaci s textilem. Zvýšené přetažení špice pro větší
životnost obuvi. Reflexní doplňky pro zvýšení viditelnosti – pasivní
prvek bezpečnosti.
Trzewiki ochronne, ocieplone, z niemetalowym podnoskiem i wkładką
antyprzebiciową. Podeszwa z PU/TPU odporna na oleje, ochrona z PU
na czubku buta, podszewka typu ABSORBER®, ochrona przed grzybicą
i bakteriami, cholewka wykonana ze skóry połączonej z tkaniną.
Wzmacniane na czubkach dla większej wytrzymałości. Akcesoria
odblaskowe zwiększające widoczność – pasywne elementy ochrony.

KOMPOZITNÍ
TUŽINKA
made in

EU

KOMPOZYTOWY
PODNOSEK

TOP TREKKING
BRAVO S3 SRC
0202 0017 60 XXX
MOQ

1

(89572 S3 SRC)

6 

Velikosti Rozmiary: 38–48
BarEVNOST Kolor: černá czarny
Bezpečnostní kotníková obuv v moderním designu s nekovovou
tužinkou i stélkou odolnou propíchnutí, antistatickou a protiskluzovou PU/TPU podrážkou rezistentní olejům, absorpcí energie v patě
a voděodolným svrškem z kůže v kombinaci s nylonem pro vysoký
komfort. Obuv bez kovových komponentů – metal free. Reflexní
doplňky pro zvýšení viditelnosti – pasivní prvek bezpečnosti.
Profesjonalne trzewiki ochronne z kompozytowym podnoskiem
oraz niemetalową wkładką antyprzebiciową, nowoczesny wygląd,
wysoki komfort użytkowania, antystatyczna podeszwa PU/TPU odporna na oleje oraz o właściwościach antypoślizgowych, absorbcja
energii w obcasie, cholewka wodoodporna wykonana ze skóry oraz
nylonu dla zwiększenia komfortu użytkowania. Buty nie zawierają
metalowych elementów. Akcesoria odblaskowe zwiększające widoczność – pasywne elementy ochrony.
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OBUV OBUWIE

OCELOVÁ
TUŽINKA

OCELOVÁ
TUŽINKA

made in

EU

STALOWY
PODNOSEK

TOP TREKKING
MONVISO S3 SRC
0202 0016 75 XXX

MOQ

1

(8538 S3 SRC)

6 

made in

EU

STALOWY
PODNOSEK

STRONG PROFESSIONAL
ORSETTO S3 SRC
0202 0447 99 XXX
MOQ

1

(99990 S3 SRC)

10 

Velikosti Rozmiary: 38–48
BarEVNOST Kolor: hnědá brązowy
Bezpečnostní kotníková obuv s ocelovou tužinkou i stélkou, PU/TPU podrážkou rezistentní pohonným hmotám, MERYL® ACTISYSTEM prodyšnou podšívkou, absorpcí energie v patě a voděodolným svrškem z kůže.
Trzewiki ochronne ze stalowym podnoskiem i wkładką antyprzebiciową, podeszwą z PU/TPU odporną na oleje i kwasy, oddychającą podszewką MERYL®
ACTISYSTEM, tłumieniem w okolicach pięty i wodoodporną cholewką ze skóry.

Velikosti Rozmiary: 36–48
Barevnost Kolor: černá-žlutá czarno-żółta
Bezpečnostní kotníková obuv s ocelovou tužinkou i stélkou odolnou propíchnutí, antistatickou a protiskluzovou PU/PU podrážkou rezistentní olejům,
absorpcí energie v patě, voděodolným svrškem z prodyšné kůže a reflexními
komponenty pro zvýšení viditelnosti.
Trzewiki ochronne z metalowym podnoskiem i wkładką antyprzebiciową,
podeszwą antystatyczną i antypoślizgową PU/PU odporną na oleje, tłumienie
w okolicach pięty, wodoodporne, wykonane z oddychającej skóry, elementy
odblaskowe w celu zwiększenia widzialności.
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made in

EU

OCELOVÁ
TUŽINKA
STALOWY
PODNOSEK

made in

EU

OCELOVÁ
TUŽINKA

STRONG MISTRAL
S3 SRC
0202 0035 99 XXX
MOQ

1

STALOWY
PODNOSEK

(96939 S3 SRC)

10 

STRONG PROFESSIONAL
ORSETTO S3 CI SRC
0202 0450 99 XXX
MOQ

1

(99990 S3 CI SRC)

6 

Velikosti Rozmiary: 36–48

Velikosti Rozmiary: 36–48

BarEVNOST Kolor: černá czarny

BarEVNOST Kolor: černá-žlutá czarny-żółty

Bezpečnostní kotníková obuv s ocelovou tužinkou i stélkou odolnou propíchnutí, antistatickou a protiskluzovou PU/PU podrážkou odolnou pohonným
hmotám, absorpcí energie v patě a svrškem z prodyšné kůže.

Bezpečnostní zateplená kotníková obuv s ocelovou tužinkou i stélkou odolnou propíchnutí, antistatickou a protiskluzovou PU/PU podrážkou rezistentní
olejům, absorpcí energie v patě, voděodolným svrškem z prodyšné kůže
a reflexními komponenty pro zvýšení viditelnosti.

Trzewiki ochronne ze stalowym podnoskiem i wkładką antyprzebiciową,
antystatyczną i antypoślizgową, olejoodporną PU/PU podeszwą, tłumienie
w okolicach pięty, wykonane z oddychającej skóry.
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Ocieplone trzewiki ochronne z metalowym podnoskiem i wkładką antyprzebiciową, podeszwą antystatyczną i antypoślizgową PU/PU odporną na oleje,
tłumienie w okolicach pięty, wodoodporne, wykonane z oddychającej skóry,
elementy odblaskowe w celu zwiększenia widzialności.

OBUV OBUWIE

AMBLER ANKLE S3
0202 0475 99 XXX
MOQ

1

10 

Velikosti Rozmiary: 39–47
BarEVNOST Kolor: písková brązowy

KOMPOZITNÍ
TUŽINKA

KOMPOZYTOWY
PODNOSEK

Celokožená bezpečnostní kotníková obuv s kompozitní
tužinkou a kevlarovou stélkou. Protiskluzová a olejiodolná
podrážka z materiálů EVA/guma. Svršek z kvalitní lícové
broušené hovězí kůže.
Buty robocze z kompozytowym podnoskiem i kewlarową
wkładką antyprzebiciową, podeszwa antypoślizgowa
i olejoodporna z EVA/gumy. Cholewka ze skóry bydlęcej.

•
•
•
•
•
•
•
•

velmi pohodlná a kvalitní obuv
nekovová stélka
vstřikovaná PU/pryž podrážka
svršek z kvalitní lícové kůže
bardzo wygodne obuwie wysokiej jakości
niemetalową wkładką
wstrzykiwana podeszwa z PU/gumy
cholewka wykonana z wysokiej jakości
skóry licowej

metal
free

BK RUBBER
ankle S3
0202 0489 75 XXX
MOQ

1

10 

KOMPOZITNÍ
TUŽINKA

KOMPOZYTOWY
PODNOSEK

Velikosti Rozmiary: 38–48
BarEVNOST Kolor: hnědá brązowy
Bezpečnostní kotníková obuv s kompozitní tužinkou a nekovovou
stélkou, protiskluzná a olejivzdorná vstřikovaná PU/pryž podrážka, voděodolný svršek z kvalitní lícové kůže (crazy horse).
Trzewiki ochronne z kompozytowym podnoskiem i niemetalową
wkładką, antypoślizgowa wstrzykiwana podeszwa z PU/gumy,
odporna na substancje ropopochodne, wodoodporna cholewka
z wysokiej jakości skóry licowej („crazy horse”).
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BK TPU ANKLE S3
0202 0022 60 XXX
MOQ

1

10 

OCELOVÁ
TUŽINKA
STALOWY
PODNOSEK

Velikosti Rozmiary: 38–48
BarEVNOST Kolor: černá-žlutá czarny-żółty
Bezpečnostní kotníková obuv s ocelovou tužinkou i stélkou,
PU/TPU podrážkou rezistentní olejům a svrškem z kvalitní
lícové kůže Nubuck.
Trzewiki ochronne ze stalowym podnoskiem i wkładką antyprzebiciową, z podeszwą z PU/TPU odporną na oleje, wykonane ze
cholewka wykonana ze skóry nubukowej.

METAL
FREE

NEW

RAVEN METAL FREE
ankle S3
0202 0531 60 XXX
MOQ

1

10 

KOMPOZITNÍ
TUŽINKA

KOMPOZYTOWY
PODNOSEK

Velikosti Rozmiary: 36–48
BarEVNOST Kolor: černá czarny
Pracovní kotníková obuv s kompozitní tužinkou a kompozitní stélkou proti propíchnutí, PU/PU protiskluzovou podrážkou odolnou
proti pohonným hmotám s absorpcí energie v patě. Obuv bez
kovových součástí – metal free.
Trzewiki ochronne z kompozytowym podnoskiem i kompozytową,
antyprzebiciową wkładką. Podeszwa olejo- i paliwoodporna wykonana z PU/PU. Absorpcja energii w obcasie. Buty nie zawierają
elementów metalowych.
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OBUV OBUWIE

RAVEN ANKLE S3
0202 0044 60 XXX
MOQ

1

10 
OCELOVÁ
TUŽINKA
STALOWY
PODNOSEK

Velikosti Rozmiary: 38–48
BarEVNOST Kolor: černá czarny
Bezpečnostní kotníková obuv s ocelovou tužinkou i stélkou, PU/PU
podrážkou rezistentní pohonným hmotám a svrškem z kůže. Všitý
uzavřený jazyk a zvýšené přetažení špice pro větší životnost obuvi.
Trzewiki ochronne ze stalowym podnoskiem i wkładką antyprzebiciową, odporna na benzyne podeszwa z PU/PU, cholewka wykonana
ze skóry. Buty posiadają wszyty język i wzmocnienie na czubkach
dla zwiększenia wytrzymałości.

SC-03-003 ANKLE S3
0202 0491 60 XXX
MOQ

1

10 

wVelikosti Rozmiary: 38–47
BarEVNOST Kolor: černá czarny
Bezpečnostní kotníková obuv s ocelovou tužinkou, stélkou proti propíchnutí, PU/PU podrážkou, rezistentní pohonným hmotám, svrškem
z kůže. Stříbrné reflexní doplňky.

OCELOVÁ
TUŽINKA
STALOWY
PODNOSEK

Trzewiki ochronne ze stalowym podnoskiem, wkładką antyprzebiciową, podeszwą wykonaną z PU/PU odporną na substancje ropopochodne. Cholewka skórzana. Srebrne elementy odblaskowe.
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NEW
made in

ZIMA

EU

METAL
FREE

NEW
made in

EU

BIRGHOLM high
ankle S3 HRO CI SRC
0204 0084 60 XXX
MOQ

1

6 

Made exclusively for OS by Prabos Czech Republic (EU)

HIRSHOLM high
ankle S3 HRO CI SRC

METAL
FREE

0204 0085 60 XXX

MOQ

1

6 

Made exclusively for OS by Prabos Czech Republic (EU)
Velikosti Rozmiary: 36–48

Velikosti Rozmiary: 36–48
Kvalitní a komfortní bezpečnostní poloholeňová obuv, s ochranou proti
okopu, bez kovových součástí. Obuv je vybavena extra širokou kompozitní
tužinkou, kevlarovou planžetou; protiskluzovou a oleji rezistentní podešví
PU/PRYŽ. Anatomicky tvarovaná stélka „DRY-SOLE“. Obuv je vhodná především
k venkovnímu nošení.
Najwyższej jakości, komfortowe wysokie trzewiki ochronne. Bez elementów
metalowych. Wyjątkowo szeroki, kompozytowy podnosek dla maksymalnej
wygody stopy, na palcach skórzane wzmocnienia dla dodatkowej ochrony
przed przetarciem. Kevlarowe przeszycia wkładki. Antypoślizgowa, olejoodporna podeszwa z PU/gumy. Anatomicznie ukształtowana wkładka
„DRY SOLE”. Odpowiednie do użytku zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.
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Kvalitní a komfortní bezpečnostní zimní poloholeňová obuv, s ochranou proti
okopu, bez kovových součástí. Obuv je vybavena extra širokou kompozitní
tužinkou, kevlarovou planžetou; protiskluzovou a oleji rezistentní podešví
PU/PRYŽ. Anatomicky tvarovaná stélka „DRY-SOLE“. Obuv je vhodná je vhodná
především k venkovnímu nošení v zimním období.
Najwyższej jakości komfortowe zimowe trzewiki ochronne. Bez elementów
metalowych. Wyjątkowo szeroki, kompozytowy podnosek dla maksymalnej
wygody stopy, na palcach skórzane wzmocnienia dla dodatkowej ochrony
przed przetarciem. Kevlarowe przeszycia wkładki. Antypoślizgowa, olejoodporna podeszwa z PU/gumy. Anatomicznie ukształtowana wkładka
„DRY SOLE”. Odpowiednie przede wszystkim do użytku zewnętrznego.

OBUV OBUWIE

NEW
made in

EU

KOMPOZITNÍ
TUŽINKA

KOMPOZYTOWY
PODNOSEK

KOMPOZITNÍ
TUŽINKA

KOMPOZYTOWY
PODNOSEK

made in

EU

EXTREME TECTOR
HIGH ANKLE S3 SRC
0204 0049 99 XXX

MOQ

1

(40002 S3 SRC)

6 

EXTREME BURAN
HIGH ANKLE S3 SRC
0204 0083 99 XXX
MOQ

1

(40070)

6 

Velikosti Rozmiary: 38–48
Velikosti Rozmiary: 38–48
BaREVNOST Kolor: černá-oranžová czarny-pomarańczowy
Bezpečnostní vysoká obuv s nekovovou tužinkou i stélkou odolnou
propíchnutí, antistatickou a protiskluzovou PU/TPU podrážkou rezistentní
olejům, absorpcí energie v patě a voděodolným svrškem z kvalitní
lícové prodyšné kůže.
Wysokie obuwie ochronne z niemetalowym podnoskiem i wkładką antyprzebiciową, antystatyczną i antypoślizgową, kwasoodporną i olejoodporną
podeszwą z PU/TPU, tłumieniem w okolicach pięty, z cholewką wykonaną
z oddychającej, wodoodpornej i wykonana z wysokiej jakości skóry licowej.

barevnost kolor: černá-bílá czarny-biały
Bezpečnostní vysoká obuv s nekovovou tužinkou i stélkou odolnou proti
propíchnutí, antistatickou a protiskluzovou PU/TPU podrážkou rezistentní
pohonným hmotám a olejům, absorpcí energie v patě a voděodolným svrškem
z kvalitní lícové kůže. Reflexní „carbon“ prvky pro zvýšení viditelnosti – pasivní
prvek bezpečnosti
Wysokie obuwie ochronne z kompozytowym podnoskiem wkladką antyporzebiciową. Antystatyczna, antypoślizgowa, olejo- i paliwoodporna
podeszwa z PU/TPU. Absorpcja energii w obcasie, wodoodporna cholewka
wykonana z wysokiej jakości skóry licowej. Odblaskowe elementy dla
lepszej widoczności – ochrona pasywna.
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ZIMA

made in

EU

OCELOVÁ
TUŽINKA
STALOWY
PODNOSEK

OCELOVÁ
TUŽINKA
STALOWY
PODNOSEK

made in

EU

ZIMA

TOP CLASSIC
STRALIS S3 SRC
0204 0016 99 XXX

(7832 S3 SRC)

STRONG
PROFESSIONAL
TIGROTTO S3 CI SRC
0204 0048 99 XXX

MOQ

1

6 

Velikosti Rozmiary: 38–48
Barevnost Kolor: černá czarny
Bezpečnostní zateplená vysoká obuv s ocelovou tužinkou i stélkou, PU/TPU
podrážkou rezistentní olejům, PU/PU chráničem špičky, podšívkou WINTHERM®,
úpravou proti množení plísní a bakterií a svrškem z kůže v kombinaci s textilem. Zvýšené přetažení špice pro větší životnost obuvi. Reflexní doplňky pro
zvýšení viditelnosti – pasivní prvek bezpečnosti.
Wysokie obuwie ochronne ocieplone ze stalowym podnoskiem i wkładką antyprzebiciową. Podeszwa z PU/TPU odporna na oleje, ochrona z PU/PU na czubku
buta, podszewka WINTHERM®, ochrona przed grzybicą i bakteriami, cholewka
wykonana ze skóry połączonej z tkaniną. Wzmacniane na czubkach dla większej wytrzymałości. Akcesoria odblaskowe zwiększające widoczność - pasywne
elementy ochrony.
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(90090 S3 CI SRC)

MOQ

1

6 

Velikosti Rozmiary: 36–48
Barevnost Kolor: černá-žlutá czarny-żółty
Bezpečnostní zateplená voděodolná vysoká obuv s ocelovou tužinkou i stélkou odolnou propíchnutí, antistatickou a protiskluzovou PU/PU podrážkou
rezistentní olejům, absorpcí energie v patě, svrškem z prodyšné kůže a reflexními komponenty pro zvýšení viditelnosti.
Wysokie obuwie ochronne, ocieplone i wodoodporne, ze stalowym podnoskiem
i wkładką antyprzebiciową, podeszwą antystatyczną i antypoślizgową PU/PU
odporną na oleje, tłumienie w okolicach pięty, wodoodporne, wykonane z oddychającej skóry, elementy odblaskowe w celu zwiększenia widzialności.

OBUV OBUWIE

STRONG DUCATO S3 CI SRC
0204 0021 99 XXX (6039 S3 CI SRC)
MOQ

1

ZIMA

made in

EU

OCELOVÁ
TUŽINKA

6 

Velikosti Rozmiary: 36–48

STALOWY
PODNOSEK

Barevnost Kolor: černá czarny
Bezpečnostní zateplená vysoká obuv s ocelovou tužinkou
i stélkou odolnou propíchnutí, antistatickou a protiskluzovou
PU/PU podrážkou rezistentní pohonným hmotám, absorpcí
energie v patě a voděodolným svrškem z prodyšné kůže.
Obuwie ochronne wysokie, ocieplone ze stalowym podnoskiem i wkładką antyprzebiciową, z antystatyczną i antypoślizgową, olejoodporną PU/PU podeszwą, tłumienie w okolicach
pięty, wodoodporne, wykonane z oddychającej skóry.

made in

STRONG TALENTO S3 CI SRC
0204 0047 99 XXX (6339 S3 CI SRC)
MOQ

1

6 

EU

OCELOVÁ
TUŽINKA

ZIMA

STALOWY
PODNOSEK

Velikosti Rozmiary: 37–47
Barevnost Kolor: černá czarny
Bezpečnostní zateplená nazouvací vysoká obuv s ocelovou
tužinkou i stélkou odolnou propíchnutí, antistatickou a protiskluzovou PU/PU podrážkou rezistentní pohonným hmotám, absorpcí energie v patě a voděodolným svrškem z prodyšné kůže.
Obuwie ochronne typu kozaki, ocieplone ze stalowym podnoskiem i wkładką antyprzebiciową, z antystatyczną i antypoślizgową PU/PU podeszwą, olejoodporne, tłumienie w okolicach
pięty, wodoodporne, wykonane z oddychającej skóry.

BK ANKLE WINTER S3 CI
0202 0041 60 XXX
MOQ

1

ZIMA

10 

Velikosti Rozmiary: 38–48
Barevnost Kolor: černá-žlutá czarny-żółty
Zateplená bezpečnostní holeňová obuv s ocelovou tužinkou
i stélkou, PU/TPU podrážkou rezistentní pohonným hmotám
a svrškem z kůže.

OCELOVÁ
TUŽINKA
STALOWY
PODNOSEK

Ocieplone trzewiki ochronne ze stalowym podnoskiem
i wkładką antyprzebiciową, z podeszwą z PU odporną na oleje
i paliwa, wykonane ze skóry.
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EUROFORT S4
0204 0067 80 xxx
MOQ

1

6 

normy: EN ISO 20345: 2011 S4
Velikosti Rozmiary: 41–46
Barevnost Kolor: bílá biały
Antistatické vysoké bezpečnostní holínky z PVC a nitrilu s ocelovou tužinkou, odolné působení rostlinných i živočišných tuků
s podrážkou s hlubokým dezénem. Flexibilní až do teploty -20 °C.
Wysokie obuwie antystatyczne ze stalowym podnoskiem,
wykonane z PVC i nitrylu odporne na działanie tłuszczów
roślinych i zwierzęcych, z głebokim bieżnikiem. Zachowują
elastyczność do -20 °C.

OCELOVÁ
TUŽINKA
STALOWY
PODNOSEK
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OBUV OBUWIE

BEKINA PU BOOTS S5
0204 0086 xx xxx

-20°C

MOQ

1

NEW

5 

normy: EN ISO 20345: 2011 S5 CI SRC
velikosti rozmiary: 38-48
Barevnost Kolor:
60 70
Kvalitní vysoké zateplené bezpečnostní polyuretanové holínky s ocelovou tužinkou a stélkou proti propíchnutí. Antistatická podešev
rezistentní olejům, pohonným hmotám a tukům. Obuv vyniká nízkou
hmotností, ohebností a trvanlivostí polyuretanového svršku.
Wysokiej jakości ocieplane obuwie wykonane z poliuretanu ze
stalowym podnoskiem i wkładką antyprzebiciową. Antystatyczna
podeszwa odporna na oleje, tłuszcze i paliwa. Niezwykle lekkie
i elastyczne buty z poliuretanową cholewką.

EUROFORT S5
0204 0007 xx XXX
MOQ

1

6 

normy: EN ISO 20345
Velikosti Rozmiary: 37–48
Barevnost Kolor:
60 70
Vysoké bezpečnostní holínky z PVC a nitrilu s ocelovou tužinkou
a antikorozní stélkou. Určené k ochraně před vodou, nečistotou,
stlačením a propíchnutím. Antistatická podešev, rezistentní kyselinám, olejům, pohonným látkám a tukům. Vyhovují všem požadavkům na bezpečnostní pracovní obuv na stavbách, v zemědělství
a výrobních provozech. Výška cca. 38 cm, váha cca. 2,5 kg, velmi
flexibilní i při nízkých teplotách, reflexní bod na patě.
Wysokie obuwie ochronne wykonane z PVC i nitrylu ze stalowym
podnoskiem i wkładką antykorozyjną zabezpieczającą przed zgnieceniem. Zaprojektowane, by chronić przed wodą, brudem, i przebiciem.
Podeszwa antystatyczna odporna na działanie kwasów, olejów,
paliw i smarów. Buty spełniają wszystkie wymagania dla obuwia
ochronnego. Zalecane zastosowanie: w budownictwie, rolnictwie
i w przemyśle. Wysokość ok. 38 cm, waga ok. 2,5 kg, wysoka
elastyczność nawet przy niskich temperaturach, Punkt refleksyjny
na pięcie.

OCELOVÁ
TUŽINKA
STALOWY
PODNOSEK
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KOŽENOFILC
0204 0039 60 XXX
MOQ

1

5 

ZIMA

normy: EN ISO 20347
Velikosti Rozmiary: 38–48
BAREVNOST Kolor: černá czarny
Pracovní obuv zateplená polyesterovým filcem s protiskluznou
pryžovou podrážkou, svrškem z kůže a polyesterového filcu.
Obuwie robocze ocieplone filcem z poliestru i antypoślizgową
gumową podeszwą, cholewka ze skóry i filcu z poliestru.

KRAKEN

0204 0004 60 XXX
MOQ

1

5 

normy: EN ISO 20347
Velikosti Rozmiary: 39–47
BAREVNOST Kolor: černá czarny
Vysoké gumové holínky s vyšší odolností proti působení tepla,
oděru, propíchnutí a proříznutí.
Wysokie gumowce z dobrą odpornością na działanie ciepła, obtarcie, przekłucie i przecięcie.

TRONCHETTO OB SRA
0204 0081 80 XXX
MOQ

1

8 

normy: EN ISO 20347: 2012
Velikosti Rozmiary: 36–47
BAREVNOST Kolor: bílá biały
Antistatické nízké holínky z PVC a nitrilu odolné působení
rostlinných a živočišných tuků s podrážkou s hlubokým dezénem.
Flexibilní až do teploty -20 °C. Výška: 28 cm
Niskie kalosze wykonane z PVC i nitrylu odporne na działanie
tłuszczów roślinnych i zwierzęcych. Podeszwa z głębokim bieżnikiem. Zachowują elastyczność do -20 °C. Wysokość: 28 cm
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OBUV OBUWIE

SAFEWAY ESD E101
SANDÁL S PÁSKOU
OB SRC
SANDAŁY Z PASKIEM
Z TYŁU OB SRC
0203 0046 80 XXX

MOQ

1

10 

Velikosti Rozmiary: 35–47
BAREVNOST Kolor: bílá biały
Pracovní ESD sandály s páskem přes patu ze syntetického materiálu s vysokými mikroporézními vlastnostmi, PU podrážkou rezistentní olejům s lepšími
protiskluzovými parametry.
Damskie sandały robocze ESD z paskiem z tyłu na pięcie, wykonane z mikroporowatego materiału syntetycznego, podeszwa z poliuretanu odporna
na oleje, z lepszymi parametrami antypoślizgowymi.

SAFEWAY ESD E103
SANDÁL S PÁSKOU
OB SRC
SANDAŁY Z PASKIEM
Z TYŁU OB SRC
0203 0043 60 XXX
MOQ

1

10 

Na objednávku
na zamówienie
Velikosti Rozmiary: 35–47
BAREVNOST Kolor: černá czarny
Pracovní ESD sandály s páskem přes patu ze syntetického materiálu s vysokými mikroporézními vlastnostmi, PU podrážkou rezistentní olejům s lepšími
protiskluzovými parametry.
Damskie sandały robocze ESD z paskiem z tyłu na pięcie, wykonane z mikroporowatego materiału syntetycznego, podeszwa z poliuretanu odporna
na oleje, z lepszymi parametrami antypoślizgowymi.
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SAFEWAY ESD EL707
SANDAL O1 SRC
0203 0047 80 XXX
MOQ

1

10 

SANITARY LYBRA
O1 SRC
0203 0064 80 XXX
MOQ

1

(3106 O1)

10 

Velikosti Rozmiary: 35–47
BAREVNOST Kolor: bílá biały
Pracovní ESD sandály ze syntetického materiálu s vysokými mikroporézními vlastnostmi, PU podrážkou rezistentní olejům s lepšími protiskluzovými
parametry.
Damskie sandały robocze ESD z mikroporowatego materiału syntetycznego,
podeszwa z poliuretanu odporna na oleje, z lepszymi parametrami antypoślizgowymi.

Velikosti Rozmiary: 36–47
BAREVNOST Kolor: bílá biały
Pracovní sandály bez ocelové tužinky, antistatickou a protiskluzovou
PU podrážkou, absorpcí energie v patě a svrškem z mikrovlákna s antibakteriální úpravou SANITIZED®.
Sandały robocze bez stalowego podnoska, z antystatyczną i antypoślizgową
olejoodporną podeszwą wykonaną z PU/PU, tłumienie w okolicach pięty,
cholewka wykonana z mikrofibry, wyściółka antybakteryjna SANITIZED®.
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OBUV OBUWIE

STRONG TOPOLINO
O1 SRC
0203 0014 99 XXX
MOQ

1

made in

EU

(6109 O1 SRC)

10 

Velikosti Rozmiary: 36–48
BAREVNOST Kolor: černá czarny
Pracovní sandály bez ocelové tužinky, antistatickou a protiskluzovou
PU/PU podrážkou odolnou pohonným hmotám, absorpcí energie
v patě a svrškem z kvalitní lícové prodyšné broušené kůže.
Sandały robocze bez stalowego podnoska, antystatyczną i
antypoślizgową, olejoodporną PU podeszwą, tłumieniem w okolicach
pięty, wykonane z oddychającej wysokiej jakości skóry licowej.

RAVEN SANDAL
O1
0203 0040 60 XXX
MOQ

1

10 

Velikosti Rozmiary: 38–48
BAREVNOST Kolor: černá czarny
Pracovní sandály s PU/PU podrážkou rezistentní pohonným hmotám
a svrškem z kůže.
Sandały robocze ze podeszwą z PU odporną na benzynę i oleje,
wykonane ze skóry.

SC-01-002 SANDAL
O1
0203 0070 60 XXX

NEW
MOQ

1

10 

Velikosti Rozmiary: 36–47
BAREVNOST Kolor: černá czarny
Pracovní sandály s PU/PU antistatickou podrážkou odolnou proti
pohonným hmotám a olejům se svrškem z kůže.
Robocze półbuty z antystatyczną podeszwą wykonaną
z PU/PU. Paliwo- i olejoodporne. Cholewka skórzana.
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ERGON BETA
O1 SRC
0201 0026 99 XXX
MOQ

1

made in

EU

(6211 O1 SRC)

10 

Velikosti Rozmiary: 36–48
BAREVNOST Kolor: černá-oranžová czarny-pomarańczowy
Pracovní polobotky s antistatickou a protiskluzovou PU/PU podrážkou rezistentní pohonným hmotám, absorpcí energie v patě
a svrškem z prodyšné kůže.
Półbuty ochronne, antystatyczną i antypoślizgową podeszwą
PU/PU odporną na olej, tłumienie w okolicach pięty, cholewka
z oddychającej skóry.

TOOLIK O1
0201 0144 99 XXX
MOQ

1

10 

Velikosti Rozmiary: 38–48
BAREVNOST Kolor: černá-žlutá czarno-żółta
Polobotka sportovního designu. Protiskluzová a olejiodolná
PU/guma podrážka. Svršek z prodyšného textilu a semiše.
Absorbce energie v patě – Air bag.
Sportowe półbuty robocze. Antypoślizgowa i olejoodporna
podeszwa wykonana z PU/gumy. Oddychająca cholewka wykonana z materiału i skóry licowej. Absorpcja energii w obcasie –
poduszka powietrzna.
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OBUV OBUWIE

RAVEN LOW O1
0201 0020 60 XXX
MOQ

1

10 

Velikosti Rozmiary: 38–48
BAREVNOST Kolor: černá czarny
Pracovní polobotky s PU/PU podrážkou rezistentní pohonným
hmotám a svrškem z kůže.
Półbuty robocze z podeszwą z PU/PU odporną na benzynę,
wykonane ze skóry.

SC-02-006 Low O1
0201 0182 60 XXX
MOQ

1

NEW

10 

Velikosti Rozmiary: 36-47
BAREVNOST Kolor: černá czarny
Pracovní polobotky s PU/PU antistatickou podrážkou odolnou
proti pohonným hmotám a olejům se svrškem z kůže.
Robocze półbuty z antystatyczną podeszwą wykonaną
z PU/PU. Paliwo- i olejoodporne. Cholewka skórzana.
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SAFEWAY ESD E903
LOW O1 SRC
0201 0112 60 XXX
MOQ

1

10 

SAFEWAY ESD E901
LOW O1 SRC
0201 0113 80 XXX

MOQ

1

10 

Velikosti Rozmiary: 35–47

Velikosti Rozmiary: 35–47

BAREVNOST Kolor: černá czarny

BAREVNOST Kolor: bílá biały

Pracovní ESD polobotky ze syntetického materiálu s vysokými
mikroporézními vlastnostmi, PU podrážkou rezistentní olejům s lepšími
protiskluzovými parametry.

Pracovní ESD polobotky ze syntetického materiálu s vysokými
mikroporézními vlastnostmi, PU podrážkou rezistentní olejům s lepšími
protiskluzovými parametry.

Półbuty robocze ESD wykonane z mikroporowatego materiału syntetycznego, podeszwa z poliuretanu odporna na oleje, z lepszymi parametrami
antypoślizgowymi.

Półbuty robocze ESD wykonane z mikroporowatego materiału syntetycznego, podeszwa z poliuretanu odporna na oleje, z lepszymi parametrami
antypoślizgowymi.
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OBUV OBUWIE

made in

EU

SAFEWAY ESD E301
MOCCASINS O1 SRC

SANITARY SIATA O1 SRC
0201 0001 99 XXX

(3406 O1 SRC)

0201 0110 80 XXX

MOQ
MOQ

1

1

10 

10 

Velikosti Rozmiary: 35–47
BAREVNOST Kolor: bílá biały
Pracovní ESD mokasíny ze syntetického materiálu s vysokými mikroporézními
vlastnostmi, PU podrážkou rezistentní olejům s lepšími protiskluzovými
parametry.
Damskie mokasyny robocze ESD, wykonane z mikroporowatego materiału
syntetycznego, podeszwa z poliuretanu odporna na oleje, z lepszymi parametrami antypoślizgowymi.

Velikosti Rozmiary: 36–47
BAREVNOST Kolor: bílá biały
Pracovní mokasíny s antistatickou a protiskluzovou PU podrážkou rezistentní
pohonným hmotám, absorpcí energie v patě a svrškem z mikrovlákna s antibakteriální úpravou SANITIZED®.
Mokasyny robocze, antystatyczną podeszwą z PU odporną na olej i
z dobrymi parametrami antypoślizgowymi, tłumieniem w okolicach pięty,
cholewką z mikrowłókna, z podszewką z zabezpieczeniem antybakteryjnym
SANITIZED®.
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ERGON ALFA O1 SRC
0202 0031 99 XXX
MOQ

1

(6911 O1 SRC)

10 

Velikosti Rozmiary: 36–48
BAREVNOST Kolor: černá-oranžová czarny-pomarańczowy
Pracovní kotníková obuv s antistatickou a protiskluzovou
PU/PU podrážkou rezistentní pohonným hmotám, absorpcí energie
v patě a svrškem z prodyšné kůže.
Trzewiki robocze z antystatyczną i antypoślizgową podeszwą
PU/PU odporną na olej, tłumienie w okolicach pięty, cholewka
z oddychającej skóry.

SAFARI
FRECCIA O1

0202 0494 60 XXX (5790 O1)
made in

EU

MOQ

1

10 

Velikosti Rozmiary: 40–46
BAREVNOST Kolor: černá czarny
Pracovní kotníková obuv italského designu bez tužinky, s antistatickou a protiskluzovou PU/PU podrážkou rezistentní olejům,
absorpcí energie v patě, svrškem z italského semiše.
Trzewiki robocze włoskiego wzoru bez stalowego podnoska,
z antystatyczną i antypoślizgową podeszwą wykonaną z PU/PU
odporną na kwasy i oleje, absorpcja energii w obcasie, cholewka
wykonana z włoskiego zamszu.

RAVEN ANKLE O1
0202 0024 60 XXX
MOQ

1

10 

Velikosti Rozmiary: 38–48
BAREVNOST Kolor: černá czarny
Pracovní kotníková obuv s PU/PU podrážkou rezistentní pohonným hmotám a svrškem z kůže.
Trzewiki robocze z podeszwą z PU/PU odporną na paliwa,
z cholewką ze skóry.
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OBUV OBUWIE

RAVEN ANKLE
WINTER O1

ZIMA

0202 0465 60 XXX
MOQ

1

10 

Velikosti Rozmiary: 38-48
BAREVNOST Kolor: černá czarny
Pracovní zateplená kotníková obuv s PU/PU podrážkou rezistentní
pohonným hmotám a svrškem z kůže.
Trzewiki robocze z izolacją termiczną, podeszwa PU/PU odporna
na płynne paliwa, cholewka wykonana ze skóry.

made in

EU

WIBRAM KORAKO O1
0202 0430 60 XXX
MOQ

1

5 

normy: EN ISO 20347
Velikosti Rozmiary: 39, 41–43, 45–48
BarEVNOST Kolor: černá czarny
Pracovní kotníková obuv, svršek z přírodní kůže a syntetického
materiálu, kotníková část z vinitolu, textilní podšívka, lepená a prošívaná gumová podrážka.
Trzewiki robocze, cholewka ze skóry i materiałów syntetycznych,
kołnierz z winytolu, wyściółka tekstylna, spiekana i pikowana
podeszwa gumowa.

SC-03-007 ANKLE O1
0202 0528 60 XXX
MOQ

1

10 

Velikosti Rozmiary: 36–47

NEW

BAREVNOST Kolor: černá czarny
Pracovní kotníková obuv s PU/PU antistatickou podrážkou odolnou
proti pohonným hmotám a olejům se svrškem z kůže.
Trzewiki robocze wykonane z PU/PU. Antystatyczna olejo- i paliwoodporna podeszwa. Skórzana cholewka.
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TOP TREKKING
MIURA O2 SRC
0201 0136 75 XXX
MOQ

1

(8038 O2 SRC)

6 

Velikosti Rozmiary: 38–48
BAREVNOST Kolor: hnědá brązowy
Pracovní polobotky v moderním designu s antistatickou
a protiskluzovou PU/TPU podrážkou rezistentní olejům,
absorpcí energie v patě a voděodolným svrškem z velmi
kvalitní kůže, vysoký komfort.
Profesjonalne półbuty robocze o nowoczesnym wzornictwie, antystatyczna podeszwa PU/TPU odporna na oleje
oraz o właściwościach antypoślizgowych, absorbcja energii
w obcasie, cholewka wodoodporna wykonana ze skóry
najwyższej jakości, wysoki komfort użytkowania.

made in

EU

STRONG
PROFESSIONAL
PANTERA O2 SRC
0201 0160 99 XXX

MOQ

1

(92290F O2)

6 

Velikosti Rozmiary: 38–48
BAREVNOST Kolor: černá czarny
Pracovní obuv bez tužinky, s antistatickou a protiskluzovou PU/PU podrážkou rezistentní olejům, absorpcí energie
v patě, voděodolným svrškem z prodyšné kůže a reflexními komponenty pro zvýšení viditelnosti.
Półbuty robocze bez metalowego podnoska, z antystatyczną i antypoślizgową podeszwą wykonaną z PU/PU
odporną na oleje, absorpcja energii w obcasie, wodoodporne, wykonane z oddychającej skóry, elementy odblaskowe
w celu zwiększenia widoczności.
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OBUV OBUWIE

TOP TREKKING
MONVISO O2 SRC
0202 0472 75 XXX

MOQ

1

made in

EU

(8538 O2 SRC)

6 

Velikosti Rozmiary: 38–48
BAREVNOST Kolor: hnědá brązowy
Pracovní kotníková obuv v moderním designu s antistatickou
a protiskluzovou PU/TPU podrážkou rezistentní olejům, absorpcí energie v patě a voděodolným svrškem z velmi kvalitní
kůže, vysoký komfort.
Profesjonalne trzewiki robocze o nowoczesnym wzornictwie,
antystatyczna podeszwa PU/TPU odporna na oleje oraz
o właściwościach antypoślizgowych, absorbcja energii w
obcasie, cholewka wodoodporna wykonana ze skóry
najwyższej jakości, wysoki komfort użytkowania.

FARMER GRINTA O2
0202 0476 xx XXX
MOQ

1

(5940)

6 

Velikosti Rozmiary: 39–48
BAREVNOST Kolor:

84

75

žlutá
żółty

hnědá
brązowy

Pracovní kotníková obuv vyrobená z kvalitní voděodolné
kůže (nubuk), EVA/guma podešev odolná olejům, absorbce
energie v oblasti paty.
Buty robocze wykonane z wysokogatunkowej, wodoodpornej
skóry (nubuku), podeszwa z EVA/gumy odporna na oleje,
tłumienie energii w obcasie.

309
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FARMER AWUNA O2
0202 0488 84 XXX (7518)
MOQ

1

10 

Velikosti Rozmiary: 39–48
BAREVNOST Kolor: žlutá żółty
Pracovní kotníková obuv vyrobená z kvalitní voděodolné kůže (nubuk),
EVA/guma podešev odolná olejům, absorpce energie v oblasti paty.
Trzewiki robocze wykonane z wysokiej jakości wodoodpornej
skóry nubukowej, paliwoodporna podeszwa z EVA/gumy, absorpcja energii w obcasie.

made in

EU

ZIMA

SAFARI FRECCIA O2 SRC CI
0202 0495 60 XXX (5799 O2 SRC CI)
MOQ

1

10 

Velikosti Rozmiary: 41–46
BAREVNOST Kolor: černá czarny
Pracovní zateplená kotníková obuv italského designu bez tužinky,
s antistatickou a protiskluzovou PU/PU podrážkou rezistentní olejům, absorpcí energie v patě, voděodolným svrškem ze speciálně
upravené lícové kůže.
Trzewiki robocze ocieplane włoskiego wzoru, bez stalowego
podnoska, z antystatyczną i antypoślizgową podeszwą wykonaną
z PU/PU odporną na kwasy i oleje, absorpcja energii w obcasie,
wodoodporna, oddychająca cholewka wykonana ze skóry licowej.

STRONG PROFESSIONAL
ORSETTO O2 SRC
0202 0496 99 XXX (99990F O2)
MOQ

1

made in

EU

6 

Velikosti Rozmiary: 38–48
BAREVNOST Kolor: černá czarny
Pracovní kotníková obuv bez tužinky, s antistatickou a protiskluzovou PU/PU podrážkou rezistentní olejům, absorpcí energie
v patě, voděodolným svrškem z prodyšné kůže a reflexními
komponenty pro zvýšení viditelnosti.
Trzewiki robocze bez stalowego podnoska z antystatyczną,
antypoślizgową odporną na oleje podeszwą wykonaną z PU/PU,
absorpcja energii w obcasie, cholewka wykonana z oddychającej
skóry, elementy odblaskowe w celu zwiększenia widoczności.

310

OBUV OBUWIE

ZIMA
EU
STRONG
PROFESSIONAL
ORSETTO O2 CI SRC

made in

0202 0497 99 XXX
MOQ

1

(99990R O2 CI)

6 

ZIMA

STRONG
PROFESSIONAL
TIGROTTO O2 CI SRC
0204 0082 99 XXX
MOQ

1

made in

EU

(90090R O2 CI)

6 

Velikosti Rozmiary: 38–48

Velikosti Rozmiary: 38–48

BAREVNOST Kolor: černá czarny

BAREVNOST Kolor: černá czarny

Pracovní zateplená kotníková obuv bez tužinky, s antistatickou a protiskluzovou PU/PU podrážkou rezistentní olejům, absorpcí energie v patě, voděodolným
svrškem z prodyšné kůže a reflexními komponenty pro zvýšení viditelnosti.

Pracovní zateplená voděodolná vysoká obuv bez tužinky, s antistatickou
a protiskluzovou PU/PU podrážkou rezistentní olejům, absorpcí energie v patě,
svrškem z prodyšné kůže a reflexními komponenty pro zvýšení viditelnosti.

Ocieplane trzewiki robocze bez stalowego podnoska z antystatyczną, antypoślizgową odporną na oleje podeszwą wykonaną z PU/PU, absorpcja energii
w obcasie, cholewka wykonana z oddychającej skóry, elementy odblaskowe
w celu zwiększenia widoczności.

Wysokie wodoodporne, ocieplone obuwie robocze, bez stalowego podnoska,
z antystatyczną, antypoślizgową odporną na oleje podeszwą wykonaną
z PU/PU, absorpcja energii w obcasie, cholewka wykonana z oddychającej
skóry, elementy odblaskowe w celu zwiększenia widoczności.
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BC FOOD 04 FO SRC
0204 0080 80 xxx
MOQ

1

6 

normy: EN ISO 20347: 2012
Velikosti Rozmiary: 36-48
Barevnost Kolor: bílá biały
Antistatické vysoké holínky z PVC a nitrilu odolné působení
rostlinných i živočišných tuků s podrážkou s hlubokým
dezénem. Flexibilní až do teploty -20 °C.
Wysokie obuwie antystatyczne wykonane z PVC i nitrylu
odporne na działanie tłuszczów roślinych i zwierzęcych,
z głebokim bieżnikiem. Zachowuje elastyczność do -20 °C.

312

OBUV OBUWIE

GWEEK

0203 0071 82 XXX
MOQ

1

NEW

10 

Velikosti Rozmiary: 36-46
BAREVNOST Kolor: hnědá brązowy
Sandály s uzavřenou špičkou, TPR podešví a svrškem v kombinaci PU
Nubuck/Spandex®.
Sandały z zakrytymi palcami, podeszwa z TPR, chlewka wykonana z
mieszanki nubuku powleczonego poliuretanem i Spandex‘u.
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WULIK

0203 0055 xx XXX
MOQ

1

10 

Velikosti Rozmiary: 41–46
BAREVNOST Kolor:

60

75

černá
czarny

hnědá
brązowy

Pohodlný sandál se svrškem z kůže s úpravou Crazy Horse.
PU podrážka. Nastavitelná výška nártu a patní část pomocí
suchému zipu. Vypolstrování z elastického materiálu.
Podeszwa z PU, cholewka ze skóry typu „Crazy Horse”.
Podeszwa PU. Regulacja szerokości na rzepy Velcro.
Elastyczna wyściółka.

UNUK

0206 0024 75 XXX
MOQ

1

12 

Velikosti Rozmiary: 41–46
BAREVNOST Kolor: hnědá brązowy
Pantofle se svrškem z broušené kůže. Odolná PU podrážka.
Nastavitelná výška nártu pomocí suchému zipu.
Wysokiej jakości kapcie z podeszwą z PU i skórzaną
cholewką. Wytrzymała podeszwa z PU. Regulacja szerokości na rzepy Velcro.
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OBUV OBUWIE

PUDU

0206 0003 xx XXX
MOQ

1

12 

Velikosti Rozmiary: 36–41 dámské damskie,
42–46 pánské męskie
BAREVNOST Kolor:

60

80

černá
czarny

bílá
biały

Korkové pantofle s podrážkou z pěnové pryže
a koženým svrškem.
Skórzane klapki na podeszwie z korka i gumowej pianki.

TARUCA

0206 0021 80 XXX dámské damskie
0206 0022 80 XXX pánské męskie
MOQ

1

10 

Velikosti Rozmiary: 35–41 dámské damskie,
42–46 pánské męskie
BAREVNOST Kolor: bílá biały
Dámské a pánské pantofle z povrstvené usně.
Damskie i męskie klapki z gumowaną skórzaną cholewką.
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NEW

NIGU

BIRBA

0206 0027 xx XXX
MOQ

1

0205 0002 14 XXX

12 

MOQ

1

10 

Velikosti Rozmiary: 36–46

Velikosti Rozmiary: 35–48

BAREVNOST Kolor:

BAREVNOST Kolor: zelená zielony
Pohodlné pantofle vyrobené z PVC.
Wygodne kapcie z PVC.

48

60

80

navy
granatowy

černá
czarny

bílá
biały

Pohodlné anatomicky tvarované pantofle vyrobené z materiálu EVA.
Wygodne, anatomicznie ukształtowane klapki wykonane z tworzywa EVA.
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OBUV OBUWIE

BULDIR TREKKING
0201 0161 xx XXX
MOQ

1

10 

Velikosti Rozmiary: 36–46
BAREVNOST Kolor:

75

05

hnědá
brązowy

šedá
szary

Treková polobotka. Podešev z EVA/guma materiálu.
Jazyk s všitou s manžetou. Svršek v kombinaci semiš/textil.
Obuwie trekkingowe z podeszwą wykonaną z pianki EVA
i gumy, cholewka wykonana z mieszanki zamszu i materiału.

SEGULA LOW
0201 0157 75 XXX
MOQ

1

6 

Velikosti Rozmiary: 39–47
BAREVNOST Kolor: hnědá brazowy
Treková polobotka s protiskluznou pryžovou podrážkou
VIBRAM. Svršek PU/textil, PU i textilní části jsou voděodolné.
Obuv bez kovových komponentů – metal free.
Obuwie trekkingowe z podeszwą antypoślizgową VIBRAM
wykonane z wodoszczelnej mieszanki PU i materiału.
Obuwie pozbawione elementów metalowych.
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made in

EU

PRESTIGE

0201 0148 xx XXX
MOQ

1

10 

Velikosti Rozmiary: 36–48 bílá biały
35–49 černá czarny
barevnost Kolor:
80 50

Obuv s širokým použitím pro volný čas, turistiku, rekreační
sport a pro práci. Je pohodlná, zaručuje vysoký komfort při
nošení. Pro větší bezpečnost na silnicích je na patě použita
reflexní značka Moleda.
Obuwie o szerokim spektrum zastosowania w celach
wypoczynkowych, wspinaczkowych, rekreacyjnych oraz
roboczych. Komfortowe oraz gwarantujące wysoki komfort
użytkownikowi. Dla zwiększenia bezpieczeństwa na drodze
i w warunkach słabej widoczności, w okolicach pięty umieszczono odblaskowe znakowanie Moleda.

made in

EU

PRESTIGE SPORT
0201 0149 xx XXX
MOQ

1

10 

Velikosti Rozmiary: 36–48
barevnost Kolor:
80 50

Obuv určena nejen pro sportovní vyžití, ale i pro volný čas
a pro práci. Je vyrobena ze stejných osvědčených materiálů
jako oblíbená PRESTIGE, ale má širší střih a nižší podešev,
která zaručuje vyšší stabilitu při došlapu. Nová řada obuvi
s nadčasovým designem, je zdokonalena pro sportovní
aktivity nejen svou konstrukcí, ale i použitými materiály,
a je určena na všechny typy venkovních i vnitřních povrchů
(haly, tělocvičny, antuka, beton...)
Obuwie przeznaczone nie tylko dla sportowców, ale także
do aktywnego wypoczynku oraz pracy. Produkowane
z tych samych, sprawdzonych materiałów co popularne
obuwie PRESTIGE, jednak w nieco innym fasonie zapewniającym większą stabiloność. Rekomendowane dla użytkowników o tęższych stopach. Nowa linia obuwia o ponadczasowym wzornictwie, idealna dla użytkowników aktywnych
fizycznie nie tylko dzięki wzornictwu, ale także użytym
materiałom. Przeznaczona dla wszelkiego typu powierzchni zewnętrznych oraz wewnętrznych (hale sportowe, sale
gimanstyczne, glina, beton...)
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OBUV OBUWIE

BK HONEY LOW
0201 0027 xx XXX
MOQ

1

10 

Velikosti Rozmiary: 36–48
BAREVNOST Kolor:

82

60

béžová
beżowy

černá
czarny

Pracovní obuv „farmářka“ s pryžovou podrážkou rezistentní
olejům. Pohodlná široká obuv se svrškem z kvalitní prodyšné nubukové kůže.
Robocze „farmerki“ z gumową olejoodporną podeszwą.
Wygodne szerokie obuwie z wysokiej jakości cholewką wykonaną z oddychającego nubuku.

RAVEN SPORT LOW
0201 0017 41 XXX
MOQ

1

10 

Velikosti Rozmiary: 38–48
BAREVNOST Kolor: modrá-červená niebieski-czerwony
Pracovní polobotky s PU/PU podrážkou rezistentní olejům
a svrškem z kůže v kombinaci s textilem.
Półbuty robocze z PU/PU podeszwą odporną na olej, wykonane ze skóry połączonej z materiałem.
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TANAGA ANKLE
0202 0490 75 XXX
MOQ

1

6 

Velikosti Rozmiary: 39–47
BAREVNOST Kolor: hnědá brazowy
Treková kotníková obuv s protiskluznou pryžovou podrážkou VIBRAM.
Svršek PU/textil, voděodolný.
Obuwie trekkingowe, wodoszczelne z gumową podeszwą antypoślizgową
VIBRAM, wykonane z mieszanki PU i materiału.

WRANGELL TREKKING
0202 0498 xx XXX
MOQ

1

10 

Velikosti Rozmiary: 36–46
BAREVNOST Kolor:

14

75

olivová
oliwkowy

hnědá
brazowy

Treková membránová kotníková obuv. Voděodolná a prodyšná membrána
KINGTEX, která má současně i termoizolační vlastnosti. Masivní dezénová
gumová podrážka s vějířovitým rozmístěním mnohosměrných tlačných
kolíků. Zvýšené překrytí špice odolné proti okopu. Protiskluzová a olejiodolná podrážka EVA/guma.
Obuwie trekkingowe z podeszwą wykonaną z pianki EVA oraz gumy, cholewka wykonana z wysokiej jakości wodoodpornego nubuku. Nowoczesna,
oddychająca membrana KINGTEX o właściwościach termoizolacyjnych. Podeszwa z masywnym bieżnikiem. Wzmocnienia na palcach wydłużające żywotność
obuwia. Antypoślizgowa, olejoodporna podeszwa wykonana z EVA/gumy.

NEW FARMER LADY ANKLE
0202 0532 56 XXX

MOQ

1

10 

Design vhodný ke kombinaci s dámskou kolekcí pracovních oděvů YOWIE
Kompatybilne z damskim ubraniem roboczym YOWIE
Velikosti Rozmiary: 36–42
BAREVNOST Kolor: fialová fioletowy
Dámská kotníková obuv „farmářka“ s pryžovou podrážkou rezistentní
olejům. Pohodlná obuv se svrškem z kvalitní lícové prodyšné kůže Nubuck.
Damskie trzewiki “farmerki” z olejoodporną, gumową podeszwą. Komfortowe obuwie z cholewką wykonaną z wysokiej jakości oddychającej
licowej skóry nubukowej.

320

OBUV OBUWIE

BK HONEY ANKLE
0202 0032 xx XXX
MOQ

1

10 

Velikosti Rozmiary: 36–48
BAREVNOST Kolor:

82

60

béžová
beżowy

černá
czarny

Pracovní kotníková obuv „farmářka“ s pryžovou podrážkou rezistentní olejům.
Pohodlná široká obuv se svrškem z kvalitní prodyšné nubukové kůže.
Robocze „farmerki“ do kostki z gumową olejoodporną podeszwą. Wygodne szerokie obuwie z wysokiej jakości cholewką wykonaną z oddychającego nubuku.

BK HONEY ANKLE WINTER
0202 0043 xx XXX
MOQ

1

10 

Velikosti Rozmiary: 36–48
BAREVNOST Kolor:

ZIMA

82

60

75

béžová
beżowy

černá
czarny

hnědá
brazowy

Zimní pracovní kotníková obuv „farmářka“ s pryžovou podrážkou rezistentní
olejům. Pohodlná široká obuv zateplená polyesterovým kožíškem a se svrškem z kvalitní prodyšné nubukové kůže.
Ocieplane obuwie robocze z gumową olejoodporną podeszwą. Wygodne szerokie obuwie z wysokiej jakości cholewką wykonaną oddychającego nubuku,
od wewnątrz ocieplane poliestrowym futerkiem.

SC-03-006 Farmer
0202 0529 82 XXX
MOQ

1

10 

NEW

Velikosti Rozmiary: 38–48
BAREVNOST Kolor: béžová
Pracovní kotníková obuv „farmářka“ s PU podrážkou rezistentní olejům.
Pohodlná obuv se svrškem z Nubucku.
Wygodne robocze trzewiki „farmerki“. Olejoodporna podeszwa wykonana
z PU. Cholewka wykonana z dwoiny nubukowej.
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EU

ZIMA

ZIMA

GUMOFILC

0204 0038 60 XXX
MOQ

1

5 

0204 0011 10 XXX
MOQ

1

10 

normy: EN ISO 20347

Velikosti Rozmiary: 37–48

Velikosti Rozmiary: 38–47

BAREVNOST Kolor: zelená zielony

BAREVNOST Kolor: černá czarny
Pracovní obuv zateplená polyesterovým filcem
s protiskluznou pryžovou podrážkou, svrškem
z pryže a polyesterového filcu.
Obuwie robocze ocieplone filcem z poliestru,
z antypoślizgową podeszwą gumową, cholewką
z gumy i filcu z poliestru.
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POLAR

Vysoké zateplené holínky z PVC.
Wysokie, ocieplane gumowce wykonane z PVC.

OBUV OBUWIE

GINOCCHIO
0204 0006 xx XXX
MOQ

1

8 

Velikosti Rozmiary: 38–47 zelená zielony – PVC
37–48 černá czarny – PVC
37–47 bílá biały – PVC
BAREVNOST Kolor:

14

60

80

zelená
zielony

černá
czarny

bílá
biały

Vysoké holínky, výška 38 cm.
Wysokie kalosze, wysokość 38 cm.

TRONCHETO OB SRA
0204 0015 xx XXX
MOQ

1

10 

Velikosti Rozmiary: 36–47
barevnost KOLOR:

14

60

zelená
zielony

černá
czarny

Nízké holínky z PVC, výška 28 cm.
Niskie gumowce z PVC, wysokość 28 cm.
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ZIMA

ZIMA

HIROLA

0204 0042 60 XXX

ZIMA

NELION
MAN

0204 0063 60 XXX

MOQ

1

10 

MOQ

1

6 

NELION
LADY

0204 0065 60 XXX

MOQ

1

6 

Velikosti Rozmiary: 40–46
BAREVNOST Kolor: černá czarny
Vysoká zateplená obuv s vyjímatelnou vložkou THINSULATE 200 gramů, TPR podrážka, svršek z textilu.
Velikosti Rozmiary: 41–46
BAREVNOST Kolor: černá czarny
Vysoké zateplené šněrovací boty s vyměnitelnou
vložkou z textilu v kombinaci s plastem.
Wysokie, ocieplane, sznurowane buty z wymienialną wkładką z materiału w połączeniu z tworzywem sztucznym.
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Wysokie obuwie robocze z wymienną wyściółką
Thinsulate 200 g., podeszwa TPR. Cholewka wykonana z materiału.

Velikosti Rozmiary: 36–41
BAREVNOST Kolor: černá czarny
Dámská vysoká zateplená obuv s vyjímatelnou
vložkou THINSULATE 200 gramů, TPR podrážka,
svršek z textilu.
Wysokie damskie obuwie robocze z wymienną
wyściółką Thinsulate 200 g., podeszwa TPR.
Cholewka wykonana z materiału.

OBUV OBUWIE

ZIMA

NELION
CAMOUFLAGE
0204 0064 12 XXX
MOQ

1

6 

NELION
FROST

ZIMA

0204 0071 60 XXX
MOQ

1

6 

Velikosti Rozmiary: 40–47
BAREVNOST Kolor: černá czarny
Vysoká zateplená obuv s vyjímatelnou vložkou
3M THINSULATE, gumová podrážka, svršek z nylonu.
Buty ochronne zimowe z wymienną wkładką
ociplającą wykonaną z materiału 3M THINSULATE,
podeszwa z gumy. Cholewka wykonana z nylonu.
Velikosti Rozmiary: 40–46
BAREVNOST Kolor: černá czarny
Vysoká zateplená obuv s vyjímatelnou vložkou THINSULATE 200 gramů,
TPR podrážka, svršek z textilu.
Wysokie obuwie robocze z wymienną wyściółką Thinsulate 200 g,
podeszwa TPR. Cholewka wykonana z materiału.
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máčené
powlekane

354
DIELEKTRICKÉ
423
elektroizolacyjne

CHEMICKÉ, ÚKLIDOVÉ A FOOD
chemiczne, do SPRZĄTANIA, do kontaktu z żywnością

398

Neprořezné a proti propichu
antyprzecięciowe /odporne na PRZEBICIE

POVRSTVENÉ
powlekane

389

385

TEPELNÁ RIZIKA
zagrożenia termiczne

kožené – kombinované
WZMACNIANE SKÓRĄ

328
TEXTILNÍ
tekstylne

326

379

412

RUKAVICE
RĘKAWICE
327
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Kožené – kombinované
WZMACNIANE SKÓRĄ
Mechanické mechaniczne

GENTILIS

0101 0093 99 100
MOQ

328

1

60 

CORAX

0101 0033 99 xxx
MOQ

1

60 

NEW
size
11

Velikosti Rozmiary: 10

Velikosti Rozmiary: 8, 9, 10, 11

Barevnost Kolor: černá-žlutá czarno-żółte

Barevnost Kolor: černá-žlutá czarno-żółte

Mechanické rukavice, signální žlutá barva, dlaň ze syntetické kůže se silikonovým neklouzavým potiskem, hřbet ze Spandexu. Hřbet a klouby prstů
jsou chráněné pryžovými protektory. Kevlarová výztuž v úchopové části mezi
palcem a ukazovákem, zápěstí z elastického neoprenu.

Rukavice šité ze syntetického materiálu s vlastnostmi jemné štípané
usně, s protiskluzovými potisky na prstech, zesílenou úchopovou
plochou v dlani, jemnou nylonovou tkaninou na bocích prstů zajišťující snadnou pohyblivost a nastavitelnou manžetou na suchý zip.

Rękawice chroniące przed uszkodzeniami mechanicznymi, wykonane ze skóry
syntetycznej z nadrukiem silikonowym w części chwytnej oraz fluorescencyjnego
Spandeksu w części wierzchniej dłoni. Część wierzchnia oraz okolice stawów dodatkowo chronione specjalnymi elementami gumowymi. Wzmocnienia kewlarowe
pomiędzy kciukiem i palcem wskazującym, mankiet z elastycznego neoprenu.

Rękawice z syntetycznego materiału o właściwościach delikatnej
skóry, z antypoślizgową warstwą w części chwytnej, ze wzmocnioną
częścią chwytną dłoni, delikatną, nylonową tkaniną z boku palców,
zapewniającą ich ruchliwość, regulowany mankiet zapinany na rzep.

RUKAVICE RĘKAWICE

AALGE

0101 0098 99 xxx
MOQ

12

60 

reflexní doplňky
dodatki odblaskowe
Velikosti Rozmiary: 8, 10
Barevnost Kolor: černá czarny
Rukavice ze syntetické PU usně, hřbet z černého nylonu, elastická manžeta na suchý zip.
Rękawice wykonane z syntetycznej skóry (PU), wierzch z czarnego nylonu, elastyczny mankiet zapinany na rzep Velcro.

NOCTUA

0101 0094 99 xxx
MOQ

1

60 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11
Barevnost Kolor: černá-šedá czarne-szare
Komfortní prodyšné mechanické rukavice, bavlněný hřbet, dlaň
z mikroporézního PU.
Komfortowe rękawice do prac mechanicznych, część grzbietowa
bawełniana, część chwytna wykonana z mikroporowatej membrany poliuretanowej.

NOCTUA WINTER
0101 0095 99 110
MOQ

1

ZIMA

60 

Velikosti Rozmiary: 11
Barevnost Kolor: černá-šedá czarne-szare
Zateplené mechanické rukavice se hřbetem z neoprenu,
nepromokavá membrána, jemná fleecová podšívka, dlaň z PU,
úplet na zápěstí 8 cm.
Ocieplane rękawice do prac mechanicznych, część grzbietowa
wykonana z neoprenu, wodoodporna membrana, ciepła
podszewka polarowa, część chwytna wykonana z poliuretanu,
ściągacz dziany 8 cm.
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CRISTATA

0101 0084 xx xxx
MOQ

1

60 

Velikosti Rozmiary: 8, 9
Barevnost Kolor:

10

20

zelená
zielone

červená
czerwone

Dámské rukavice z umělého semiše v dlani, Spandexu na hřbetu,
se stahovací manžetou na suchý zip a ozdobným potiskem.
Damskie rękawice ze sztucznego zamszu w części chwytnej,
na zewnętrznej stronie Spandex®, ściągany mankiet zapinany
na rzep z ozdobnym nadrukiem.

EPOPS

0101 0080 99 100
MOQ

1

60 

Velikosti Rozmiary: 10
Barevnost Kolor: černá-šedá czarne-szare
Rukavice z umělého semiše v dlani, Spandexu na hřbetu s chrániči kloubů, se stahovací manžetou na suchý zip a podšívkou
v dlani.
Rękawice dziane, szyte, część dłonicowa ze sztucznego zamszu
z podszewką, część wierzchnia z włókna syntetycznego zawierającego Spandex® oraz ochronniki stawów. Mankiet zapinany na rzep.

PILARIS

0101 0078 99 xxx
MOQ

1

60 

Velikosti Rozmiary: 8, 9
Barevnost Kolor: modrá-šedá niebiesko-szare
Dámské rukavice z umělého semiše v dlani, Spandexu na hřbetu,
se stahovací gumičkou na zápěstí a ozdobným potiskem.
Damskie rękawice ze sztucznego zamszu w części chwytnej,
na zewnętrznej stronie Spandex®, ściągany mankiet zapinany
na rzep z ozdobnym nadrukiem.
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RUKAVICE RĘKAWICE

MERULA

0101 0088 99 100
MOQ

1

60 

Velikosti Rozmiary: 10
Barevnost Kolor: černá-oranžová czarne-pomarańczowe
Výstražné rukavice pro práci ve špatně osvětlených prostorech, se spandexovým hřbetem s reflexními prvky, dlaň
z umělé kůže s PVC vyztužením na nejvíce exponovaných
místech, kevlarová podšívka poskytuje zvýšenou ochranu
proti pořezání nebo spálení při pádu.
Rękawice o wysokiej widoczności przeznaczone do pracy w
środowisku o niskim natężeniu światła, Spandex® w części
grzbietowej dłoni z elementami odblaskowymi, syntetyczna
skóra w części chwytnej dłoni ze wzmocnieniem z PVC
w miejscach najbardziej obciążonych pracą, kewlarowa
wyściółka zapewnia dodatkową ochronę przed przecięciem
lub przetarciem podczas upadku.

1121

THRUSH

0101 0099 99 100
MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 10
Barevnost Kolor: červená-šedá czerwono-szary
Rukavice z umělé kůže, hřbet bavlna/Spandex®,
manžeta na suchý zip.
Rękawice wykonane z syntetycznej skóry, część
grzbietowa wykonana z bawełny/spaneksu makiety
regulowane na rzepy Velcro.

NIGRA

0101 0081 99 100
MOQ

1

60 

Velikosti Rozmiary: 10
Barevnost Kolor: černá-šedá czarne-szare
Rukavice z umělého semiše v dlani, Spandexu na hřbetu
s chrániči kloubů, s dvojitou stahovací manžetou na suchý
zip a antivibračními polštářky na exponovaných místech.
Rękawice ze sztucznego zamszu w części chwytnej, ze
Spandexu na grzbiecie dłoni, włącznie z ochroną stawów ręki,
z podwójnym ściąganym mankietem na rzepy i poduszkami
antywibracyjnymi umieszczonymi w eksponowanych miejscach.
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ATTHIS

0120 0013 99 100
MOQ

1

60 

antivibrační
antywibracyjne
Velikosti Rozmiary: 10
Barevnost Kolor: černá-šedá czarne-szare
Certifikované antivibrační rukavice, úplet ze směsi bavlny
a polyesteru, nitrilové antivibrační polštářky na dlani a prstech.
EN 10819.
Certyfikowane rękawice antywibracyjne, wyściółka wykonana
z mieszanki bawełny i poliestru, nitrylowe poduszki antywibracyjne w części chwytnej dłoni. EN 10819.

4242

FUSCUS

0101 0082 99 100
MOQ

1

60 

Velikosti Rozmiary: 10
Barevnost Kolor: černá-šedá czarne-szare
Rukavice bez prstů z jemné kozinky v dlani s gelovou vložkou, Lycry a neoprenu na hřbetu, a se stahovací manžetou na suchý zip.
Rękawice z delikatnej koziej skóry w części chwytnej dłoni,
z żelową wkładką. Lycra i neopren na grzbiecie dłoni, ściągany
mankiet zapinany na rzep, bez palców.

GROUSE

0101 0115 99 100
MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 10
Kombinované rukavice s dlaní z polyuretanu, hřbet a manžeta ze
směsy bavlna/polyester.
Rękawice wzmacniane skórą część chwytna wykonana z poliuretanu, część grzbietowa wykonana z mieszanki bawełny i poliestru.

NEW
332

1211

ROBIN
ekonomická vatianta
wersja ekonomiczna

str.

342

RUKAVICE RĘKAWICE

Hovězí > celokožené dwoina bydlęca > całoskórzane

Aluco plus
0102 0064 99 XXX
MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11

NEW

Barevnost Kolor: žlutá-bílá żółto-biała
Šitá celokožená rukavice z hovězí lícovky, vodě a olejoodpudivá.
Vrchní část manžety-pružný úplet, spodní část zesílená kůží.
Szyte rękawice całoskórzane wykonane ze skóry bydlęcej, wodoodporne, olejoodporne. W górnej części mankiet wykończony
elastycznym ściągaczem, u dołu wzmacniany skórą.

3133

PaLlida

0102 0065 99 XXX
MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 8, 9, 10

NEW

Barevnost Kolor: šedá szare
Šitá celokožená rukavice z jemné šedé hovězí lícovky,
drivers („řidičský“) design.
Szyte rękawice całoskorzane typu „driver“ wykonane z wysokiej
jakości szarej skory bydlęcej.

2131

PaLlida yellow
0102 0066 99 XXX
MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 8, 9, 10

NEW

Barevnost Kolor: žlutá żółte
Šitá celokožená rukavice z jemné žluté hovězí lícovky,
drivers („řidičský“) design.
Szyte rękawice całoskorzane typu „driver“ wykonane z wysokiej
jakości żółtej skóry bydlęcej.

2131
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FRANCOLIN
0102 0006 99 105
MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 10
Barevnost Kolor: tmavá ciemne
Celokožené rukavice z jednobarevné lícové nábytkové
hověziny, s podšívkou.
Rękawice całoskórzane z jednobarwnej licowej skóry
meblowej, z podszewką.

2121

MAGPIE FULL
0102 0054 99 110
MOQ

12

60 

Velikosti Rozmiary: 11
Barevnost Kolor: zelená-šedá zielono-szare
Rukavice z hovězí štípenky, zesílená dvojitá vrstva v dlani
na palci a ukazovák a s 7 cm manžetou.
Rękawice z dwoiny bydlęcej, wzmocnione podwójną
warstwą skóry w części chwytnej dłoni, na kciuku i palcu
wskazującym, mankiet 7 cm.

3143

SNIPE

0102 0009 99 110
MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 11
Barevnost Kolor: šedá szare
Celokožené rukavice bez podšívky z hovězí štípenky, s tuhou
7 cm širokou manžetou.
Rękawice całoskórzane bez podszewki, z dwoiny wołowej, ze
sztywnym mankietem o szerokości 7 cm.

3121

334

RUKAVICE RĘKAWICE

SNIPE WINTER
0119 0010 00 100
MOQ

12

ZIMA

100 

Velikosti Rozmiary: 11
Barevnost Kolor: šedá szare
Celokožené zateplené rukavice z hovězí štípenky, se 7 cm širokou
manžetou a zesílenou dlaní a palcem.
Ocieplone rękawice całoskórzane z dwoiny wołowej, ze sztywnym mankietem o szerokości 7 cm, wzmocniony kciuk i część wewnętrzna dłoni.

3121

STILT

0102 0007 99 105
MOQ

1

120 

Velikosti Rozmiary: 10
Barevnost Kolor: šedá-bílá szaro-białe
Celokožené rukavice bez podšívky ze světlé lícové hověziny v dlani,
šedé hovězí štípenky na hřbetu, s tuhou 7 cm širokou manžetou
Rękawice całoskórzane bez podszewki z jasnej licowej skóry wołowej
w części chwytnej dłoni, szarej dwoiny wołowej na grzbiecie, ze
sztywnym mankietem o szerokości 7 cm.

2121

KILLDEER

0120 0003 00 XXX
MOQ

1

20 

antivibrační
antywibracyjne

NEW
size
11

Velikosti Rozmiary: 10, 11
Barevnost Kolor: šedá szare
Certifikované antivibrační rukavice z měkké lícové kůže a hovězí štípenky, volnou manžetou a bavlněnou podšívkou. Norma EN ISO 10819.
Certyfikowane rękawice antywibracyjne wykonane z miękkiej skóry
licowej i dwoiny bydlęcej, posiadają luźny mankiet i bawełnianą wyściółkę. Zgodne z normą EN ISO 10819.

1522
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Hovězí > kombinované dwoina bydlęca > kombinowane

ACUTA GREY
0101 0105 99 100

NEW

MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 10
Barevnost Kolor: žlutá-šedá żółte-szare
Kombinovaná rukavice z hovězí lícovky a bavlněné tkaniny.
Pevná manžeta o délce 10 cm.
Wzmacniane skorą rękawice wykonane ze skóry bydlęcej i dzianiny bawełnianej. Wytrzymały mankiet – 10 m.

2233

ACUTA GREY
STRONG
0101 0106 99 100

NEW

MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 10
Barevnost Kolor: žlutá-šedá żółte-szare
Kombinovaná rukavice z hovězí lícovky a bavlněné tkaniny
se zesílením v oblasti celé dlaně, palce a ukazováku.
Pevná manžeta o délce 10 cm.
Wzmacniane skorą rękawice ochronne wykonane ze skóry
bydlęcej i bawełnianej dzianiny, wzmocnienia w części chwytnej,
na palach i na kciuku. Wytrzymały mankiet 10 cm.

2234

ACUTA YELLOW
0101 0107 99 100
MOQ

NEW

12

120 

Velikosti Rozmiary: 10
Barevnost Kolor: žlutá żółte
Kombinovaná rukavice ze žluté hovězí lícovky a bavlněné tkaniny.
Pevná manžeta o délce 10 cm.
Wzmacniane skorą rękawice ochronne wykonane z żółtej skóry
bydlęcej i bawełnianej dzianiny. Wytrzymały mankiet 10 cm.

2234

336

RUKAVICE RĘKAWICE

CERVINUS

ZIMA

0101 0086 99 120
MOQ

1

12

60 

SIZE

Velikosti Rozmiary: 12
Barevnost Kolor: šedá szare
Komfortní kombinované zimní rukavice z hovězí lícovky a bavlněného
kanvasu, pevná manžeta, zateplené materiálem Thinsulate 40 g.
Komfortowa rękawica zimowa wykonana z połączenia skóry
licowej wołowej oraz płótna bawełnianego, sztywny mankiet,
wyściółka Thinsulate 40 g.

2132

CROW

0101 0020 99 105
MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 10
Barevnost Kolor: žlutá-bílá zółto-białe
Rukavice z lícové hověziny v dlani s podšívkou a z bavlněné tkaniny
na hřbetu a manžetě.
Rękawice wzmacniane skórą wołową licową, z podszewką, grzbiet
dłoni oraz mankiet wykonane z tkaniny bawełnianej.

1121

CURLEW WINTER
0101 0074 xx 105
MOQ

12

96 

Velikosti Rozmiary: 10
Barevnost Kolor:

79

96

žlutá
żółty

oranžová
pomarańczowy

Zateplené rukavice z jednobarevné jemné lícové hověziny v dlani
a polyesterového úpletu v reflexní barvě na hřbetu a manžetě.
Ocieplane rękawice wzmacniane delikatną, jednokolorową licową
skórą wołową w części chwytnej dłoni, grzbiet dłoni oraz mankiet wykonane z dzianiny poliestrowej w kolorze odblaskowym.

1121
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GRYLLE

0101 0102 99 100

NEW

MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 10
Barevnost Kolor: žlutá-šedá żółte-szare
Kombinovaná rukavice z hovězí štípenky a bavlněné tkaniny.
Pevná manžeta o délce 7 cm.
Wzmacniane skorą rękawice wykonane z dwoiny bydlęcej i dzianiny bawełnianej. Wytrzymały mankiet – 7 cm.

4244

GRYLLE STRONG
0101 0103 99 100

NEW

MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 10
Barevnost Kolor: žlutá-šedá żółte-szare
Kombinovaná rukavice z hovězí štípenky a bavlněné tkaniny
se zesílením v oblasti dlaně. Pevná manžeta o délce 10 cm.
Wzmacniane skorą rękawice wykonane z dwoiny bydlęcej
i dzianiny bawełnianej. Wzmacniane w części chwytnej.
Wytrzymały mankiet – 10 cm.

4344

GRYLLE DOUBLE
0101 0104 99 100

NEW

MOQ

12

72 

Velikosti Rozmiary: 10
Barevnost Kolor: žlutá-šedá-modrá żółte-szare-niebieskie
Kombinovaná rukavice z hovězí štípenky a bavlněné tkaniny
se zesílením po celé dlani, palci a ukazováku.
Pevná manžeta o délce 7 cm.
Wzmacniane skorą rękawice wykonane z dwoiny bydlęcej i dzianiny bawełnianej. Wzmacniane w części chwytnej, na palcach
i kciuku. Wytrzymały mankiet – 7 cm.

4344

338

RUKAVICE RĘKAWICE

MAGPIE

0101 0018 99 105
MOQ

12

72 

Velikosti Rozmiary: 10
Barevnost Kolor: zelená-šedá zielono-szare
Rukavice z hovězí štípenky s podšívkou a zesílenou vrstvou v dlani,
s bílou bavlněnou tkaninou na hřbetu a s tuhou manžetou.
Rękawice wzmacniane dwoiną wołową, w części chwytnej dłoni
dodatkowo wzmacniane drugą warstwą skóry, na grzbiecie
biała tkanina bawełniana, sztywny mankiet, podszewka.

2331

GROSBEAK
0101 0075 99 120
MOQ

12

12

SIZE

72 

Velikosti Rozmiary: 12
Barevnost Kolor: zelená-šedá zielono-szare
Rukavice z hovězí štípenky s podšívkou a zesílenou vrstvou
v dlani, z bavlněné tkaniny na hřbetu a s tuhou manžetou.
Rękawice wzmacniane dwoiną wołową, w części chwytnej dłoni
dodatkowo wzmacniane drugą warstwą skóry, z podszewką
w części chwytnej dłoni, tkanina bawełniana na grzbiecie dłoni,
sztywny mankiet.

2331

HS-01-003
0101 0091 99 105
MOQ

1

72 

Velikosti Rozmiary: 10
Barevnost Kolor: šedá-modrá szaro-niebieskie
Rukavice z hovězí štípenky, zesílená dlaň s podšívkou,
tkanina na hřbetu.
Rękawice z dwoiny bydlęcej, wewnętrzna część dłoni
wzmacniana, z podszewką, na wierzchu dłoni tkanina tekstylna,
wykończone mankietem.

1111

339
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barevnost kolor:

EIDER

0101 0016 99 xxx
MOQ
105
žlutá-šedá
żółty-szare

110
červená-šedá
czerwono-szare

12

120 

Velikosti Rozmiary: 10, 11
Rukavice z jednoho kusu silné hovězí štípenky v dlani s podšívkou,
bavlněná tkanina na hřbetu, s bavlněnou vyztuženou manžetou,
celokoženými palci a ukazováčky a překrytými špičkami prstů.
Rękawice wzmacniane grubą dwoiną wołową w jednym kawałku,
z podszewką w części chwytnej dłoni oraz bawełnianą tkaniną
na grzbiecie dłoni, bawełniany mankiet, kciuk i palec wskazujący
całoskórzane, końcówki palców przekryte skórą.

2221

HS-01-002
0101 0090 99 105
MOQ

1

120 

Velikosti Rozmiary: 10
Barevnost Kolor: žlutá-šedá żółte-szare
Rukavice vyrobené z jednoho kusu hovězí štípenky,
v dlani s podšívkou, tkanina na hřbetu. Celokožené palce
a překryté špičky prstů.
Rękawice wykonane z jednego kawałka dwoiny bydlęcej,
z podszewką po wewnętrznej stronie dłoni, tkanina tekstylna
po stronie wierzchniej dłoni, kciuk i koniuszki palców całoskórzane, wykończone mankietem.

1111

CURLEW

0101 0073 xx 105
MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 10
barevnost kolor:

79

96

žlutá żółty

oranžová pomarańczowy

Rukavice z jednobarevné hovězí štípenky v dlani s podšívkou
a polyesterového úpletu v reflexní barvě na hřbetu a manžetě.
Rękawice wzmacniane jednokolorową dwoiną wołową w części
chwytnej dłoni, grzbiet dłoni oraz mankiet wykonane z dzianiny
poliestrowej w kolorze odblaskowym.

1121

340

RUKAVICE RĘKAWICE

GULL

0101 0017 99 100
MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 10
Barevnost Kolor: šedá-modrá szaro-niebieskie
Rukavice z hovězí štípenky v dlani s podšívkou, hřbet a manžeta
z bavlněné tkaniny.
Rękawice wzmacniane dwoiną bydlęcą, z podszewką w części
chwytnej dłoni, grzbiet oraz mankiet bawełniane.

1121

HS-01-001
0101 0089 99 105
MOQ

1

120 

Velikosti Rozmiary: 10
Barevnost Kolor: šedá-modrá szaro-niebieskie
Rukavice z hovězí štípenky, v dlani s podšívkou,
hřbet a manžeta z tkaniny.
Rękawice wykonane z dwoiny bydlęcej, z podszewką
po wewnętrznej stronie dłoni. Wierzch dłoni i mankiety
wykonane z tkaniny tekstylnej.

1111

TERN

0101 0013 99 xxx
MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: dámské damskie 9, pánské meskie 10
Barevnost Kolor: žlutá-modrá żółto-niebieskie
Rukavice z hovězí štípenky v dlani s podšívkou, hřbet a manžeta
z bavlněné tkaniny.
Rękawice wzmacniane dwoiną bydlęcą, z podszewką w części
chwytnej dłoni, grzbiet oraz mankiet bawełniane.

1111

341
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HS-01-004
0101 0109 99 100
MOQ

NEW

12

120 

Velikosti Rozmiary: 10
Barevnost Kolor: modrá-žlutá niebieskie-żółte
Rukavice z hovězí štípenky v dlani s podšívkou, hřbet a manžeta
z bavlněné tkaniny.
Rękawice wykonane z dwoiny bydlęcej z wyściółka w części
chwytnej. Część wierzchnia oraz mankiet wykonane z tkaniny
bawełnianej.

1111

ORIOLE

0101 0010 99 105
MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 10
Barevnost Kolor: žlutá-tmavá żółte-ciemne
Rukavice z jednobarevné lícové nábytkové hověziny v dlani
s podšívkou, bavlněnou tkaninou na hřbetu a s tuhou manžetou.
Rękawice wzmacniane jednokolorową skórą meblową licową,
z podszewką, grzbiet dłoni wykonany z tkaniny bawełnianej,
sztywny mankiet.

2221

ROBIN

0101 0011 99 105
MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 10
Barevnost Kolor: barevná kombinace kombinacje kolorów
Rukavice z lícové nábytkové hověziny v dlani s podšívkou
a z bavlněné tkaniny na hřbetu a manžetě.
Rękawice wzmacniane licową skórą meblową, z podszewką 
w części chwytnej dłoni, grzbiet dłoni oraz mankiet wykonane
z tkaniny bawełnianej.

2221
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RUKAVICE RĘKAWICE

vepřové > celokožené ze świńskiej skóry > całoskórzane

HERON

0102 0001 99 xxx
MOQ

12

120 

NEW
size
11

Velikosti Rozmiary: 9, 10, 11
Barevnost Kolor: žlutá żółte
Celokožené rukavice z vepřové lícovky v dlani a na prstech
a vepřové štípenky na hřbetu.
Całoskórzane rękawice ze skóry licowej świńskiej w części
chwytnej dłoni oraz dwoiny świńskiej na grzbiecie dłoni.

2x1x

HERON WINTER
0102 0002 99 xxx
MOQ

12

60 

Velikosti Rozmiary: 9, 11

ZIMA

Barevnost Kolor: žlutá-bílá żółte-białe
Celokožené rukavice z vepřové lícovky v dlani, vepřové štípenky
na hřbetu, s teplou podšívkou.
Całoskórzane rękawice ze skóry świńskiej licowej w części
chwytnej dłoni oraz dwoiny świńskiej na grzbiecie dłoni,
z ciepłą podszewką.

2x1x

PIGEON

0102 0005 99 xxx
MOQ

12

120 

NEW
size
11

Velikosti Rozmiary: 9, 10, 11
Barevnost Kolor: žlutá żółte
Celokožené rukavice bez podšívky ze štípané vepřovice
a s pruženkou na zápěstí..
Rękawice całoskórzane bez podszewki z dwoiny świńskiej,
marszczone w nadgarstku.

2111
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vepřové > kombinované ze świńskiej skóry > kombinowane

TORDA

0101 0031 99 110
MOQ

1

120 

Velikosti Rozmiary: 11
Barevnost Kolor: žlutá żółte
Rukavice s bavlněnou podšívkou, z jemné lícové kůže v dlani
a na prstech a kvalitní bavlny na hřbetu.
Rękawice z bawełnianą podszewką z delikatnej skóry licowej
w części chwytnej oraz z bawełny dobrej jakości na grzbiecie dłoni.

3121

JAY

0101 0004 99 XXX

NEW
size
11

MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 10, 11
Barevnost Kolor: žlutá-bílá żółte-białe
Rukavice z vepřové lícovky v dlani s podšívkou a z bavlněné
tkaniny na hřbetu a manžetě.
Rękawice wzmacniane skórą świńską licową, z podszewką, grzbiet dłoni oraz mankiet wykonane z tkaniny bawełnianej.

1111

JAY KIDS

0101 0076 99 060

for
kids

MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 6
Barevnost Kolor: žlutá-bílá żółte-białe
Dětské rukavice z vepřové lícovky v dlani s podšívkou a z bavlněné tkaniny na hřbetu a manžetě.
Rękawice dziecięce wzmacniane skórą świńską licową,
z podszewką, grzbiet dłoni oraz mankiet wykonane z tkaniny
bawełnianej.

344

RUKAVICE RĘKAWICE

ROSE FINCH
0101 0005 99 XXX
MOQ

12

60 

Velikosti Rozmiary: dámské damskie 9, pánské meskie 11
Barevnost Kolor:

090

110

červená-žlutá
czerwono-żółte

zelená-žlutá
zielono-żółte

ZIMA

Rukavice z vepřové lícovky v dlani, bavlněné tkaniny na hřbetu
a manžetě a se zateplením 3M Thinsulate.
Rękawice wzmacniane skórą licową świńską, grzbiet dłoni oraz
mankiet wykonane z tkaniny bawełnianej, ocieplenie 3M Thinsulate.

SERIN

0101 0006 99 105
MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 10
Barevnost Kolor: žlutá-modrá żółto-niebieskie
Rukavice z vepřové štípenky v dlani, hřbet a manžeta
z bavlněné tkaniny.
Rękawice wzmacniane dwoiną świńską, z podszewką w części
chwytnej dłoni, grzbiet oraz mankiet bawełniane.

1121

SHAG

0101 0015 99 xxx
MOQ

12

72 

zateplení
ciepła podszewka

ZIMA

Velikosti Rozmiary: 9, 11
Barevnost Kolor: žlutá-bílá żółte-białe
Rukavice z vepřové štípenky v dlani, bílé bavlněné tkaniny
na hřbetu a manžetě a s teplou podšívkou.
Rękawice wzmacniane dwoiną świńską, grzbiet dłoni oraz mankiet wykonane z białej tkaniny bawełnianej, z ciepłą podszewką.

1111

345
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KOzinka / ovčina > celokožené z koziej skóry / z owczej skóry > całoskórzane

Striata

NEW 0102 0063 99 XXX
MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 8, 9, 10
Barevnost Kolor: šedá szare
Šitá celokožená rukavice z jemné kozinky, drivers („řidičský“) design.
Szyte rękawice całoskórzane typu „driver“ wykonane z wysokiej
jakości skory koziej.

2121

CRECCA

0102 0056 99 xxx
MOQ

1

120 

Velikosti Rozmiary: 8, 9, 10
Barevnost Kolor: šedá szare
Celokožené rukavice odolné mechanickým rizikům ze silné
kozinky a pěnovým vyztužením v dlani.
Rękawice skórzane wykonane z wysokiej jakości skóry
koziej, z wkładką piankową w części chwytnej dłoni.
Odporne na uszkodzenia mechaniczne.

3323

HAWK

0102 0020 99 xxx

NEW
size
11

MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 8, 9, 10, 11
Barevnost Kolor: šedá szare
Celokožené rukavice bez manžety z lícové kozinky.
Rękawice całoskórzane z licowej skóry koziej, bez mankietu.

346

RUKAVICE RĘKAWICE

KOzinka / ovčina > kombinované z koziej skóry / z owczej skóry > kombinowane

Pelecanus
0101 0100 99 XXX
MOQ

12

120 

NEW

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11
Barevnost Kolor: modrá-šedá niebieskie-szare
Šité rukavice z jemné kozinky v dlani a bavlněného úpletu na hřbetu
ruky. Konce prstů překryté kůží. Pružná manžeta na suchý zip.
Rękawice ochronne szyte z wysokiej jakości koziej skóry w części chwytnej i bawełnianej dzianiny w części wierzchniej. Opuszki
palców pokryte skórą. Mankiety zapinane na rzepy Velcro.

2121

Purpurea
0101 0101 99 XXX
MOQ

12

120 

NEW

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11
Barevnost Kolor: modrá-šedá niebieskie-szare
Šité rukavice z jemné kozinky v dlani a bavlněného úpletu
na hřbetu ruky, konce prstů kryté kůží.
Szyte rękawice wykonane z wysokiej jakości skóry koziej w
części chwytnej i dzianiny bawełnianej w części wierzchniej,
Opuszki palców pokryte skórą.

2121

CANORUS

0101 0087 99 xxx
MOQ

1

120 

Velikosti Rozmiary: 8, 9, 10
Barevnost Kolor: tmavě modrá-šedá granatowe-szare
Komfortní mechanické rukavice, prodyšný nylonový úplet
na hřbetu s fleecem na vnitřní straně, dlaň z jemné kozinky pro
práci vyžadující citlivost při manipulaci s drobnými předměty.
Komfortowe rękawice montażowe, przewiewna dzianina nylonowa na grzbiecie dłoni z polarem po stronie wewnętrznej, miękka
skóra kozia w części chwytnej dłoni do prac wymagających
dużej precyzji przy obchodzeniu się z małymi przedmiotami.

2122

347
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ZIMA

CANORUS WINTER
0101 0092 99 xxx
MOQ

1

120 

Velikosti Rozmiary: 8, 10
Barevnost Kolor: tmavě modrá-šedá granatowe-szare
Zateplené mechanické rukavice, prodyšný nylonový úplet
na hřbetu s fleecem na vnitřní straně, dlaň z jemné kozinky pro
práci vyžadující citlivost při manipulaci s drobnými předměty.
Ocieplane rękawice do prac mechanicznych, część wierzchnia
z oddychającego nylonu podszytego polarem, część chwytna
wykonana z miękkiej skóry koziej, do prac wymagających dużej
manulaności i precyzji z małymi przedmiotami.

2122

HOBBY

0101 0021 99 xxx
MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 8, 10
Barevnost Kolor: bílá-šedá biało-szare
Rukavice z lícové ovčiny v dlani, bavlněné tkaniny na hřbetu,
s překrytými špičkami prstů a nápletem na zápěstí.
Rękawice wzmacniane skórą owczą licową, bawełniana tkanina
na grzbiecie dłoni, z przekrytymi skórą końcówkami palców oraz
elastycznym ściągaczem.

PELICAN

0101 0023 99 xxx
MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11
Barevnost Kolor: bílá-šedá biało-szare
Rukavice šité z jemné lícové kozinky v dlani, bílé bavlněné
tkaniny na hřbetu a manžetou na suchý zip.
Rękawice wzmacniane delikatną skórą kozią licową,
grzbiet dłoni wykonany z białej tkaniny bawełnianej,
mankiet zapinany na rzep.

348

RUKAVICE RĘKAWICE

PELICAN PLUS
0101 0022 99 xxx
MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 8, 9, 10, 11
Barevnost Kolor: bílá-šedá biało-szare
Rukavice šité z jemné lícové kozinky v dlani, bílé bavlněné tkaniny na hřbetu a s nápletem.
Rękawice wzmacniane delikatną skórą kozią licową, grzbiet dłoni
wykonany z białej tkaniny bawełnianej, ściągacz w mankiecie.

PELICAN BLUE
0101 0068 99 xxx
MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11
Barevnost Kolor: bílá-modrá biało-niebieskie
Rukavice šité z jemné lícové kozinky v dlani, modré bavlněné
tkaniny na hřbetu a s manžetou na suchý zip.
Rękawice wzmacniane delikatną skórą kozią licową, grzbiet dłoni
wykonany z granatowej tkaniny bawełnianej, mankiet zapinany
na rzep.

Sváření spawalnicze

CALANDRA
0102 0055 99 XXX
MOQ

1

60 

Velikosti Rozmiary: 8, 10
Barevnost Kolor: žlutá żółte
Celokožené rukavice pro svářeče z hovězí štípenky s bavlněnou
podšívkou, zesílením v dlani a na palci, kevlarové švy, délka
35 cm. Certifikát: svářečské práce – typ A.
Rękawice skórzane dla spawaczy, wykonane z dwoiny bydlęcej,
z podszewką bawełnianą, wzmacniane w części chwytnej i okolicach kciuka, szyte nićmi kewlarowymi o długości 35 cm.
Certyfikat: prace spawalnicze – typ A.

3133

413x4x

TYP A

349
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MARTIUS

0102 0051 99 110
MOQ

1

120 

Velikosti Rozmiary: 11
Barevnost Kolor: šedá szare
Rukavice z hovězí štípenky, buvolí lícovka na dlani pro zvýšení
komfortu a lepší úchop, šité kevlarovou nití, délka 35 cm.
Certifikát: svářečské práce – typ B.
Rękawice spawalnicze kategorii B, wykonane ze skóry dwoinowej bydlęcej, wzmacnianej skórą licową bawolą w części
dłonicowej dla zapewnienia większego komfortu oraz lepszego
chwytu, szyte nićmi z powłoką kewlarową o długości 35 cm.
Certyfikat: prace spawalnicze – typ B.

1121

21xx2x

TYP B

SPINUS

0102 0036 99 110
MOQ

1

60 

Velikosti Rozmiary: 11
Barevnost Kolor: žlutá żółte
Rukavice ze žluté hovězí štípenky s krytými švy šitými kevlarovou nití, bavlněnou podšívkou a v délce 35 cm.
Certifikát: svářečské práce – EN 12477 + A1.
Rękawice z żółtej dwoiny wołowej, z krytymi szwami wykonanymi nicią z kevlaru, bawełniana podszewka, długość 35 cm.
Certyfikat: spawalnictwo – EN 12477 + A1.

3133

NEW

312x3x

TYP A

Pugnax red
0102 0070 99 100
MOQ

12

60 

Velikosti Rozmiary: 10
Barevnost Kolor: červená czerwono
Celokožené svářečské rukavice z hovězí štípenky o délce 35 cm.
Šité Kevlarovou nití.
Całoskorzane, rękawice spawalnicze z dwoiny bydlęcej szyte
nićmi kevlarowymi. Długość – 35 cm.

4244

350

41334x

TYP A

RUKAVICE RĘKAWICE

Pugnax BLUE
0102 0069 99 100
MOQ

12

NEW

60 

Velikosti Rozmiary: 10
Barevnost Kolor: modrá niebieskie
Celokožené svářečské rukavice z hovězí štípenky o délce 35 cm
s výztuhou ve svírací části mezi dlaní a palcem. Šité Kevlarovou nití.
Całoskórzane rękawice spawalnicze wykonane z dwoiny bydlęcej
szyte nićmi kevlarowymi. Wzmacniane pomiędzy kciukiem a częścią chwytną. Długość – 35 cm.

4344

41334x

TYP A

Cinerea

0102 0071 99 100
MOQ

12

NEW

60 

Velikosti Rozmiary: 10
Barevnost Kolor: šedá szare
Celokožené svářečské rukavice, dlaň z hovězí lícovky, hřbet
a manžeta ze štípenky. Díky měkké kůži poskytuje dokonalou
citlivost. Délka manžety 15 cm.
Całoskórzane rękawice spawalnicze, w części chwytnej skóra
bydlęca, część wierzchnia i mankiet wykonane z dwoiny. Miękka
skóra zapewnia doskonały komfort pracy. Długość mankietu –
15 cm.

2233

42324x

TYP A/B

Undulata
0102 0068 99 XXX
MOQ

12

NEW

60 

Velikosti Rozmiary: 9, 10
Barevnost Kolor: šedá szare
Celokožená svářečská rukavice z lícové kozinky šitá kevlarovou
nití. Štípenková manžeta o délce 15 cm, vhodne na zvaranie TIG.
Całoskórzane rękawice spawalnicze wykonane z koziej skóry,
szyte nićmi kevlarowymi. Dwoinowy mankiet o długości: 15 cm.
Odpowiednie do spawania techniką TIG.

2232

41124x

TYP B
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HARPY

0102 0019 99 110
MOQ

12

60 

Velikosti Rozmiary: 11
Barevnost Kolor: modrá niebieski
Celokožené rukavice z hovězí štípenky v délce 35 cm, s bavlněnou
podšívkou, zesílením v dlani a krytými švy. Certifikát: svářečské
práce – typ A.
Rękawice całoskórzane z dwoiny wołowej, o długości 35 cm,
z bawełnianą podszewką, wzmocnieniem w części wewnętrznej
dłoni i krytymi szwami. Certyfikat: prace spawalnicze – typ A.

2122

312x3x

TYP A

MERLIN

0102 0011 99 110
MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 11
Barevnost Kolor: šedá szare
Celokožené rukavice z hovězí štípenky, s 15 cm širokou manžetou, bez podšívky. Certifikát: svářečské práce – typ B.
Rękawice skórzane z dwoiny wołowej, mankiet o szerokości
15 cm, bez podszewki. Certyfikat: prace spawalnicze – typ B.

2123

41xx3x

TYP B

SANDERLING WELDER
0102 0061 99 xxx
MOQ

12

120 

normy: EN 388-1111, EN 407-21xxx2x, EN 12477 + A1-typ B
Velikosti Rozmiary: 8, 10
Barevnost Kolor: šedá szare
Celokožené rukavice z lícové kozinky s 15 cm širokou manžetou
z hovězí štípenky. Certifikát: svářečské práce – typ B.
Całoskórzane rękawice wykonane z koziej skóry licowej, z szerokim mankietem 15 cm wykonanym ze skóry dwoinowej.
Certyfikat prace spawalnicze typu: B.

1111

352

21xxx2x

TYP B

RUKAVICE RĘKAWICE

CRANE

0102 0008 99 100
MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 10
Barevnost Kolor: šedá szare
Celokožené rukavice z lícové hověziny v dlani, hovězí štípenky na hřbetu,
s tuhou 15 cm širokou manžetou, bez podšívky.
Certifikát: svářečské práce – typ B.
Rękawice skórzane z licowej skóry wołowej w części chwytnej dłoni,
z dwoiny wołowej na grzbiecie, sztywny mankiet o szerokości 15 cm, bez
podszewki. Certyfikat: prace spawalnicze – typ B.

2121

21xx2x

TYP B

SANDPIPER
0102 00xx 99 XXX
MOQ

12

60 

Velikosti Rozmiary: 11, (11, 12 - červená czerwone)
Barevnost Kolor:

14

15

černá
czarne

červená
czerwone

2122

312x3x

TYP A

2143

313x3x

TYP A

Celokožené rukavice z hovězí štípenky v délce 35 cm, s bavlněnou podšívkou a krytými švy. Certifikát: svářečské práce – typ A.
Rękawice skórzane z dwoiny wołowej o długości 35 cm, z bawełnianą
podszewką i krytymi szwami. Certyfikat: prace spawalnicze – typ A.

HS-02-001
0102 0053 99 110
MOQ

1

60 

Velikosti Rozmiary: 11
Barevnost Kolor: červená czerwone
Celokožené rukavice z hovězí štípenky, v délce 35 cm, s podšívkou.
Certifikát: svářečské práce – typ A.
Rękawice całodłonicowe skórzane, długości 35cm. Wykonane z dwoiny
bydlęcej z wyścióką. Certyfikat: prace spawalnicze – typ A.

2122

312x3x

TYP A
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máčené powlekane
bezešvé > NITRIL bezszwowe > nitrylowe

NEW

ZIMA

size
8, 11

MILVUS

0108 0071 99 XXX
MOQ

12

120 

MODULARIS
0108 0041 99 xxx
MOQ

120 

Velikosti Rozmiary: 8, 10, 11

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10

Barevnost Kolor: modrá-černá niebiesko-czarne

Barevnost Kolor: modrá granatowe

Zateplené bezešvé rukavice, polyester vnější vrstva, akryl vnitřní
vrstva, 2x máčené v černém nitrilu s finální pískovou úpravou.

Rukavice z bezešvého nylonového úpletu, s vrstvou nitrilu v dlani
a na prstech pro vysokou odpudivost vůči olejům.

Ocieplane, bezszwowe rękawice. Warstwa zewnętrzna wykonana z poliestru, warstwa wewnętrzna wykonana z akrylu. Dwukrotnie powlekane czarnym nitrylem z wykończeniem o chropowatej strukturze.

Rękawice z bezszwowej dzianiny nylonowej, pokryte warstwą nitrylu w części chwytnej w celu wysokiej ochrony przed olejem.

4131
3232

354

1

02x

RUKAVICE RĘKAWICE

NYROCA
MAXIM DOTS
0108 0070 99 xxx
MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11
Barevnost Kolor: šedá-černá szaro-czarne
Rukavice z úpletu nylon/lycra máčené mikroporézním nitrilu,
nitrilové terčíky na dlani a prstech, excelentní prodyšnost, velmi
dobrý úchop za mokra, v olejnatém prostředí i za sucha.
Rękawice wykonane z nylonu/lycra jersey powlekane mikroporowatym nitrylem, doskonała przepuszczalność, nitrylowe nakropienie w części chwytnej i na palcach, bardzo dobra chwytność
w suchym, mokrym i zaolejonym środowisku.

4141

NYROCA MAXIM
0108 0069 99 xxx
MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11
Barevnost Kolor: šedá-černá szaro-czarne
Rukavice z úpletu nylon/lycra máčené v mikroporézním nitrilu,
excelentní prodyšnost, velmi dobrý úchop za mokra, v olejnatém
prostředí i za sucha.
Rękawice wykonane z nylonu/lycra jersey powlekane mikroporowatym nitrylem, doskonała przepuszczalność, bardzo dobra
chwytność w suchym, mokrym i zaolejonym środowisku.

4141

PALUMBUS
0107 0060 60 100
MOQ

12

ZIMA

60 

Velikosti Rozmiary: 10
Barevnost Kolor: černá czarne
Vodoodpudivé rukavice zateplené polar fleecem. Povrch máčený
v protiskluzném pěnovém nitrilu, manžeta na suchý zip.
Wodoodporne, ocieplane polarem rękawice, powlekane antypoślizgową pianką nitrylową, makiety regulowane na rzepy Velcro.

4131

010

355
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RUFINUS

0108 0038 99 xxx
MOQ

1

120 

Velikosti Rozmiary: 6, 7, 8, 9, 10, 11
Barevnost Kolor: šedá-bílá szaro-białe
Rukavice z bezešvého nylonového úpletu, s vrstvou mikroporézního nitrilu v dlani a na prstech a pružným nápletem.
Jsou vhodné k ochraně v málo znečišťujícím prostředí
a pro jemné manipulace.
Rekawice z bezszwowej, nylonowej dzianiny, z warstwa nitrylu
z mikroporami w czesci chwytnej oraz z elastycznym sciagaczem.

3131

HYFLEX® FOAM

0108 0020 99 xxx (11–800) bílá-šedá biało-szare
0108 0021 99 xxx (11–801) šedá-černá szaro-czarne
MOQ

12

144 

Velikosti Rozmiary: 6, 7, 8, 9, 10
Bezešvé antistatické rukavice (dle normy EN 1149/2) z nylonového úpletu, s vrstvou mikroporézního nitrilu v dlani a na prstech
a pružným nápletem, vhodné pro práce v suchém a lehce zaolejovaném prostředí, neobsahují silikon. Nejprodávanější Ansell
rukavice na světě.
Bezszwowe rękawice antystatyczne (zgodnie z normą EN 1149/2)
z nylonowej dzianiny, z warstwą nitrylu z mikroporami w części
chwytnej dłoni i na palcach, z elastycznym ściągaczem, nadają
się do pracy w suchym środowisku, możliwy kontakt z niewielką
ilością oleju. Nie zawierają silikonu. Najlepiej sprzedające się
rękawice Ansell na świecie.

3131

BABBLER

0108 0008 99 xxx

NEW
size
11

MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 6, 7, 8, 9, 10, 11
Barevnost Kolor: bílá-šedá biało-szaro
Pletené bezešvé nylonové rukavice s vrstvou mikroporézního
nitrilu v dlani a na prstech a pružným nápletem.
Dziane, bezszwowe, nylonowe rękawice z warstwą mikroporowatego nitrylu w części chwytnej dłoni i na palcach,
z elastycznym ściągaczem.

4131

356

RUKAVICE RĘKAWICE

HS-04-001

0108 0008 99 XXX
MOQ

1

120 

Velikosti Rozmiary: 6, 7, 8, 9, 10, 11
Barevnost Kolor: šedá-modrá szaro-niebieskie
Pletené bezešvé polyesterové rukavice s vrstvou nitrilu v dlani
a na prstech.
Rękawice dziane, bezszwowe, poliestrowe, część chwytna dłoni
i palców powlekana nitrylem.

3131

FIELDFARE
0108 0072 99 xxx
MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10
Barevnost Kolor: šedá-černá szaro-czarne
Pletené bezešvé ruklavice máčené do ¾ v černém nitrilu na dlani
a prstech, pružný náplet.
Dziane, bezszwowe rękawice ¾, powlekane czarnym nitrylem
w części chwytnej i na palcach, elastyczny mankiet.

4121

VIREO

0108 0009 99 xxx
MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11
Barevnost Kolor: bíla-modrá biało-niebieskie
Pletené bezešvé nylonové rukavice s vrstvou mikroporézního paropropustného nitrilu v dlani a na prstech a pružným nápletem.
Dziane, bezszwowe, nylonowe rękawice z warstwą mikroporowatego, paroprzepuszczalnego nitrylu w części chwytnej dłoni
i na palcach, z elastycznym ściągaczem.

3221

357

WWW.CERVA.COM

PORZANA

0108 0068 96 xxx
MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 8, 10
Barevnost Kolor: oranžová-černá pomarańczowo-czarne
Výstražné polomáčené nylonové rukavice, bezešvé, s velmi tenkou vrstvou pěnového nitrilu. Díky přidanému měděnému vláknu
jsou vhodné pro ovládání dotykových obrazovek (měděné vlákno
obsahují pouze 3 prsty – palec, ukazováček a prostředníček).
Bezszwowe, nylonowe rękawice wysokiej widoczności w kolorze
pomarańczowym, powleczone ultracienką warstwą pianki
nitrylowej o chropowatym wykończeniu. Dzięki umieszczonym
w koniuszkach 3 palców (kciuk, palec wskazujący i środkowy)
włóknom miedzianym rękawice nadają się do pracy z ekranami
dotykowymi.

3121

FIRECREST

NEW 0108 0084 99 XXX
MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 6, 7, 8, 9, 10, 11
Barevnost Kolor: červená-černá czerwone-czarne
Nylonové rukavice máčené v prodyšném hrubším broušeném
nitrilu, vynikající ergonomie a přilnavost.
Rękawice nylonowe powlekane grubą warstwą oddychającego
nitrylu doskonała ergonomia i chwytność.

4121

bezešvé > PU bezszwowe > PU

CIRLUS

0108 0047 96 xxx
MOQ

1

120 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10
Barevnost Kolor: oranžová-černá pomaranczowo-czarne
Rukavice z bezešvého nylonového úpletu, polomáčené v polyuretanu na vodní bázi a s pružnou manžetou na zápěstí.
Rękawice z bezszwowej dzianiny nylonowej, powlekane poliuretanem na bazie wody, z elastycznym mankietem.

3121

358

RUKAVICE RĘKAWICE

SMEW

0108 0083 43 XXX
MOQ

NEW

12 240 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11
Barevnost Kolor: modrá-černá niebieskie-czarne
Ultratenké, lehké a prodyšné nylonové rukavice máčené
v polyuretanu, ergonomie, vysoký cit v prstech.
Ultra cienkie i lekkie, paroprzepuszczalne rękawice nylonowe
częściowo powlekane poliuretanem. Doskonała ergonomia
i czucie w palcach.

2121

BUNTING

0108 0005 99 xxx
MOQ

best

seller

12 240 

Velikosti Rozmiary: 6, 7, 8, 9, 10, 11
Barevnost Kolor: bílá białe
Pletené bezešvé nylonové rukavice s tenkou vrstvou polyuretanu
v dlani a na prstech a pružnou manžetou.
Dziane, bezszwowe, nylonowe rękawice z cienką warstwą
poliuretanu w części chwytnej dłoni i na palcach, z elastycznym
ściągaczem.

4131

BUNTING
EVOLUTION
0108 0006 99 xxx
MOQ

best

seller

12 240 

Velikosti Rozmiary: 6, 7, 8, 9, 10, 11
Barevnost Kolor: bílá białe
Pletené bezešvé polyesterové rukavice, s tenkou vrstvou
polyuretanu v dlani a na prstech a pružnou manžetou.
Dziane, bezszwowe, poliestrowe rękawice z cienką warstwą
poliuretanu w części chwytnej dłoni i na palcach,
z elastycznym ściągaczem.

4131

359
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best

seller

BUNTING BLACK
0108 0004 99 xxx
MOQ

12 240 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11
Barevnost Kolor: černá czarne
Pletené bezešvé nylonové rukavice, s tenkou vrstvou polyuretanu v dlani a na prstech a pružnou manžetou.
Dziane, bezszwowe, nylonowe rękawice z cienką warstwą
poliuretanu w części chwytnej dłoni i na palcach, z elastycznym
ściągaczem.

4131

best

seller

BUNTING
BLACK EVOLUTION
0108 0045 99 xxx
MOQ

12 240 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11
Barevnost Kolor: černá czarne
Pletené bezešvé polyesterové rukavice, s tenkou vrstvou
polyuretanu v dlani a na prstech a pružnou manžetou.
Dziane, bezszwowe, poliestrowe rękawice z cienką warstwą
poliuretanu w części chwytnej dłoni i na palcach,
z elastycznym ściągaczem.

4131

FLICKER

0108 0007 99 xxx
MOQ

12 240 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11
Barevnost Kolor: bílá-šedá biało-szare
Pletené bezešvé antistatické, nylonové rukavice s integrovaným
uhlíkovým vláknem, vrstvou polyuretanu v dlani a na prstech
a pružnou manžetou.
Dziane, bezszwowe, antystatyczne, nylonowe rękawice ze zintegrowanym włóknem węglowym, pokryte warstwą poliuretanu
w części chwytnej dłoni i na palcach, elastyczny ściągacz.

3131

360

RUKAVICE RĘKAWICE

TEREL

0108 0037 99 xxx
MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10
Barevnost Kolor: šedá szary
Pletené antistatické bezešvé nylonové rukavice s integrovaným
uhlíkovým vláknem, vrstvou polyuretanu na špičkách prstů
a pružnou manžetou.
Dziane, antystatyczne, bezszwowe, nylonowe rękawice ze zintegrowanym włóknem węglowym, pokryte warstwą poliuretanu
na czubkach palców, elastyczny ściągacz.

LARK

0108 0003 99 xxx
MOQ

12 240 

Velikosti Rozmiary: 6, 7, 8, 9, 10, 11
Barevnost Kolor: bílá białe
Pletené bezešvé nylonové rukavice s tenkou vrstvou polyuretanu
na špičkách prstů a pružnou manžetou.
Dziane, bezszwowe, nylonowe rękawice z cienką warstwą poliuretanu na czubkach palców, z elastycznym ściągaczem.

HS-04-003
0108 0063 xx xxx
MOQ

1

240 

Velikosti Rozmiary: 6, 7, 8, 9, 10, 11
Barevnost Kolor:

10

80

černá
czarny

bílá
białe

Pletené bezešvé polyesterové rukavice s tenkou vrstvou PU
v dlani a na prstech, elastická manžeta.
Dzianinowe, bezszwowe rękawice poliestrowe z cienką warstwą
poliuretanu w części chwytnej dłoni i palców, wykończone
elastycznym ściągaczem.

4131

361

WWW.CERVA.COM

NEW

HS-04-010
0108 0067 80 xxx
MOQ

1

240 

Velikosti Rozmiary: 6, 7, 8, 9, 10
Barevnost Kolor: bílá białe
Pletené bezešvé nylonové rukavice, tenký vrstva PU na prstech,
elastická manžeta.
Lekkie, paroprzepuszczalne rekawice nylonowe z poleczeniem
z PU na palcach i elastycznym mankietem.

bezešvé > LATEX bezszwowe > lateksowe

BLUETAIL

0106 0005 99 xxx
MOQ

12

60 

Velikosti Rozmiary: 8, 9, 10, 11
Barevnost Kolor: modrá-žlutá niebiesko-żółte

NEW
size
9, 11

ZIMA

Pletené bezešvé akrylové rukavice, polomáčené v přírodním
latexu, se zdrsněnou dlaní.
Dziane, bezszwowe, akrylowe rękawice, częściowo pokryte
naturalnym lateksem, szorstkowane wykończenie.

1331

x2x

HS-04-014
0106 0022 44 100

NEW
ZIMA

MOQ

60 

Velikosti Rozmiary: 10
Rukavice z akrylu, máčené v modrém latexu.
Rękawice akrylowe częściowo powlekane niebieskim lateksem.

2142

362

12

RUKAVICE RĘKAWICE

CINCLUS

0108 0073 99 xxx
MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10
Barevnost Kolor: modrá-černá niebieskie-czarne
Pletené bezešvé rukavice ze směsi bavlna/polyester, polomáčené v přírodním
latexu, protiskluzová úprava v dlani a na prstech, pružným náplet na zápěstí.
Dziane, bezszwowe rękawice wykonane z mieszanki bawełny i poliestru,
częściowo powlekane naturalnym lateksem, antypoślizgowe wykończenie
w części chwytnej i na palcach, elastyczny mankiet.

3141

DIPPER

NEW
size
7, 9

0108 0015 xx xxx
MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: zelená zielone 7–8, šedá szare 9–10
Barevnost Kolor:
10

00

žlutá-zelená
żółto-zielone

šedá
szare

Pletené bezešvé nylonové rukavice, polomáčené v latexu, protiskluzová úprava v
dlani a na prstech, pružný náplet na zápěstí.
Bezszwowe, dziane rękawice nylonowe, wykończone warstwą marszczonego
lateksu w części dłonicowej. Posiadają elastyczny mankiet.

3141

HS-04-002
0108 0061 xx xxx
MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: zelená zielone 8, 10; modrá niebieskie 10
Barevnost Kolor:
10

60

žlutá-zelená
żółto-zielone

šedá-modrá
szaro-niebieskie

Pletené bezešvé rukavice ze směsi bavlna/polyester. Polomáčené v latexu,
s protiskluzným povrchem v dlani a na prstech.
Dzianinowe rękawice bezszwowe wykonane z mieszanki bawełny i poliestru, powlekane lateksem. Posiadają antypoślizgowe wykończenie w części
chwytnej dłoni i palców.

3131

363
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BUBO

barevnost kolor:

NEW 0108 0088 xx xxx
MOQ

90

1

120 

SUPERGRIP

oranžová-černá
pomarańczowe-czarne

Velikosti Rozmiary: 8, 10
Pletené bezešvé nylonové rukavice s vrstvou mikorporézního paropropustného měkčeného broušeného latexu v dlani a na prstech, pružným nápletem na zápěstí. Supergrip.

70

Dziane, bezszwowe rękawice nylonowe w części chwytnej
powleczone mikroporowatym, paroprzepuszczalnym, uplastycznionym lateksem. Zakończone elastycznym ściągaczem.

žlutá-černá
żółta-czarne

2121

PALAWAN

0108 00xx 99 xxx

NEW
size
11

MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11
Barevnost Kolor:

NEW
COLOR

79
oranžová-černá
pomarańczowe-czarne

29
žlutá-černá
żółta-czarne

Pletené bezešvé nylonové rukavice s vrstvou mikorporézního
paropropustného latexu v dlani a na prstech a pružným
nápletem na zápěstí.
Dziane, bezszwowe, nylonowe rękawice z warstwą mikroporowatego, paroprzepuszczalnego lateksu, elastyczny ściągacz.

3131

barevnost kolor:

NEW
COLOR

PALAWAN WINTER
0106 0017 xx XXX
MOQ

96
oranžová-černá
pomarańczowe-czarne

NEW
size
9, 11

ZIMA
364

99
žlutá-černá
żółta-czarne

12

60 

Velikosti Rozmiary: 9, 10, 11
Zateplené pletené bezešvé nylonové rukavice s vrstvou mikroporézního paropropustného pěnového latexu v dlani a na prstech a pružným nápletem na zápěstí.
Zaprojektowane z myślą o zimie dziane, bezszwowe, nylonowe
rękawice z warstwą mikroporowatego, paroprzepuszczalnego
lateksu, elastyczny ściągacz.

1331

x2x

RUKAVICE RĘKAWICE

VIRDIS

0108 0042 99 xxx
MOQ

1

120 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10
Barevnost Kolor: zelená zielone
Bezešvé pletené rukavice, polomáčené v černém latexu,
s bambusovým vláknem a zvrásněním na prstech pro lepší
úchop. Rukavice odvádí vlhkost díky použitému materiálu.
Mají vynikající nesmekavý úchop.
Bezszwowe rekawice z dzianiny, czesciowo pokryte czarnym
lateksem, z bambusowym włóknem i marszczeniem na palcach
w celu zwiekszenia chwytnosci.

2131

GUILLEMOT
0108 0087 10 xxx
MOQ

12

NEW

120 

Velikosti Rozmiary: 8, 9, 10
Barevnost Kolor: zelená-bílá zielono-białe
Bezešvé rukavice z polyesteru s pružnou manžetou,
máčené v latexu.
Bezszwowe rękawice poliestrowe z elastycznym mankietem,
powlekane lateksem.

2121

PINTAIL

0108 0085 39 xxx
MOQ

12

NEW

120 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9
Bezešvé rukavice z nylonu s pružnou manžetou,
máčené v pěnovém latexu.
Bezszwowe nylonowe rękawice z elastycznym mankietem,
powlekane spienionym lateksem.

3131

365
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COOT

0107 0003 99 xxx
MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 8, 10
Barevnost Kolor: zelená-bílá zielono-białe
Rukavice šité z bavlněného úpletu, s protiskluzovým povrchem,
pružným nápletem na zápěstí a máčenými dlaněmi a prsty
v kaučuku.
Zielone rękawice szyte z bawełnianej dzianiny, powierzchnia
antypoślizgowa, elastyczny ściągacz, dłonie i palce pokryte
kauczukiem.

4141

GLADIATOR® 16–500
0107 0020 99 xxx
MOQ

12

72 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10
Barevnost Kolor: zelená zielone
Rukavice šité z bavlněného úpletu, dlaň a prsty máčené
v kaučuku, s protiskluzovou úpravou a nápletem na zápěstí.
Rękawice szyte z bawełnianej dzianiny, dłoń i palce powleczone kauczukiem, powierzchnia antypoślizgowa, z elastycznym
ciągaczem.

x241

x2xxxx

REDWING

0106 0002 99 XXX
MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 9, 10, 11
Barevnost Kolor: bílá-oranžová biało-pomarańczowe
Pletené rukavice ze silné směsné příze polyester/bavlna, napuštěné latexem, s další silnou vrstvou latexu v dlani a na prstech
a pružným nápletem.
Dziane rękawice z grubej przędzy z mieszanki bawełny z poliestrem, nasączone lateksem, pokryte kolejną warstwą lateksu
w części chwytnej dłoni i na palcach, elastyczny ściągacz.

3232

366

RUKAVICE RĘKAWICE

HORNBILL

0108 0002 99 XXX
MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 6, 7, 8, 9, 10
Barevnost Kolor: červená-šedá czerwono-szare
Pletené bezešvé nylonové rukavice (15GG), s nanesenou pružnou
gumou v dlani a na prstech a pružnou manžetou.
Dziane, bezszwowe, nylonowe rękawice (15GG), pokryte elastyczną
gumą w części chwytnej dłoni i na palcach, elastyczny ściągacz.

3131

HS-04-007
0106 0019 99 100
MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 10
Barevnost Kolor: bílá-zelená biało-żółte
Pletené rukavice ze směsi polyester/bavlna, impregnované
v latexu, s extra vrstvou latexu v dlani a na prstech.
Dzianinowe rękawice wykonane z wytrzymałej przędzy poliestrowo-bawełnianej, impregnowane lateksem, z dodatkową
lateksową powłoką w części chwytnej dłoni i palców.

3232

bezešvé > PVC bezszwowe > PVC

SCOTER

0108 0011 99 xxx
MOQ

12 600 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10
Barevnost Kolor:

070

090

080

100

zelená
zielone

modrá
niebieskie

červená
czerwone

oranžová
pomarańczowe

Pletené bezešvé bavlněné, různobarevné rukavice, polomáčené
v barevném PVC v dlani a na prstech, s pružnou manžetou.
Dziane, bezszwowe, bawełniane, różnokolorowe rękawice
częściowo pokryte kolorowym PVC w części chwytnej dłoni
i na palcach, z elastycznym ściągaczem.

367
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ŠITÉ > NITRIL szyte > nitrylowe

ATER

0107 0046 99 xxx
MOQ

1

120 

Velikosti Rozmiary: 8, 9, 10, 11
Barevnost Kolor: modrá-bílá niebiesko-białe
Rukavice šité z bavlněného úpletu, polomáčené v silnější vrstvě
nitrilu (protismykový úchop) a elastická pletená manžeta
zabraňující průniku nečistot. Jsou určené pro práci s abrazivními
materiály v silně zaolejovaném prostředí.
Rękawice szyte z bawełnianej dzianiny, częściowo (3/4) powlekane grubą warstwą nitrylu (warstwa antypoślizgowa) z elastycznym ściągaczem z dzianiny ograniczającym przedostawanie się
zanieczyszczeń do wewnątrz. Przeznaczone do pracy z materiałem abrazyjnym w środowisku mocno zaolejonym.

4221

HYCRON® 27–600
0107 0021 99 xxx
MOQ

12

144 

Velikosti Rozmiary: 8, 9, 10
Barevnost Kolor: tmavě modrá-bílá granatowo-białe
Antistatické rukavice šité z bavlněného úpletu, polomáčené v nitrilu, s pružným nápletem, vhodné pro manipulaci s abrazivními
materiály (odlitky, svářková ocel, cihly apod.).
Antystatyczne rękawice z bawełnianej dzianiny, częściowo
powlekane nitrylem, z elastycznym ściągaczem, nadają się
do pracy z materiałem abrasywnym (odlewy, elementy ze stali
zgrzewnej, cegły, itp.).

4221

KITTIWAKE
0105 0017 99 XXX

NEW
size
9, 11

MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 9, 10, 11
Barevnost Kolor: tmavě modrá-bílá granatowo-białe
Rukavice šité z bavlněného úpletu, polomáčené v nitrilu,
s pružnou manžetou.
Granatowe rękawice szyte z bawełnianej dzianiny, częściowo
pokryte nitrylem, elastyczny ściągacz.

4211

368

RUKAVICE RĘKAWICE

URBICA

0107 0042 99 XXX
MOQ

1

120 

NEW
size
8, 9

Velikosti Rozmiary: 8, 9, 10
Barevnost Kolor: modrá-bílá niebiesko-białe
Rukavice šité z bavlněného úpletu, polomáčené v nitrilu a s pružným nápletem.
Rękawice szyte z bawełnianej dzianiny, częściowo pokryte
nitrylem, z elastycznym ściągaczem.

3111

HYLITE® 47–400
0107 0029 99 xxx
MOQ

12

144 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10
Barevnost Kolor: tmavě modrá-bílá granatowo-białe
Antistatické rukavice šité z bavlněného úpletu, polomáčené
v nitrilu, s pružným nápletem a odolností proti olejům.
Antystatyczne rękawice z bawełnianej dzianiny, częściowo
powlekane nitrylem, z elastycznym mankietem, odporne na oleje.

EASY FLEX® 47–200
0107 0028 99 xxx
MOQ

12

144 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10
Barevnost Kolor: zelená-bílá zielono-białe
Lehké pružné antistatické rukavice z jemného bavlněného
úpletu, s vrstvou nitrilu v dlani a na prstech a odolností proti
protržení, propíchnutí, prořezu a oděru.
Lekkie i elastyczne, antystatyczne rękawice z bawełnianej dzianiny, powlekane nitrylem w części chwytnej dłoni i na palcach,
odporne na rozdarcie, przecięcie i obtarcie.

369
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HARRIER

0107 0004 99 xxx
MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11
Barevnost Kolor: modrá-bílá niebiesko-białe
Rukavice šité z bavlněného úpletu, polomáčené v nitrilu,
s pružným nápletem.
Niebieskie rękawice szyte z bawełnianej dzianiny, częściowo
pokryte nitrylem, elastyczny ściągacz.

4111

HARRIER YELLOW
0107 0005 70 xxx
MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10
Barevnost Kolor: žlutá-bílá żółto-białe
Rukavice šité z bavlněného úpletu, máčené v nitrilu
a elastická pletená manžeta.
Rękawice szyte z bawełnianej dzianiny, powleczone nitrylem,
z elastycznym ściągaczem.

4111

HS-04-009
0107 0058 99 xxx
MOQ

1

120 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10
Barevnost Kolor: žlutá-bílá żółto-białe
Šité rukavice z bavlny, máčené v nitrilu, s pružným nápletem
na zápěstí.
Rękawice szyte z dzianiny bawełnianej, powlekane nitrylem,
wykończone elastycznym ściągaczem.

370

RUKAVICE RĘKAWICE

DUBIUS

0107 0047 99 xxx
MOQ

1

120 

Velikosti Rozmiary: 9, 10, 11
Barevnost Kolor: modrá-bílá niebiesko-białe
Rukavice šité z bavlněného úpletu, máčené v silnější vrstvě nitrilu (protismykový úchop) a elastická pletená manžeta zabraňující
průniku nečistot. Jsou určené pro práci s abrazivními materiály
v silně zaolejovaném prostředí.
Rękawice szyte z bawełnianej dzianiny, powlekane w całości
grubą warstwą nitrylu (warstwa antypoślizgowa) z elastycznym
ściągaczem z dzianiny ograniczającym przedostawanie się zanieczyszczeń do wewnątrz. Przeznaczone do pracy z materiałem
abrazyjnym w środowisku mocno zaolejonym.

4221

ROLLER

0107 0006 99 xxx
MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 9, 10
Barevnost Kolor: tmavě modrá-bílá granatowo-białe

NEW
size
9

Rukavice šité z bavlněného úpletu, celomáčené v nitrilu,
s pružnou manžetou.
Granatowe rękawice szyte z bawełnianej dzianiny,
w całości pokryte nitrylem, elastyczny ściągacz.

4211

HARRIER FULL
0107 0048 99 xxx
MOQ

12

NEW
size
11

120 

Velikosti Rozmiary: 8, 9, 10, 11
Barevnost Kolor: modrá-bílá niebiesko-białe
Rukavice šité z bavlněného úpletu, máčené v nitrilu
a elastická pletená manžeta.
Rękawice szyte z bawełnianej dzianiny, powleczone nitrylem,
z elastycznym ściągaczem.

4111
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SABINI

0107 0043 99 100
MOQ

1

120 

0105 0025 99 xxx
MOQ

12

144 

Velikosti Rozmiary: 10

Velikosti Rozmiary: 7, 7,5, 8, 9, 10

Barevnost Kolor: modrá-bílá niebiesko-białe

Barevnost Kolor: modrá niebieskie

Rukavice šité z bavlněného úpletu, máčené v nitrilu
(protismykový úchop) a elastická pletená manžeta zabraňující
průniku nečistot. Jsou určené pro práci s abrazivními materiály
v jemně zaolejovaném prostředí.

Pružné rukavice šité z bavlněného úpletu laminovaného nitrilem,
prošívané na hřbetu, s odolností proti propíchnutí a oděru.

Rękawice szyte z bawełnianej dzianiny, powlekane w całości nitrylem
(warstwa antypoślizgowa), z elastycznym ściągaczem z dzianiny
ograniczającym przedostawanie się zanieczyszczeń do wewnątrz.
Przeznaczone do pracy z materiałem abrazyjnym w środowisku
umiarkowanie zaolejonym.

3111

372

HYNIT® 32–105

Elastyczne rękawice szyte z bawełnianej dzianiny laminowanej
nitrylem, stebnowane na grzbiecie, odporne na przecięcie i obtarcie.

RUKAVICE RĘKAWICE

HYNIT® 32–125
0105 0026 99 xxx
MOQ

12

144 

Velikosti Rozmiary: 7, 7,5, 8, 9, 10
Barevnost Kolor: modrá niebieskie
Rukavice bez manžet šité z bavlněného úpletu laminovaného
nitrilem, prošívané a perforované na hřbetu, s odolností proti
propíchnutí a oděru.
Rękawice bez mankietu, uszyte z bawełnianej dzianiny laminowanej nitrylem, stebnowane i perforowane na grzbiecie,
odporne na przecięcia i obtarcia.

FERINA

0107 0045 99 xxx
MOQ

1

120 

Velikosti Rozmiary: 9, 10, 11
Barevnost Kolor: modrá-bílá niebiesko-białe
Antistatické rukavice šité z bavlněného úpletu, polomáčené
v nitrilu (protismykový úchop) a širokou manžetou s možností
převlečení přes oděv. Jsou určené pro práci s abrazivními materiály v silně zaolejovaném prostředí.
Antystatyczne rękawice szyte z bawełnianej dzianiny, częściowo
(3/4) powlekane nitrylem (warstwa antypoślizgowa) z szerokim
mankietem dającym możliwość naciągnięcia na odzież. Przeznaczone do pracy z materiałem abrazyjnym w środowisku mocno
zaolejonym.

4221

HYCRON® 27–607
0107 0023 99 xxx
MOQ

12

144 

Velikosti Rozmiary: 8, 9, 10
Barevnost Kolor: tmavě modrá-bílá granatowo-białe
Antistatické rukavice šité z bavlněného úpletu, polomáčené
v nitrilu, s tuhou manžetou, vhodné pro manipulaci s abrazivními
materiály (odlitky, svářková ocel, cihly apod.).
Antystatyczne rękawice z bawełnianej dzianiny, częściowo
powlekane nitrylem, ze sztywnym mankietem, nadają się
do pracy z materiałem abrasywnym (odlewy, elementy ze stali
zgrzewnej, cegły, itp.).

4221

373
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NEW

NEW

size
9, 11

RUFF

0105 0018 99 XXX
MOQ

12

120 

size
9, 11

BORIN

0107 0044 99 xxx
MOQ

120 

Velikosti Rozmiary: 9, 10, 11

Velikosti Rozmiary: 8, 9, 10, 11

Barevnost Kolor: tmavě modrá-bílá granatowo-białe

Barevnost Kolor: modrá-bílá niebiesko-białe

Rukavice šité z bavlněného úpletu, polomáčené v nitrilu,
s tuhou manžetou.

Rukavice šité z bavlněného úpletu, máčené v silnější vrstvě nitrilu (protismykový úchop) a široká manžeta s možností převlečení přes oděv. Jsou
určené pro práci s abrazivními materiály v silně zaolejovaném prostředí.

Granatowe rękawice szyte z bawełnianej dzianiny,
w całości pokryte nitrylem, sztywny mankiet.

4211

Rękawice szyte z bawełnianej dzianiny, powlekane w całości grubą
warstwą nitrylu (warstwa antypoślizgowa) z szerokim mankietem dającym możliwość naciągnięcia na odzież. Przeznaczone do pracy z materiałem abrazyjnym w środowisku mocno zaolejonym.

4221

374

1

RUKAVICE RĘKAWICE

HYCRON® 27–805
0107 0024 99 xxx
MOQ

12

144 

Velikosti Rozmiary: 9, 10, 11
Barevnost Kolor: tmavě modrá-bílá granatowo-białe
Antistatické rukavice šité z bavlněného úpletu, máčené v nitrilu,
s tuhou manžetou, vhodné pro manipulaci s abrazivními materiály (odlitky, svářková ocel, cihly apod.).
Antystatyczne rękawice z bawełnianej dzianiny, powlekane nitrylem, ze sztywnym mankietem, nadają się do pracy z materiałem
abrasywnym (odlewy, elementy ze stali zgrzewnej, cegły, itp.).

SWIFT

0107 0007 99 XXX
MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 9, 10, 11
Barevnost Kolor: tmavě modrá-bílá granatowo-białe
Rukavice šité z bavlněného úpletu, celomáčené v nitrilu,
s tuhou manžetou.
Granatowe rękawice szyte z bawełnianej dzianiny,
w całości pokryte nitrylem, sztywny mankiet.

NEW
size
9, 11

4211

HS-04-008
0107 0057 99 100
MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 10
Barevnost Kolor: tmavě modrá-bílá granatowo-białe
Šité rukavice z bavlny, máčení v nitrilu, s pevnou manžetou.
Rękawice szyte z dzianiny bawełnianej, powlekane nitrylem,
wykończone mankietem.

4211
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bezešvé > PVC bezszwowe > PVC

ZIMA

TURTUR

0119 0011 70 xxx
MOQ

1

60 

Velikosti Rozmiary: 8, 10, 11
Barevnost Kolor: žlutá żółte
Zateplené voděodpudivé pletené signální nylonové rukavice
s nánosem PVC v dlani a na prstech, komfortní froté zateplení
a pružnou manžetou.
Rękawice wysokiej widoczności, odporne na działanie wilgoci,
ocieplane bezszwowe wykonane z dzianiny nylonowej powleczonej
warstwą PVC w cześci chwytnej dłoni i na palcach. Rękawice są grubo
ocieplane, wykończone elastycznym ściagaczem.

3232

JACDAW

0108 0001 99 xxx
MOQ

120 

pružná manžeta se suchým zipem
elastyczny mankiet z rzepem
Velikosti Rozmiary: 6, 7, 8, 9, 10
Barevnost Kolor: červená-černá czerwono-czarne
Pletené bezešvé nylonové rukavice (15GG), s nánosem HPT PVC
v dlani a na prstech a pružnou manžetou na suchý zip.
Dziane, bezszwowe, nylonowe rękawice (15GG) pokryte HPT PVC
w części chwytnej dłoni i na palcach, z elastycznym mankietem
zapinanym na rzepy.

020
4131

376

1

RUKAVICE RĘKAWICE

ŠITÉ > LATEX SZYTE > lateksowe

TWITE

0107 0001 99 100
MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 10
Barevnost Kolor: žlutá-bílá żółto-białe
Rukavice šité z bavlny, polomáčené v přírodním latexu,
s protiskluzovou úpravou v dlani a na prstech.
Żółte rękawice szyte z bawełny, pokryte częściowo
naturalnym lateksem, z antypoślizgową powierzchnią
w części chwytnej dłoni i na palcach.

HS-04-005
0107 0056 99 100
MOQ

1

120 

Velikosti Rozmiary: 10
Barevnost Kolor: žlutá-bílá żółto-białe
Šité bavlněné rukavice, polomáčené v přírodním latexu.
Rękawice szyte z dzianiny bawełnianej,
powlekane naturalnym lateksem.

TWITE KIDS
0107 0052 99 050
MOQ

12

for
kids

120 

Velikosti Rozmiary: 5
Barevnost Kolor: zelená-žlutá zielono-żółte
Dětské rukavice šité z bavlny, polomáčené v přírodním latexu,
s protiskluzovou úpravou v dlani a na prstech.
Dziecięce rękawice szyte z bawełny, częściowo pokryte naturalnym lateksem, z antypoślizgową powierzchnią w części chwytnej
dłoni i na palcach.
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ŠITÉ > PVC szyte > PVC

REDPOLL

0107 0009 99 100
MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 10
Barevnost Kolor: červená czerwone
Rukavice šité z bavlněného úpletu s pružným nápletem,
polomáčené v PVC v dlani a na prstech.
Czerwone rękawice szyte z bawełnianej dzianiny,
częściowo pokryte PVC, z elastycznym ściągaczem.

4111

REDSTART

0107 0010 99 100 27 cm
0107 0012 99 XXX 35 cm
0107 0013 99 100 45 cm
MOQ

12

NEW
size
11

120 

Velikosti Rozmiary: 10, (11 – pouze u délky długości 35 cm)
Barevnost Kolor: červená czerwone
Rukavice šité z bavlněného úpletu, máčené v PVC,
v celkových délkách 27 cm, 35 cm a 45 cm.
Rękawice szyte z bawełnianej dzianiny, powlekane PVC,
o długości 27, 35 i 45 cm.

4111

HS-04-004
0107 0055 99 100
MOQ

1

120 

Velikosti Rozmiary: 10
Barevnost Kolor: červená czerwone
Šité bavlněné rukavice máčené v PVC, v délce 35 cm.
Rękawice szyte z bawełnianej dzianiny, powlekane PVC,
o długości 35 cm.
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RUKAVICE RĘKAWICE

TEXTILNÍ tekstylne
bezešvé > BAVLNA bezszwowe > bawełna

AUKLET

0104 0002 99 xxx
MOQ

12 300 

prodloužená elastická manžeta
przedłużony, elastyczny mankiet
Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10
Barevnost Kolor: bílá białe
Pletené, bezešvé, bavlněné rukavice s pružnou manžetou.
Rękawice bezszwowe, dziane, z bawełny, z elastycznym mankietem.

bezešvé > SMĚS bezszwowe > mieszanka

AUK

0104 0001 99 xxx
MOQ

12 300 

Velikosti Rozmiary: 8, 10
Barevnost Kolor: bílá białe
Pletené bezešvé rukavice s pružnou manžetou
ze směsi polyester/bavlna.
Rękawice dziane, bezszwowe, z mieszanki poliester/bawełna,
z elastycznym mankietem.

bezešvé > NYLON bezszwowe > nylonowe

BOOBY

0104 0006 99 xxx
MOQ

12 240 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11
Barevnost Kolor: bílá białe
Pletené bezešvé rukavice s pružnou manžetou z kadeřeného nylonu.
Rękawice bezszwowe, dziane z nylonu, zakończone ściągaczem.

379
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BULBUL

0104 0004 99 XXX
MOQ

12 300 

Velikosti Rozmiary: 8, 10
Barevnost Kolor: šedá-bílá szaro-białe
Pletené bezešvé rukavice ze směsi nylon/bavlna, pružná manžeta.
Rękawice z dzianiny mieszanej nylon-bawełna, bezszwowe,
elastyczny mankiet.

HS-04-013
NEW

0104 0034 99 100
MOQ

12 300 

Velikosti Rozmiary: 10
Barevnost Kolor: bílá białe
Pletené rukavice ze směsi bavlny a polyesteru. Silicon free.
Rękawice dziane wykonane z mieszanki bawełny i poliestru.
Bez dodatku silikonu.

SKUA

0104 0007 99 xxx
MOQ

12 300 

Velikosti Rozmiary: 9, 10
Barevnost Kolor: bílá białe
Pletené bezešvé rukavice ze směsi nylon/bavlna, pružná manžeta.
Rękawice z dzianiny mieszanej nylon/bawełna, bezszwowe,
elastyczny mankiet.
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RUKAVICE RĘKAWICE

ŠITÉ > BAVLNA szyte > bawełniane

DUNLIN

0103 0011 99 100
MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 10
Barevnost Kolor: bílá białe
Rukavice s pružným nápletem šité ze silné froté bavlny.
Rękawice szyte z grubej bawełny frotte, elastyczny ściągacz.

LAPWING

0103 0012 99 100
MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 10
Barevnost Kolor: bílá białe
Rukavice s manžetou šité ze silné froté bavlny, v celkové délce
35 cm. Rukavice atestovány pro přímý styk se suchými potravinami.
Rękawice szyte z grubej bawełny frotte z mankietem, o całkowitej długości 35 cm. Rękawice przeznaczone do bezpośredniego
kontaktu z żywnością.

PIPIT

0103 0006 99 xxx
MOQ

12 300 

Velikosti Rozmiary: 9, 10
Barevnost Kolor: bílá białe
Rukavice bez manžety šité z česaného bavlněného úpletu podle
střihu „fourchette”, v celkové délce 23 cm.
Rękawice szyte z czesanej, bawełnianej dzianiny, zgodnie z fasonem „fourchette”, bez mankietu, o całkowitej długości 23 cm.
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ŠITÉ > SMĚS SZYTE > mieszanka

CORMORAN
0103 0002 99 xxx
MOQ

12 600 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 10, 11
Barevnost Kolor: bílá białe
Rukavice s pružnou manžetou šité ze směsi bavlna/polyester.
Rukavice atestovány pro přímý styk se suchými potravinami.
Rękawice szyte z mieszanki bawełny i poliestru, z elastycznym
mankietem. Rękawice przeznaczone do bezpośredniego kontaktu
z żywnością.

TIT

0103 0001 99 XXX

NEW
size
8

MOQ

12 600 

Velikosti Rozmiary: 8, 10
Barevnost Kolor: bílá białe
Rukavice s pružnou manžetou ze směsi bavlna/polyester.
Rękawice ochronne z elastycznym mankietem, wykonane z mieszanki bawełny i poliestru.

KITE

0103 0003 99 xxx
MOQ

12 600 

Velikosti Rozmiary: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Barevnost Kolor: bílá białe
Rukavice bez manžety šité ze směsi bavlna/polyester
podle střihu „fourchette”.
Rękawice szyte z mieszanki bawełny i poliestru, zgodnie
z fasonem „fourchette”, bez mankietu.

382

RUKAVICE RĘKAWICE

FINCH

0103 0008 99 xxx
MOQ

12 300 

Velikosti Rozmiary: 9, 10, 11
Barevnost Kolor: černá czarne

NEW
size
11

Rukavice s pružným nápletem z hnědé bavlněné teplákoviny.
Rękawice szyte z brązowego, bawełnianego dżerseju,
elastyczny ściągacz.

OUZEL

0103 0010 99 100
MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 10
Barevnost Kolor: bílá białe
Palcové oboustranné rukavice šité z hrubého bavlněného plátna,
s trojitou prošívanou vrstvou v dlani, v celkové délce 26 cm.
Rukavice atestovány pro přímý styk se suchými potravinami.
Obustronne rękawice z jednym palcem, szyte z grubego,
bawełnianego materiału, z potrójną warstwą pikowaną na dłoni,
całkowita długość 26 cm. Rękawice przeznaczone do
bezpośredniego kontaktu z żywnością.

ŠITÉ > NYLON SZYTE > nylonowe

IBIS

0103 0018 99 xxx
MOQ

12 600 

ultra lehké
ultra lekkie
Velikosti Rozmiary: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Barevnost Kolor: bílá białe
Rukavice bez manžety šité z jemného jednoduchého nylonového
úpletu podle střihu „fourchette”.
Rękawice szyte z delikatnej, nylonowej dzianiny,
zgodnie z fasonem „fourchette”, bez mankietu.
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ŠITÉ > POLYESTER SZYTE > poliesterowe

MYNAH

0103 0013 xx xxx
MOQ

12

72 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11
Barevnost Kolor:

00

10

šedá
szare

zelená
zielone

42

60

tmavomodrá
granatowe

černá
czarne

Zateplené rukavice šité ze silného barevného fleecu,
s měkkou podšívkou a plastovou karabinkou.
Ocieplone rękawice szyte z grubego, kolorowego polaru,
z miękką podszewką i plastikowym karabińczykiem

ZIMA

384

RUKAVICE RĘKAWICE

POVRSTVENÉ powlekane
bezešvé > PVC bezszwowe > PVC

BUSTARD EVO
0106 0016 80 xxx
MOQ

12 600 

PVC terčíky na dlani a prstech
w części chwytnej i na palcach mikronakropienie PVC
Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11
Barevnost Kolor: bílá białe
Varianta rukavic Bustard, komfortní pružná bezešvá rukavice ze
směsi bavlny 95 % a Lycry 5 %. Silicon free – vhodná pro automobilový průmysl.
Wersja rękawic Bustard, wygodne, elastyczne bezszwowe
rękawice wykonane z mieszanki 95 % bawełny oraz 5 % licry. Bez
zawartości silikonu – doskonałe do przemysłu motoryzacyjnego.

GANNET

0106 0007 99 xxx
MOQ

12 240 

pružný nylonový úplet
nylonowa dzianina
Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11, 12
Barevnost Kolor: bílá-červená biało-czerwone
Pletené bezešvé nylonové rukavice s PVC terčíky v dlani
a na prstech a pružným úpletem na zápěstí.
Dziane, bezszwowe, nylonowe rękawice nakrapiane PVC w części
chwytnej dłoni i na palcach, elastyczny ściągacz.

2141

PLOVER

0106 0003 99 xxx
MOQ

12 300 

Velikosti Rozmiary: 9, 10
Barevnost Kolor: bílá-modrá biało-niebieskie
Pletené bezešvé rukavice ze směsi polyester/bavlna,
s PVC terčíky v dlani a na prstech.
Dziane, bezszwowe rękawice wykonane z mieszanej przędzy poliester/bawełna, nakrapiane PVC w części chwytnej dłoni i na palcach.

385
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HS-04-011
0106 0020 99 100
MOQ

NEW

12 300 

Velikosti Rozmiary: 10
Barevnost Kolor: bílá-modrá biało-niebieskie
Pletené bezešvé rukavice ze směsi polyester/bavlna,
s PVC terčíky v dlani a na prstech.
Dziane, bezszwowe rękawice wykonane z mieszanej przędzy
poliester/bawełna, nakrapiane PVC w części chwytnej
dłoni i na palcach.

QUAIL

0106 0004 99 XXX
MOQ

NEW
size
8

12 300 

dlaň, hřbet a prsty s PVC terčíky
na grzbiecie dłoni i na palcach nakropienie z PVC
Velikosti Rozmiary: 8, 10
Barevnost Kolor: modrá-bílá niebiesko-białe
Pletené bezešvé oboustranné rukavice ze směsi
polyester/bavlna, s PVC terčíky v dlani, na hřbetu a prstech
a pružným nápletem na zápěstí.
Dziane, bezszwowe, obustronne rękawice z mieszanki
poliester/bawełna, nakrapiane PVC, elastyczny ściągacz.

HS-04-006
0106 0018 99 100
MOQ

1

300 

Velikosti Rozmiary: 10
Barevnost Kolor: modrá-bílá niebiesko-białe
Pletené bezešvé rukavice ze směsi polyester/bavlna, s PVC
terčíky v dlani, na hřbetu a prstech.
Dzianinowe, obustronne rękawice bezszwowe wykonane z mieszanki poliestru i bawełny, z obustronnym nakropieniem PVC.
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RUKAVICE RĘKAWICE

bezešvé > POLYESTER bezszwowe > poliesterowe

FALCON

0106 0006 99 100
MOQ

12

144 

Velikosti Rozmiary: 10
Barevnost Kolor: oranžová pomarańczowe
Pletené bezešvé oboustranné rukavice za směsi nylon/polyester
s polymerní mřížkou na povrchu.
Dziane, bezszwowe, obustronne rękawice z mieszanki
nylon/poliester, z polimerową kratką na powierzchni.

1131

ŠITÉ > PVC SZYTE > pvc
AVOCET
0105 0010 99 090
MOQ

12 300 

PVC terčíky
nakropki PVC
Velikosti Rozmiary: 9
Barevnost Kolor: barevná kombinace kolorowe
Rukavice šité z barevné bavlněné tkaniny, s PVC terčíky
v dlani a na prstech.
Rękawice szyte z barwnej tkaniny bawełnianej, nakrapiane PVC
w części chwytnej dłoni i na palcach.

xx1x

OSPREY
0105 0005 99 100
MOQ

12 300 

PVC terčíky
nakropki PVC
Velikosti Rozmiary: 10
Barevnost Kolor: bílá-černá białe-czarne
Rukavice šité z bavlněného plátna, s PVC terčíky v dlani
a na prstech a pružným nápletem.
Rękawice szyte z bawełnianej tkaniny, nakrapiane PVC w części
chwytnej dłoni i na palcach, elastyczny ściągacz.

xx1x
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BUSTARD

0105 000x 99 xxx
MOQ

12 600 

Velikosti Rozmiary: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Barevnost Kolor:

1

2

černá
czarne

bílá
białe

Rukavice šité z bavlněného úpletu, s PVC terčíky v dlani a na prstech,
pružinkou na horní části zápěstí, bez manžety.
Rękawice szyte z bawełnianej dzianiny, nakrapiane PVC w części chwytnej
dłoni i na palcach, marszczenie w części grzbietowej przy nadgarstku,
bez mankietu.

0110

EGRET

0105 0004 99 xxx
MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10
Barevnost Kolor: hnědá brązowe
Rukavice šité z bavlněného úpletu s vrstvou vinylu.
Beżowe rękawice szyte z bawełnianej dzianiny, pokryte warstwą winylu.

CHUKAR

0105 0007 99 100
MOQ

12 300 

Velikosti Rozmiary: 10
Barevnost Kolor: modrá-zelená niebieske-zielone
Rukavice šité z bavlněného plátna, s vinylovou impregnací v dlani
a na prstech.
Zielone rękawice szyte z bawełnianej tkaniny, impregnowane winylem
w części chwytnej dłoni i na palcach.
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RUKAVICE RĘKAWICE

Neprořezné
a proti propichu
antyprzecięciowe /
odporne na PRZEBICIE
chráněná oblast
strefa chroniona

chráněná oblast
strefa chroniona

ULTIMATE L5 4018
0121 0003 99 xxx
MOQ

1

1 

TENX THREESIXTY
7090
0121 0002 99 xxx
1

1 

Velikosti Rozmiary: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

MOQ

Rukavice ze syntetické kůže v dlani a na prstech, nylonu a Spandexu
na hřbetu, s patentovanou vložkou proti propíchnutí a prořezu v dlani,
na prstech a kloubech, polyesterovou podšívkou a stahovací manžetou
na suchý zip, lze je prát.

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11

Rękawice z syntetycznej skóry w części chwytnej dłoni i na palcach, z nylonu
i Spandexu na jej grzbiecie, z patentową wkładką przeciw przekłuciu i przecięciu w części chwytnej dłoni, palcach i stawach, z poliestrową podszewką
i ściąganym mankietem na rzep, można prać w pralce.

4522

4522

Rukavice z bavlněného úpletu, máčené v nitrilu, s bavlněnou úpletovou
podšívkou a patentovanou vložkou proti propíchnutí a prořezu v dlani
a na prstech, lze je prát.
Rękawice z bawełnianej dzianiny, z bawełnianą, dzianą podszewką i patentową wkładką przeciw przekłuciu i przecięciu w części chwytnej dłoni
i na palcach, można prać w pralce.

4532

389

WWW.CERVA.COM

HEX 4012
NEW

0121 0015 99 XXX
MOQ

1

1 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11
Zásahové rukavice s ochranou proti pořezu vhodné pro záchranáře. Neprořezná dlaň a hřbet rukavice s ochrannými prvky proti
nárazu, pružná manžeta na suchý zip. HiViz design. Zesílené
sedlo mezi ukazovákem a palcem. Lze prát v pračce.
Rękawice taktyczne z ochroną antyprzecięciową.Odpowiednie
dla ratowników medycznych. Ochrona antyprzecięciowa w części
chwytnej, w części wierzchniej czarne elementy chroniące przed
uderzeniem. Elastyczny mankiet Hi-Vis zapinany na rzepy Velcro.
Wzmocnienie pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym.
Możliwość prania w pralce.

4521

HEX 4014

0121 0017 99 XXX

NEW

MOQ

1

1 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11, 12
Zasahové Rukavice s ochranou proti pořezu po celé dlani
(cut 5) a zdrsnenie dlane (•Durable TP-X®), manžetou na suchý
zip a ochrannými prvky na hřbetu ruky proti narazu, (•Waterproof H2X™ barrier-ochrana pred patogenami a krvou). Hi Viz dizajn,
Zesílené sedlo mezi palcem a ukazovákem. Lze prát v pračce.
Rękawice taktyczne Hi-Vis z ochroną na przecięcie w części
chwytnej (poziom ochrony – 5) i wzmocnieniem (Durable TP-X®),
mankiet zapinany na rzepy Velcro, w części wierzchniej czarne
elementy chroniące przed uderzeniem. Bariera wodoodporna
H2X TM – ochrona przed krwią i patogenami. Wzmocnienie
pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym. Możliwość prania
w pralce.

4542

HEX1 2123

0105 0039 64 XXX

NEW

MOQ

1

1 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11
Zateplené (•C40 Thinsulate™), HiViz design, voděodolné
(Waterproof H2X™ barrier-ochrana před patogeny a krví)
rukavice s elastickou manžetou na suchý zip. Zesílené sedlo
mezi palcem a ukazovákem. Vrchní část palce pokryta tkaninou
vhodnou na utírání potu. Lze prát v pračce.
Zaprojektowane z myślą o zimie (40 °C Thinsulate™), wodoodporne (bariera wodoodporna H2X™ – ochrona przed krwią i patogenami) rękawice Hi-Vis. Elastyczny mankiet zapinany na rzepy
Velcro Wzmocnienie pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym.
Na kciuku materiał ułatwiający usuwanie potu. Możliwość prania
w pralce.

3222
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chráněná oblast
strefa chroniona

LEVEL SIX SERIES 9011
0121 0004 99 xxx
MOQ

1

1 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11, 12
Bezešvé pletené rukavice ze směsového materiálu, polomáčené v nitrilu,
se zvrásněním a patentovanou vložkou proti propíchnutí a prořezu v dlani
a na prstech, lze je prát.
Bezszwowe, dziane rękawice z mieszanego materiału, częściowo powleczone
nitrylem, marszczone, z patentową wkładką przeciw przekłuciu i przecięciu w
części chwytnej dłoni i na palcach, można prać w pralce.

4544

chráněná oblast
strefa chroniona

SHARPSMASTER II 9014
0121 0006 99 xxx
MOQ

1

1 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10
Bezešvé pletené rukavice ze syntetického materiálu, polomáčené v latexu,
se zvrásněním a patentovanou vložkou proti propíchnutí a prořezu v dlani
a na prstech, lze je prát.
Bezszwowe rękawice z dzianiny syntetycznej, częściowo powlekane lateksem
o marszczonym wykończeniu, z patentową wkładką przeciw przekłuciu
i przecięciu w części chwytnej dłoni i na palcach, można prać w pralce.

4544
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OENAS

0113 0073 99 xxx
MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11
Barevnost Kolor: melír jasnoszary
Pletené bezešvé rukavice s obsahem vlákna DYNEEMA® a nylonu
s vysokou odolností proti prořezu ostřím, s vrstvou šedého PU
v dlani a na prstech.
Dziane, bezszwowe rękawice wykonane z włókien DYNEEMA®
i nylonu o wysokiej odporności na przecięcie, w części chwytnej
i na palcach powlekane warstwą PU w kolorze szarym.

4343

OENAS LONG
0113 0074 99 xxx
MOQ

12

60 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11
Barevnost Kolor: melír jasnoszary
Pletené bezešvé rukavice s obsahem vlákna DYNEEMA® a nylonu
s vysokou odolností proti prořezu ostřím, s vrstvou šedého PU
v dlani a na prstech. Pletená manžeta dlouhá 15 cm.
Dziane, bezszwowe rękawice wykonane z włókien DYNEEMA®
i nylonu o wysokiej odporności na przecięcie, w części chwytnej
i na palcach powlekane warstwą PU w kolorze szarym,
z dzianym mankietem 15 cm.

4343

LAGOPUS

0113 0076 99 xxx
MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10
Barevnost Kolor: šedá-modrá-černá szare-niebieskie-czarne
Pletené bezešvé rukavice z modifikovaného skleněného vlákna
vysokohustotního polyetylénu s nánosem modrého nitrilu
překrytého mikroporézním černým nitrilem s pískovou
úpravou – lepší protiskluzné vlastnosti, odolnost proti pořezu.
Dziane, bezszwowe rękawice wykonane z modyfikowanych
włókien szklanych z polietylenu o wysokiej gęstości, powlekane
niebieskim nitrylem z czarnym mikoporowatym nakropieniem
nitrylowym o chropowatym wykończeniu. Ulepszone właściwości
antypoślizgowe, odporność na przecięcie.

4544
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NAEVIA

0113 0072 99 xxx
MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11
Barevnost Kolor: bílá białe
Pletené bezešvé rukavice s obsahem vlákna DYNEEMA® a nylonu
s vysokou odolností proti prořezu ostřím, s vrstvou bílého PU
v dlani a na prstech.
Dziane rękawice bezszwowe na bazie nylonu oraz włókna
DYNEEMA® zapewniające wysoki poziom odporności na przecięcie, powlekane białym poliuretanem w części chwytnej
dłoni i na palcach.

4343

STINT

0113 0075 99 xxx
MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11
Barevnost Kolor: šedá szare
Pletené bezešvé rukavice kategorie prořezu 3, šedý PU na dlani
a prstech, pružná manžeta.
Dziane, bezszwowe rękawice, poziom odporności na przecięcie – 3,
w części chwytnej i na palcach powlekane warstwą szarego PU,
elastyczny mankiet.

4342

RAZORBILL
0113 0012 99 xxx
MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11
Barevnost Kolor: šedá-černá szaro-czarne
Pletené bezešvé rukavice z modifikovaného skleněného vlákna,
Spandexu a nylonu, s nánosem HCT nitrilu v dlani a na prstech,
pružnou manžetou a odolností proti prořezu tř. 5.
Dziane, bezszwowe rękawice z modyfikowanego włókna
szklanego, Spandexu i nylonu, z warstwą HCT nitrylu w części
chwytnej dłoni i na palcach, elastyczny mankiet, z odpornością
na przecięcie klasy 5.

4542

393
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CROPPER MASTER
0113 0049 99 xxx
MOQ

12

60 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11
Barevnost Kolor: šedá szare
Pletené bezešvé rukavice z modifikovaného skleněného vlákna,
Spandexu a nylonu, se zesílením z hovězí štípenky v dlani
a na prstech a odolností proti prořezu tř. 5.
Dziane, bezszwowe rękawice z modyfikowanego włókna szklanego,
Spandexu i nylonu, ze wzmocnieniem z dwoiny wołowej w części
chwytnej dłoni i na palcach, z odpornością na przecięcie klasy 5.

4542

CROPPER STRONG
0113 0011 99 xxx
MOQ

12

60 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11
Barevnost Kolor: šedá szare
Pletené bezešvé rukavice z modifikovaného skleněného vlákna,
Spandexu a nylonu, se zesílením z hovězí štípenky v dlani
a na prstech, zdvojenou vrstvou mezi palcem a ukazovákem,
překrytými špičkami prstů a odolností proti prořezu tř. 5.
Dziane, bezszwowe rękawice z modyfikowanego włókna szklanego, Spandexu i nylonu, ze wzmocnieniem z dwoiny wołowej
w części chwytnej dłoni i na palcach, z podwójną warstwą
pomiędzy kciukiem i palcem wskazującym, zakrytymi koniuszkami palców i odpornością na przecięcie klasy 5.

4542

CROPPER DOTS
0113 0008 99 xxx
MOQ

12

60 

Velikosti Rozmiary: 8, 10
Barevnost Kolor: šedá szare
Pletené bezešvé rukavice z modifikovaného skleněného vlákna,
Spandexu a nylonu, s PVC terčíky v dlani a na prstech a odolností proti prořezu tř. 5.
Dziane, bezszwowe rękawice z modyfikowanego włókna
szklanego, Spandexu i nylonu, nakrapiane PVC w części chwytnej
dłoni i na palcach, z odpornością na przecięcie klasy 5.

x54x
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CROPPER

0113 0007 99 xxx
MOQ

12

60 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10
Barevnost Kolor: šedá szare
Pletené bezešvé rukavice z modifikovaného skleněného vlákna,
Spandexu a nylonu, s odolností proti prořezu tř. 5.
Dziane, bezszwowe rękawice z modyfikowanego włókna szklanego,
Spandexu i nylonu, z odpornością na przecięcie klasy 5.

354x

GADWALL

0113 0001 99 xxx
MOQ

12

120 

středně silný úplet
średnia grubość dzianiny
Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10
Barevnost Kolor: žlutá żółte
Pletené bezešvé obouruké rukavice ze středně silného kevlarového
úpletu, pružná manžeta.
Dziane, bezszwowe rękawice z kevlaru, średnia grubość dzianiny,
elastyczny mankiet.

1341

2xxxxx

CHIFFCHAFF
0113 0003 99 XXX
MOQ

12

144 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10
Barevnost Kolor: žlutá-zelená żółto-zielone
Pletené bezešvé obouruké rukavice ze středně silného kevlarového úpletu,
s PVC terčíky v dlani, na hřbetu a prstech, pružná manžeta.
Dziane, oburęczne rękawice bezszwowe wykonane na bazie włółna Kevlar
o średniej gramaturze, z nakropieniem z PVC w części chwytnej dłoni,
na jej grzbiecie oraz palcach, elastyczny mankiet.

1341
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CETIA
NEW

0118 0025 99 836 36 cm
0118 0025 99 856 56 cm
MOQ

1

100 

Ochranný rukávník proti pořezu. Délky 36 cm a 56 cm, vyroben
z Taeki materiálu-ochrana proti pořezu a teplotě do 100 °C.
Ochronny zarękawek antyprzecięciowy z włokna
Taeki = ochroina przed przecięciem i gorącem do 100 °C.
Dostępny w długościach: 36 cm i 56 cm.

454x

x1xxxx

SAFEKNIT® GUARD
SLEEVES 59–416
0118 0005 75 866
MOQ

12

36 

Velikosti Rozmiary: UNI
Barevnost Kolor: hnědá brązowe
Svářečský návlek na paži z materiálu Tuff Weld®, s bavlněnou
vrstvou uvnitř, typ 59–416 s odolností proti jiskrám a rozstřiku
kovu v délce 66 cm.
Zarękawek na ramię dla spawaczy z materiału Tuff Weld®,
z bawełną wewnątrz, typ 59–416, odporny na iskry i rozpryski
metalu, o długości 66 cm.

1322

x1312x

POCHARD

0118 0002 99 825 25 cm
0118 0002 99 836 36 cm
0118 0002 99 856 56 cm
MOQ

1

100 

Barevnost Kolor: žlutá żółte
Kevlarový bezešvý návlek na paži v délkách 25 cm, 36 cm a 56 cm.
Kevlarowy, bezszwowy zarękawek antyprzecięciowy o długościach:
25 cm, 36 cm i 56 cm.

1340
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BÁTMETALL 171310
0114 0001 99 XXX
MOQ

1

1 

made in

EU

Velikosti Rozmiary: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Barevnost Kolor:
070 080 090 100

110

Rukavice z nerezových kroužků, s textilním stahovacím řemínkem
a maximální ochranou proti pořezání, vhodné pro řezníky.
Oburęczne rękawice z pierścieni ze stali nierdzewnej, z paskiem
ściągającym w przegubie, dają maksymalną ochronę przeciwprzecięciową,
odpowiednie dla rzeźników.

BÁTMETALL 171320
0114 0002 99 XXX
MOQ

1

1 

made in

EU

Velikosti Rozmiary: 8, 9, 10, 11
Barevnost Kolor:
080 090 100 110
Rukavice z nerezových kroužků, s textilním stahovacím řemínkem, chráničem
předloktí, maximální ochranou proti pořezání a 8 cm širokou manžetou.
Oburęczne rękawice z pierścieni ze stali nierdzewnej, z paskiem ściągającym
w przegubie, z ochroną przedramienia, dają maksymalną ochronę przeciwprzecięciową, mankiet o szerokości 8 cm.

BÁTMETALL 171350
0114 0006 99 XXX
MOQ

1

1 

Velikosti Rozmiary: 8, 9, 10, 11
Barevnost Kolor:
080 090 100 110

made in

EU

Rukavice z nerezových kroužků, s textilním stahovacím řemínkem, chráničem
předloktí, maximální ochranou proti pořezání a 15 cm širokou manžetou.
Oburęczne rękawice z pierścieni ze stali nierdzewnej, z paskiem ściągającym
w przegubie, z ochroną przedramienia, dają maksymalną ochronę przeciwprzecięciową, mankiet o szerokości 15 cm.

BÁTMETALL 171900
0114 0007 99 999
MOQ

1

1 

Barevnost Kolor: modrá niebieskie
Plastový stahovací návlek pro větší pohodlí při práci.
Plastikowa nakładka na rękawicę metalową używana do zwiększenia
wygody i manualności dłoni.

made in

EU
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CHEMICKÉ, ÚKLIDOVÉ A FOOD
chemiczne, do SPRZĄTANIA,
do kontaktu z żywnością
EN 374

BUTEO

0110 0122 60 100
MOQ

1

72 

NEOX™ 09–922
0110 0039 99 100
MOQ

1

30,5 cm

72 

Velikosti Rozmiary: 10

Velikosti Rozmiary: 10

Barevnost Kolor: černá czarne

Barevnost Kolor: černá czarne

Rukavice šité ze 100 % bavlněného úpletu máčená v neoprénu. Zdrsněný povrch.
Rukavice jsou vhodné pro manipulaci s chemikáliemi. Vnitřní povrch rukavic je
desinfikován a upraven technologií actifresh pro zredukování mikroorganismů,
které mohou podpořit vznik nepříjemných zápachů a riziko infekce.

Rukavice z prošívaného bavlněného úpletu, máčené v neoprenu,
v celkové délce 30,5 cm.

Rękawice wykonane ze 100 % włókna bawełnianego powleczonego neoprenem. Szorstkowana powierzchnia. Rękawice odpowiednie do przenoszenia
chemikaliów. Część wewnętrzna zdezynfekowana oraz specjalnie impregnowana w technologii actifresh, co pozwala ograniczyć rozwój mikroorganizmów mogących prowadzić do powstawania nieprzyjemnych zapachów
oraz infekcji skóry.

3121

398

AJKL

Rękawice z pikowanej bawełnianej dzianiny, powlekane neoprenem
o długości 30,5 cm.

3121

AKL

RUKAVICE RĘKAWICE

FULIGULA
0110 0125 99 100
MOQ

1

made in

EU

100 

Velikosti Rozmiary: 10
Barevnost Kolor: červená czerwone
Rukavice z bavlněného úpletu máčené v PVC, odolné mechanickým a chemickým rizikům, v celkové délce 35 cm.
Rękawice bawełniane powlekane w całości PVC, odporne na zagrożenia mechaniczne i chemiczne, o całkowitej długości 35 cm.

4121

AJKL

FULVUS

0110 0126 99 100
MOQ

1

made in

EU

40 

Velikosti Rozmiary: 10
Barevnost Kolor: červená czerwone
Rukavice z bavlněného úpletu máčené v PVC, odolné mechanickým a chemickým rizikům, v celkové délce 60 cm.
Rękawice bawełniane powlekane w całości PVC, odporne na zagrożenia mechaniczne i chemiczne, o całkowitej długości 60 cm.

4121

AJKL

NIVALIS

0110 0116 99 100
MOQ

1

72 

Velikosti Rozmiary: 10
Barevnost Kolor: modrá granatowe
Rukavice z PVC odolné chemikáliím s bavlněnou podšívkou
a speciální povrchovou úpravou. Vynikající ergonomie a úchopové
vlastnosti, lehce nasaditelné.
Rękawice wykonane z PVC, odporne na substancje chemiczne,
z bawełnianą podszewką oraz specjalnie wykończoną powierzchnią zapewniającą doskonały chwyt. Charakteryzują się
znakomitymi parametrami w zakresie ergonomii, łatwe i szybkie
do założenia i zdjęcia.

4121

JKL

399

WWW.CERVA.COM

AlphaTec™ 58-330, 58-335
0110 0139 99 xxx (58–530)
0110 0140 99 xxx (58–535)
MOQ

NEW

12

144 

Na objednávku
na zamówienie
Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11
Barevnost Kolor: modrá niebieskie
Rukavice z česané nitrilové pěny, dlaň s obráceným kosočtverečným
vzorem, nitrilové povrstvení 0,3 mm (58-330), nebo 0,45 mm (58-335).
Vnitřní úprava Aquadri II s tloušťkou 0,35 mm, technologie pohlcování
potu pro delší komfort.
Powlekane rękawice ochronne wykonane ze spienionego nitrylu, w części
dłonicowej wzór w kształcie odwróconych rombów zwiększa chwytność.
Powlekane nitrylem o grubości 0,3 mm (58-330) i 0,45 mm (58-335).
Wyściółka Aquadri II pochłania pot zapewniając dłuższy komfort pracy.

4101

JKL

ALPHATEC™ 58–270
0110 0119 99 xxx
MOQ

12

144 

Velikosti Rozmiary: 8, 9, 10
Barevnost Kolor: černá czarne
Tenké černé rukavice z dvojitého nitrilu, vyrobené technologií Ansell Grip
Technology™, s nylonovou 15ti vláknovou podšívkou, vynikající obratností
a delší životností, vhodné pro manipulaci s mokrými a kluzkými předměty
při menší potřebné síle úchopu.
Cienkie, czarne rękawice z podwójnego nitrylu, wyprodukowane w
technologii Ansell Grip Technology™, z nylonową podszewką wykonaną
na maszynie 15 igłowej zapewniającą znakomitą zręczność, o długim
okresie użytkowania, umożliwiające prace z mokrymi i śliskimi przedmiotami, wymagające użycia mniejszej siły dla pewnego chwytu.

4121

JKL

ALPHATEC™ 58–530, 58–535
0110 0055 99 xxx (58–530) 305 mm
0110 0118 99 xxx (58–535) 356 mm
MOQ

6

72 

Velikosti Rozmiary: 8, 9, 10
Barevnost Kolor: šedá-červené szaro-czerwone
Chemicky odolné antistatické rukavice vyrobené technologií Ansell Grip
Technology™, s protiskluzovou úpravou v dlani a na hřbetu
a nylonovou podšívkou.
Odporne na czynniki chemiczne, antystatyczne rękawice wyprodukowane
w technologii Ansell Grip Technology™, antypoślizgowe wykończenie w
części chwytnej dłoni i na jej grzbiecie, z nylonową podszewką wewnątrz.

4121

400

JKL

RUKAVICE RĘKAWICE

SOL–VEX® 37–676
0110 0049 99 xxx
MOQ

12

144 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11
Barevnost Kolor: zelená zielone
Antistatické rukavice z 0,38 mm silného nitrilu, s velurovou
úpravou uvnitř, reliéfním povrchem v dlani a na prstech,
v celkové délce 33 cm.
Antystatyczne rękawice z nitrylu o grubości 0,38 mm, z welurem
wewnątrz, ze specjalnym wykończeniem w części chwytnej dłoni
i na palcach, o długości 33 cm.

4101

JKL

SOL–VEX® 37–695
0110 0050 99 xxx
MOQ

12

72 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11
Barevnost Kolor: zelená zielone
Zelené antistatické rukavice z 0,425 mm silného nitrilu, s velurovou úpravou uvnitř, reliéfním povrchem v dlani a na prstech
a odolností proti oděru, v celkové délce 38 cm.
Zielone, antystatyczne rękawice z nitrylu o grubości 0,425 mm,
z welurem wewnątrz, ze specjalnym wykończeniem w części
chwytnej dłoni i na palcach, odporne na obtarcia, o długości 38 cm.

4101

AJL

GREBE

0110 0005 10 xxx
MOQ

12

144 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11
Barevnost Kolor: zelená zielone
Rukavice z 0,38 mm silného nitrilu, s velurem uvnitř, reliéfním
povrchem na dlani a na prstech, v celkové délce 33 cm.
Rękawice z nitrylu o grubości 0,38 mm, z welurem wewnątrz,
z szorstkowaną powierzchnią w części chwytnej dłoni i na
palcach, o całkowitej długości 33 cm.

4101

JKL
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CASPIA

0110 0117 99 xxx
MOQ

1

72 

BI–COLOUR™ 87–900
0110 0067 99 xxx
MOQ

12

144 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11

Barevnost Kolor: modrá-žlutá granatowo-żółte

Barevnost Kolor: zelená-žlutá zielono-żółte

Rukavice z přírodního latexu, máčené v 0,7 mm silném neoprenu, s velurovou
úpravou uvnitř a reliéfním povrchem v dlani a na prstech. Výborná protismyková a úchopová schopnost, dobrá fixace.

Rukavice z přírodního latexu, máčené v neoprenu, síla rukavice
0,68 mm, s velurovou úpravou uvnitř, reliéfním povrchem v dlani
a na prstech, v celkové délce 32,2 cm.

Rękawice wykonane z naturalnego lateksu, pokryte warstwą neoprenu
o grubości 0,7 mm, z szorstkowatą strukturą powierzchni w części chwytnej dłoni i na palcach, z welurową wyściółką wewnątrz. Charakteryzują się
znakomitymi właściwościami antypoślizgowymi oraz chwytnymi, świetnie
dopasowują się do dłoni.

Rękawice z naturalnego lateksu, powlekane neoprenem, grubość
0,68 mm, z welurem wewnątrz, ze specjalnym wykończeniem
w części chwytnej dłoni i na palcach, o długości 32,2 cm.

x120

2110

402

AKL

AKL

RUKAVICE RĘKAWICE

made in

EU

STANDARD

EXTRA™ 87–955

0110 0016 xx xxx
MOQ

1

0110 0069 99 xxx

100 

MOQ

12

144 

VVelikosti Rozmiary: 9, 10, 11 (9, 10 žlutá, żółty)

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11

Barevnost Kolor:

Barevnost Kolor: oranžová pomarańczowe

20

70

červená
czerwony

žlutá
żółty

Chlorované rukavice ze 100 % přírodního 0,75 mm silného latexu bez plnidel,
s velurovou úpravou uvnitř, reliéfním povrchem v dlani a na prstech,
v celkové délce 32 cm.
Chlorowane rękawice ze 100 % naturalnego lateksu o grubości 0,75 mm
bez wypełniaczy, z welurem wewnątrz, ze specjalnym wykończeniem
w części chwytnej dłoni i na palcach, o długości 32 cm.

Rukavice šité z bavlněného úpletu, máčené v PVC odolné vůči kyselinám
a louhům.
Rękawice szyte z bawełnianej dzianiny, powlekane PVC,
odporne na kwasy i zasady (ługi).

x120

x121

AKL

AKL
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s manžetou
z mankietem

35
cm

35

s manžetou
z mankietem

cm

made in

EU

UNIVERSAL
cm

ZDRSNĚNÉ SZORSTKOWANE
0110 0027 40 105
0110 0027 99 105
VelikostI RozmiarY: 10

VelikostI RozmiarY: 10

HLADKÉ GŁADKIE
0110 0023 40 105

0110 0023 99 105

45
cm

0110 0086 40 100

0110 0086 10 100

0110 0078 40 100

0110 0078 10 100

40

0110 0085 40 100

0110 0025 10 xxx

0110 0077 40 xxx

0110 0077 10 xxx

35

0110 0025 40 xxx

0110 0085 10 100

0110 0012 40 xxx

0110 0012 10 xxx

35

0110 0026 40 105

0110 0026 99 105

0110 0024 40 105

0110 0024 99 105

32

0110 0083 40 xxx

0110 0083 10 xxx

0110 0075 40 xxx

0110 0075 10 xxx

30

0110 0081 40 xxx

0110 0081 10 xxx

0110 0074 40 xxx

0110 0074 10 xxx

27

0110 0105 40 xxx

0110 0105 10 xxx

0110 0073 40 xxx

0110 0073 10 xxx

65

cm

cm

cm

cm

cm

cm

VelikostI RozmiarY: 10

VelikostI RozmiarY: 10

VelikostI RozmiarY: 7, 8, 9, 10

VelikostI RozmiarY: 10

VelikostI RozmiarY: 7, 8, 9, 10

VelikostI RozmiarY: 7, 8, 9, 10

VelikostI RozmiarY: 7, 8, 9, 10
MOQ

1

100 

barevnost kolor:

VelikostI RozmiarY: 10

VelikostI RozmiarY: 7, 8, 9, 10

VelikostI RozmiarY: 10

VelikostI RozmiarY: 10

VelikostI RozmiarY: 7, 8, 9, 10

VelikostI RozmiarY: 7, 8, 9, 10

VelikostI RozmiarY: 7, 8, 9, 10
MOQ

1

100 

barevnost kolor:

modrá niebieski

404

UNIVERSAL

VelikostI RozmiarY: 10

VelikostI RozmiarY: 10

VelikostI RozmiarY: 9, 10

VelikostI RozmiarY: 7, 8, 9, 10

VelikostI RozmiarY: 10

VelikostI RozmiarY: 7, 8, 9, 10

VelikostI RozmiarY: 7, 8, 9, 10

VelikostI RozmiarY: 7, 8, 9, 10
MOQ

1

100 

barevnost kolor:

zelená zielony

VelikostI RozmiarY: 10

VelikostI RozmiarY: 10

VelikostI RozmiarY: 9, 10

VelikostI RozmiarY: 7, 8, 9, 10

VelikostI RozmiarY: 10

VelikostI RozmiarY: 7, 8, 9, 10

VelikostI RozmiarY: 7, 8, 9, 10

VelikostI RozmiarY: 7, 8, 9, 10
MOQ

1

100 

barevnost kolor:

modrá niebieski

zelená zielony

EN388:03

EN374:03

EN388:03

EN374:03

EN388:03

EN374:03

EN388:03

EN374:03

4121

AKL

4121

AKL

4121

AKL

4121

AKL

RUKAVICE RĘKAWICE

ARGUS

0110 0007 99 xxx
MOQ

12

72 

Velikosti Rozmiary: 8, 9, 10, 11
Barevnost Kolor: černá czarne
Rukavice z 0,7 mm silného neoprenu, s velurem uvnitř a reliéfním
povrchem na dlani a na prstech.
Rękawice z neoprenu o grubości 0,7 mm, z welurem wewnątrz,
z szorstkowaną powierzchnią w części chwytnej dłoni i na palcach.

3131

AKL

FLAMINGO
0119 0001 99 110
MOQ

12

36 

Velikosti Rozmiary: 11

ZIMA

Barevnost Kolor: oranžová pomarańczowe
Rukavice šité z bavlněného úpletu, máčené v PVC, s polyuretanovou vložkou a podšívkou z teplákoviny, v celkové délce 30 cm.
Rękawice szyte z bawełnianej dzianiny, powlekane PVC, z poliuretanową wkładką i podszewką z dzianiny, całkowita długość 30 cm.

4121

JKL

111

PETREL

0110 0008 99 110
MOQ

12

72 

Velikosti Rozmiary: 10
Barevnost Kolor: zelená zielone
Rukavice šité z bavlněné teplákoviny, máčené v PVC,
s protiskluzovou úpravou, v celkové délce 35 cm.
Rękawice szyte z bawełnianego dżerseju, powlekane PVC,
z powierzchnią antypoślizgową, o całkowitej długości 35 cm.

4121

JKL

405
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BARRIER® 02–100
0110 0029 99 xxx
MOQ

1

72 

Velikosti Rozmiary: 6, 7, 8, 9, 10
Barevnost Kolor: bílá białe
Svařené ergonomicky tvarované rukavice z pětivrstvé chemicky
odolné fólie, s podšívkou z netkaného materiálu, odolností proti
chemikáliím a rozpouštědlům, lze chránit PVC, nitrilovými nebo
latexovými rukavicemi pro snížení mechanického rizika.
Ergonomiczne rękawice pokryte pięciowarstwowym laminatem,
chroniące przed szerokim zakresem chemikaliów i rozpuszczalników, można ochronić rękawicami z PVC, nitrylowymi lub
lateksowymi rękawicami w celu obniżenia ryzyka uszkodzeń
mechanicznych.

ABC

ÚKLIDOVÉ do czyszczenia

STARLING

0111 0001 99 xxx
MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10
Barevnost Kolor: žlutá żółte
Latexové rukavice s velurem uvnitř a protiskluzovou úpravou
na dlani a na prstech.
Rękawice lateksowe z welurem wewnątrz, z szorstkowaną
powierzchnią w części chwytnej dłoni i na palcach.

HS-05-001
0111 0016 99 xxx
MOQ

1

240 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10
Barevnost Kolor: žlutá żółte
Latexové rukavice s protiskluzovou úpravou v dlani a na prstech.
Rękawice lateksowe z antypoślizgowym wykończeniem
na wewnętrznej stronie dłoni i palców.

406

RUKAVICE RĘKAWICE

kontakt s potravinami do kontaktu z żywnością
ECONOHANDS® PLUS 87–190
0111 0002 99 xxx
MOQ

12

144 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10
Barevnost Kolor: žlutá żółte
Žluté rukavice z 0,35 mm silného přírodního latexu, s velurovou úpravou uvniř, v celkové délce 30,5 cm, vhodné pro práce v domácnosti.
Żółte rękawice z naturalnego lateksu, o grubości 0,35 mm
z welurem wewnątrz, o długości 30,5 cm, odpowiednie
do prac domowych.

STARLING BLUE
0111 0017 99 xxx
MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10
Barevnost Kolor: modrá niebieski
Latexové rukavice s velurem uvnitř a protiskluzovou úpravou
na dlani a na prstech (vzorem diamantu). Vhodné na úklid
a pro potravinářský průmysl.
Lateksowe rękawice ochronne, od wewnątrz welurowa wyściółka, w części chwytnej i na palcach antypoślizgowe wykończenie (wzór odwrócone romby). Odpowiednie do sprzątania
i przemysłu spożywczego.

jednorázové chemické, kontakt s potravinami
jednorazowe chemiczne, do kontaktu z żywnością
RUBETRA
0109 0033 99 xxx
MOQ 100

10 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10
Barevnost Kolor: bílá białe
Jednorázové latexové nepudrované rukavice vhodné pro krátkodobý styk s potravinami. Rukavice atestovány pro přímý styk
s netukovými potravinami.
Jednorazowe, lateksowe, bezpudrowe rękawice przeznaczone
do krótkotrwałego kontaktu z żywnością. Rękawice atestowane,
odpowiednie do krótkotrwałego kontaktu z żywnością
(z wyłączeniem tłustych produktów).

407
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CONFORM®+

0109 0012 99 xxx
0109 0013 99 xxx
MOQ 100

(69–140)
(69–150)

10 

Velikosti Rozmiary: 6,5, 8,5, 10,5
Barevnost Kolor: bílá białe
Obouruké jednorázové rukavice z přírodního 0,12 mm silného latexu,
voděodolné, pudrované (69–140) nebo nepudrované (69–150).
Jednorazowe, oburęczne rękawice z naturalnego lateksu o grubości
0,12 mm, wodoodporne, pudrowane (69–140) lub bezpudrowe (69–150).

TOUCH N TUFF®

0109 0020 99 xxx (92–500) 24 cm
0109 0021 99 xxx (92–600) 24 cm
0109 0035 99 xxx (92–605) 30 cm
MOQ 100

10 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10
Barevnost Kolor: zelená zielone
Antistatické jednorázové rukavice ze 100 % 0,12 mm silného nitrilu bez
příměsí, s rolovaným okrajem, pudrované (A92–500) nebo nepudrované
(A92–600 a A92–605), v celkových délkách 24 cm a 30 cm.
Antystatyczne, jednorazowe rękawice ze 100 % nitrylu bez domieszek,
z podwiniętym brzegiem, pudrowane (A92–500) lub niepudrowe
(A92–600 i A92–605), o całkowitej długości 24 cm i 30 cm.

TOUCH TNT BLUE
0109 0036 99 xxx
0109 0022 99 xxx
MOQ 100

(92–665) 30 cm
(92–670) 24 cm

10 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10
Barevnost Kolor: modrá niebieskie
Jednorázové nepudrované rukavice ze 100 % 0,12 mm silného nitrilu bez
příměsí, s rolovaným okrajem, v celkové délce 24 cm.
Jednorazowe, bezpudrowe rękawice ze 100 % nitrylu bez domieszek
o grubości 0,12 mm, z zawiniętym brzegiem, o całkowitej długości 24 cm.

408

RUKAVICE RĘKAWICE

RAIL
0109 0004 99 xxx
MOQ 100

10 

100 kusů v balení
100 sztuk w opakowaniu
Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10
Barevnost Kolor: bílá białe
Jednorázové vinylové pudrované rukavice. Rukavice atestovány
pro přímý styk s netukovými potravinami.
Rękawice jednorazowe winylowe, pudrowane. Rękawice atestowane, odpowiednie do krótkotrwałego kontaktu z żywnością
(z wyłączeniem tłustych produktów).

RAIL NON
0109 0039 99 xxx
MOQ 100

10 

100 kusů v balení
100 sztuk w opakowaniu
Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10
Barevnost Kolor: bílá białe
Jednorázové vinylové nepudrované rukavice vhodné pro krátkodobý styk s netukovými potravinami. Rukavice atestovány pro
přímý styk s netukovými potravinami.
Rękawice jednorazowe winylowe, bezpudrowe, nadające się
do krótkotrwałego kontaktu z produktami spożywczymi bez zawartości tłuszczu. Rękawice atestowane, odpowiednie do krótkotrwałego kontaktu z żywnością (z wyłączeniem tłustych produktów).

LOON
0109 0001 99 xxx
MOQ 100

10 

100 kusů v balení (XL–90 kusů v balení)
100 sztuk w opakowaniu (XL–90 sztuk w opakowaniu)
Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10
Barevnost Kolor: bílá białe
Jednorázové latexové pudrované rukavice vhodné pro krátkodobý styk s potravinami. Rukavice atestovány pro přímý styk
s tukovými potravinami.
Rękawice jednorazowe lateksowe, pudrowane, nadające się
do krótkotrwałego kontaktu z produktami spożywczymi.
Rękawice atestowane, odpowiednie do krótkotrwałego kontaktu
z tłustą żywnością.
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jednorázové – kontakt s potravinami jednorazowe – do kontaktu z żywnością

DUCK

DUCK BLUE

MOQ 100 100 

MOQ 500 10 

0109 0005 99 xxx

410

0109 0026 52 xxx

100 kusů v balení
100 sztuk w opakowaniu

500 kusů v balení
500 sztuk w opakowaniu

Velikosti Rozmiary: 9, 10

Velikosti Rozmiary: 9, 10

Barevnost Kolor: průsvitná przezroczyste

Barevnost Kolor: modrá niebieskie

Jednorázové rukavice z polyetylénové folie vhodné pro krátkodobý styk
s potravinami.

Jednorázové rukavice z polyetylénové folie. Rukavice atestovány
pro přímý styk s tukovými potravinami.

Rękawice jednorazowe z folii polietylenowej, nadające się do krótkotrwałego
kontaktu z produktami spożywczymi.

Rękawice jednorazowe z folii poliety lenowej. Rękawice atestowane,
odpowiednie do krótkotrwałego kontaktu z tłustą żywnością.

RUKAVICE RĘKAWICE

BARBARY

0109 0002 99 xxx
MOQ 100

10 

100 kusů v balení
100 sztuk w opakowaniu
Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10
Barevnost Kolor: modrá niebieskie
Jednorázové nitrilové pudrované rukavice. Vhodné pro krátkodobý styk s potravinami.
Rękawice jednorazowe nitrylowe, pudrowane. Nadające się
do krótkotrwałego kontaktu z produktami spożywczymi.

SPOONBILL
0109 0003 99 xxx
MOQ 100

10 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10
Barevnost Kolor: modrá niebieskie
Jednorázové nitrilové nepudrované rukavice. Rukavice atestovány pro přímý styk s tukovými potravinami.
Rękawice jednorazowe nitrylowe, niepudrowane. Rękawice
atestowane, odpowiednie do krótkotrwałego kontaktu
z tłustą żywnością.

HS-06-001
0109 0051 99 xxx
MOQ 200

1 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10
Barevnost Kolor: modrá niebieskie
Jednorázové nitrilové rukavice, balené po 200 ks v boxu.
Ekonomické balení a ekonomická váha rukavic. Vhodné pro
krátkodobý styk s potravinami.
Jednorazowe rękawice nitrylowe. 200 szt. w kartoniku.
Ekonomiczne opakowanie i waga rękawic. Nadające się do
krótkotrwałego kontaktu z produktami spożywczymi.

411
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TEPELNÁ RIZIKA
zagrożenia termiczne
TEPLUODOLNÉ rękawice odporne na wysoką temperaturę

NEW

NEW

size
9

SPONSA

0115 0037 99 XXX
MOQ

1

36 

SPONSA SHORT
0115 0056 00 110
MOQ

36 

Velikosti Rozmiary: 9, 11

Velikosti Rozmiary: 11

Barevnost Kolor: šedá szare

Barevnost Kolor: šedá szare

Rukavice šité ze speciální tkaniny, máčené v nitrilu, s termoizolační podšívkou
z netkané textilie. Vhodné pro manipulaci s horkými předměty do 250 °C.

Rukavice šité ze speciální tkaniny, máčené v nitrilu, s termoizolační podšívkou
z netkané textilie. Vhodné pro manipulaci s předměty do 250 °C.
Délka rukavice 25 cm.

Rękawice szyte ze specjalnej tkaniny pokrytej w całości cienką warstwą nitrylu,
z podszewką termoizolacyjną z nietkanego materiału. Przeznaczone do pracy
z gorącymi przedmiotami o temperaturze do 250 °C.

3242

Rękawice szyte, wykonane ze specjalnego materiału pokrytego nitrylem,
od wewnątrz ocieplane włókniną. Odpowiednie dochwytania gorących przedmiotów (do 250 °C). Długość 25 cm.

x2xxxx
3242

412

1

x2xxxx

RUKAVICE RĘKAWICE

CRUSADER FLEX®
0115 0009 99 xxx (42–445) 240 mm
0115 0010 99 xxx (42–474) 330 mm
MOQ

12

72 

Velikosti Rozmiary: 9, 10
Barevnost Kolor: šedá szare
Rukavice šité ze speciální tkaniny, máčené v nitrilu, s termoizolační podšívkou z netkané textilie, odolností před kontaktním
teplem do 250 °C, v celkových délkách 24 cm a 33 cm.
Rękawice szyte ze specjalnej tkaniny powlekanej nitrylem,
z podszewką izolacyjną z włókniny, z odpornością na ciepło
kontaktowe do 250 °C, o całkowitej długości 24 cm i 33 cm.

2241

x2xxxx

OVENBIRD 27
0116 0001 99 100
MOQ

1

100 

Velikosti Rozmiary: 10
Barevnost Kolor: žlutá żółte
Dvouvrstvé rukavice ze speciálních materiálů Nomex® (85 %)
a Kevlar® (15 %) na vnější části a 100 % bavlnou uvnitř, s ochranou před kontaktním teplem do 350 °C, v celkové délce 27 cm.
Dwuwarstwowe rękawice ze specjalnego materiału Nomex®
(85 %) i Kevlar® (15 %) na stronie zewnętrznej oraz ze 100 %
bawełny wewnątrz, ochrona przed ciepłem kontaktowym
do 350 °C, długość całkowita 27 cm.

124x

433x1x

MACAW 137039
0115 0003 99 100
MOQ

1

made in

EU

1 

Velikosti Rozmiary: UNI
Barevnost Kolor: žlutá żółte
Palcové dvouvrstvé rukavice z materiálu aramid (600 g /m2), s ochranou před kontaktním teplem do 350 °C, krátkodobě i do 500 °C.
Jednopalcowe rękawice dwuwarstwowe z materiału aramid
(600 g /m2), ochrona przed ciepłem kontaktowym do 350 °C,
krótkotrwały kontakt do 500 °C.

1x4x

43xxxx

413
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PARROT

0115 0002 99 100
MOQ

1

made in

EU

1 

Velikosti Rozmiary: UNI
Barevnost Kolor: žlutá żółte
Palcové dvouvrstvé rukavice z materiálu aramid (600 g /m2),
s ochranou před kontaktním teplem do 350 °C, krátkodobě
i do 500 °C.
Jednopalcowe rękawice dwuwarstwowe z materiału aramid
(600 g /m2), ochrona przed ciepłem kontaktowym do 350 °C,
krótkotrwały kontakt do 500 °C.

1x4x

43xxxx

PARROT AL
0115 0005 99 100
made in

EU

MOQ

1

1 

Velikosti Rozmiary: UNI
Barevnost Kolor: žlutá żółte
Palcové dvouvrstvé rukavice z materiálu aramid (600 g /m2), s pohliníkovaným hřbetem, ochranou před sálavým teplem, taveninou
a kontaktním teplem do 350 °C, krátkodobě i do 500 °C.
Jednopalcowe rękawice dwuwarstwowe z materiału aramid
(600 g /m2), aluminizowane od zewnętrznej strony dłoni, ochrona
przed promieniowaniem cieplnym, ochrona przed rozpryskami
ciekłego metalu i ciepłem kontaktowym do 350 °C, krótkotrwały
kontakt do 500 °C.

1x4x

4344x4

SCAUP

0115 0001 99 100
made in

EU

MOQ

1

1 

Velikosti Rozmiary: UNI
Barevnost Kolor: žlutá żółte
Dvouvrstvé rukavice z materiálu aramid (320 g /m2), s ochranou
před kontaktním teplem do 250 °C, krátkodobě i do 500 °C.
Dwuwarstwowe rękawice z aramidu (320 g /m2), ochrona przed
ciepłem kontaktowym do 250 °C, krótkotrwały kontakt do 500 °C.

1x4x

414

42xxxx

RUKAVICE RĘKAWICE

SCAUP AL
0115 0004 99 100
MOQ

1

1 

Velikosti Rozmiary: UNI

made in

EU

Barevnost Kolor: žlutá żółte
Dvouvrstvé rukavice z materiálu aramid (320 g /m2), s pohliníkovaným hřbetem, ochranou před sálavým teplem, taveninou
a kontaktním teplem do 250 °C, krátkodobě i do 500 °C.
Dwuwarstwowe rekawice z aramidu (320 g /m2), aluminizowane
po stronie grzbietowej dłoni, ochrona przed promieniowaniem
cieplnym, rozpryskami ciekłego metalu i ciepłem kontaktowym
do 250 °C, krótkotrwały kontakt do 500  °C.

1x4x

4244x4

CHLADUODOLNÉ odporne na zimno

ALASKA

0107 0018 99 110
MOQ

1

30 

vyjímatelná podšívka
podšívka wyjmowana
Velikosti Rozmiary: 11
Barevnost Kolor: černá czarne
Rukavice šité z balvněného úpletu, máčené v PVC, se zdrsněným
povrchem a vyjímatelnou podšívkou z umělé kožešiny, v celkové
délce 27 cm.

made in

EU

ZIMA

Rękawice szyte z bawełnianej dzianiny, powlekane PVC, z szorstkowaną powierzchnią i wyjmowaną podszewką ze sztucznego
futerka, całkowita długość 27 cm.

ESKYMO

0107 0017 99 110
MOQ

1

30 

Velikosti Rozmiary: 11
Barevnost Kolor: černá czarne

made in

EU

ZIMA

Palcové rukavice šité z bavlněného úpletu, máčené v PVC, se
zdrsněným povrchem a vyjímatelnou podšívkou z umělé kožešiny, v celkové délce 27 cm.
Rękawice z jednym palcem szyte z bawełnianej dzianiny,
powlekane PVC, z szorstkowaną powierzchnią i wyjmowaną
podszewką ze sztucznego futerka, całkowita długość 27 cm.
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ATRA

0119 0014 60 XXX
MOQ

ZIMA

NEW
size
8

1

60 

Velikosti Rozmiary: 8, 10
Barevnost Kolor: černá czarne
Zimní zateplené nepromokavé rukavice s prodyšnou membránou,
dlaň polyester-PU, hřbet z pružného nylonového úpletu zesíleného PU koženkou. Podšívka v dlani polyester/bambus, na hřbetu
polyesterový izolační materiál. Zateplení Thinsulate 40 g.
Reflexní doplňky.
Ocieplone, wodoodporne rękawice zimowe. W części chwytnej
mikrowłókna poliestrowo/bambusowe powlekane PU w kolorze
czarnym. Część grzbietowa wykonana z czarnego elastycznego
nylonu, wzmacniana imitującym skórę PU. W nadgarstku czarny,
dziany ściągacz. Na koniuszkach 3 palców i w części chwytnej
odblaskowy piping z PU. Od wewnątrz w całości wyłożone
ociepliną Thinsualte – 40 g.

3122

1xx

NOCTUA WINTER
0101 0095 99 110
MOQ

ZIMA

1

60 

Velikosti Rozmiary: 11
Barevnost Kolor: černá-šedá czarne-szare
Zateplené mechanické rukavice se hřbetem z neoprenu,
nepromokavá membrána, jemná fleecová podšívka, dlaň z PU,
úplet na zápěstí 8 cm.
Ocieplane rękawice do prac mechanicznych, część grzbietowa
wykonana z neoprenu, wodoodporna membrana, ciepła
podszewka polarowa, część chwytna wykonana z poliuretanu,
ściągacz dziany 8 cm.

CANORUS WINTER
0101 0092 99 xxx
MOQ

ZIMA

1

120 

Velikosti Rozmiary: 8, 10
Barevnost Kolor: tmavě modrá-šedá granatowe-szare
Zateplené mechanické rukavice, prodyšný nylonový úplet
na hřbetu s fleecem na vnitřní straně, dlaň z jemné kozinky pro
práci vyžadující citlivost při manipulaci s drobnými předměty.
Ocieplane rękawice do prac mechanicznych, część wierzchnia
z oddychającego nylonu podszytego polarem, część chwytna
wykonana z miękkiej skóry koziej, do prac wymagających dużej
manulaności i precyzji z małymi przedmiotami.

2122

416

RUKAVICE RĘKAWICE

PELICAN BLUE
WINTER
0101 0072 99 xxx
MOQ

12

ZIMA

120 

Velikosti Rozmiary: 9, 11
Barevnost Kolor: bílá-modrá biało-niebieskie
Zateplené rukavice šité z jemné lícové kozinky v dlani,
modré bavlněné tkaniny na hřbetu a s manžetou na suchý zip.
Ocieplane rękawice wzmacniane delikatną skórą kozią licową,
grzbiet dłoni wykonany z granatowej tkaniny bawełnianej,
mankiet zapinany na rzep.

OTUS

0119 0013 99 XXX
MOQ

1

60 

Velikosti Rozmiary: 8, 11
Barevnost Kolor: khaki-černá khaki-czarne

ZIMA

NEW
size
8

Rukavice šité z kvalitní umělé kůže v dlani a na prstech pro
ochranu před vlhkostí, nylonu a Spandexu na hřbetu, s podšívkou z polyesterového microfleecu, zateplením 3M Thinsulate
(100 g /m²) a zesílením mezi palcem a ukazováčkem.
Rękawice szyte z dobrej jakości sztucznej skóry w części chwytnej dłoni i na palcach w celu ochrony przed wilgocią, z nylonu
i Spandexu na grzbiecie dłoni, z podszewką z poliestru z mikropolarowych włókien, z ociepleniem Thinsulate (100 g /m²) oraz ze
wzmocnieniem pomiędzy palcem wskazującym i kciukiem.

PALUMBUS
0107 0060 60 100
MOQ

12

60 

Velikosti Rozmiary: 10

ZIMA

Barevnost Kolor: černá czarne
Vodoodpudivé rukavice zateplené polar fleecem. Povrch máčený
v protiskluzném pěnovém nitrilu, manžeta na suchý zip.
Wodoodporne, ocieplane polarem rękawice, powlekane antypoślizgową pianką nitrylową, makiety regulowane na rzepy Velcro.

4131

010

417
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MILVUS

0108 0071 99 XXX
MOQ

ZIMA

12

120 

Velikosti Rozmiary: 8, 10, 11
Barevnost Kolor: modrá-černá niebiesko-czarne
Zateplené bezešvé rukavice, polyester vnější vrstva, akryl vnitřní
vrstva, 2x máčené v černém nitrilu s finální pískovou úpravou.
Ocieplane, bezszwowe rękawice. Warstwa zewnętrzna wykonana
z poliestru, warstwa wewnętrzna wykonana z akrylu. Dwukrotnie powlekane czarnym nitrylem z wykończeniem o chropowatej
strukturze.

3232

02x

TURTUR

0119 0011 70 xxx
MOQ

1

60 

Velikosti Rozmiary: 8, 10, 11
Barevnost Kolor: žlutá żółte
Zateplené voděodpudivé pletené signální nylonové rukavice
s nánosem PVC v dlani a na prstech, komfortní froté zateplení
a pružnou manžetou.
Rękawice wysokiej widoczności, odporne na działanie wilgoci,
ocieplane bezszwowe wykonane z dzianiny nylonowej powleczonej warstwą PVC w cześci chwytnej dłoni i na palcach. Rękawice
są grubo ocieplane, wykończone elastycznym ściagaczem.

3232

020

PALAWAN WINTER
ZIMA

NEW
size
9, 11

0106 0017 xx XXX
MOQ

12

60 

Velikosti Rozmiary: 9, 10, 11
Barevnost Kolor:

NEW
COLOR

99

oranžová-černá
pomarańczowe-czarne

96
žlutá-černá
żółta-czarne

Zateplené pletené bezešvé nylonové rukavice s vrstvou mikroporézního paropropustného pěnového latexu v dlani a na prstech a pružným nápletem na zápěstí.
Zaprojektowane z myślą o zimie dziane, bezszwowe, nylonowe
rękawice z warstwą mikroporowatego, paroprzepuszczalnego
lateksu, elastyczny ściągacz.

1331

418

x2x

RUKAVICE RĘKAWICE

BLUETAIL

0106 0005 99 xxx
MOQ

12

NEW
size
9, 11

60 

Velikosti Rozmiary: 8, 9, 10, 11
Barevnost Kolor: modrá-žlutá niebiesko-żółte

ZIMA

Pletené bezešvé akrylové rukavice, polomáčené v přírodním
latexu, se zdrsněnou dlaní.
Dziane, bezszwowe, akrylowe rękawice, częściowo pokryte
naturalnym lateksem, szorstkowane wykończenie.

1331

x2x

HS-04-014
0106 0022 44 100
MOQ

12

60 

Velikosti Rozmiary: 10
Rukavice z akrylu, máčené v modrém latexu.
Rękawice akrylowe częściowo powlekane niebieskim lateksem.

NEW
ZIMA

2142

FLAMINGO
0119 0001 99 110
MOQ

12

36 

Velikosti Rozmiary: 11
Barevnost Kolor: oranžová pomarańczowe
Rukavice šité z bavlněného úpletu, máčené v PVC, s polyuretanovou vložkou a podšívkou z teplákoviny, v celkové délce 30 cm.
Rękawice szyte z bawełnianej dzianiny, powlekane PVC, z poliuretanową wkładką i podszewką z dzianiny, całkowita długość
30 cm.

4121

JKL

111

419
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CERVINUS
0101 0086 99 120

12

SIZE

MOQ

ZIMA

1

60 

Velikosti Rozmiary: 12
Barevnost Kolor: šedá szare
Komfortní kombinované zimní rukavice z hovězí lícovky a bavlněného kanvasu, pevná manžeta, zateplené materiálem Thinsulate 40 g.
Komfortowa rękawica zimowa wykonana z połączenia skóry
licowej wołowej oraz płótna bawełnianego, sztywny mankiet,
wyściółka Thinsulate 40 g.

2132

ROSE FINCH
0101 0005 99 XXX
MOQ

ZIMA

12

60 

Velikosti Rozmiary: dámské damskie 9, pánské meskie 11
Barevnost Kolor:

090

110

červená-žlutá
czerwono-żółte

zelená-žlutá
zielono-żółte

Rukavice z vepřové lícovky v dlani, bavlněné tkaniny na hřbetu
a manžetě a se zateplením 3M Thinsulate.
Rękawice wzmacniane skórą licową świńską, grzbiet dłoni
oraz mankiet wykonane z tkaniny bawełnianej, ocieplenie
3M Thinsulate.

CURLEW WINTER
0101 0074 xx 105
MOQ

ZIMA

12

96 

Velikosti Rozmiary: 10
Barevnost Kolor:

79

96

žlutá
żółty

oranžová
pomarańczowy

Zateplené rukavice z jednobarevné jemné lícové hověziny v dlani
a polyesterového úpletu v reflexní barvě na hřbetu a manžetě.
Ocieplane rękawice wzmacniane delikatną, jednokolorową licową
skórą wołową w części chwytnej dłoni, grzbiet dłoni oraz mankiet wykonane z dzianiny poliestrowej w kolorze odblaskowym.

1121

420

RUKAVICE RĘKAWICE

SHAG

0101 0015 99 xxx
MOQ

12

ZIMA

72 

Velikosti Rozmiary: 9, 11
Barevnost Kolor: žlutá-bílá żółto-białe
Rukavice z vepřové štípenky v dlani, bílé bavlněné tkaniny
na hřbetu a manžetě a s teplou podšívkou.
Rękawice wzmacniane dwoiną świńską, grzbiet dłoni oraz mankiet wykonane z białej tkaniny bawełnianej, z ciepłą podszewką.

1111

HERON WINTER

ZIMA

0102 0002 99 xxx
MOQ

12

60 

Velikosti Rozmiary: 9, 11
Barevnost Kolor: žlutá-bílá żółte-białe
Celokožené rukavice z vepřové lícovky v dlani, vepřové štípenky
na hřbetu, s teplou podšívkou.
Całoskórzane rękawice ze skóry świńskiej licowej w części
chwytnej dłoni oraz dwoiny świńskiej na grzbiecie dłoni, z ciepłą
podszewką.

2x1x

SNIPE WINTER

ZIMA

0119 0010 00 100
MOQ

12

100 

Velikosti Rozmiary: 11
Barevnost Kolor: šedá szare
Celokožené zateplené rukavice z hovězí štípenky, se 7 cm širokou
manžetou a zesílenou dlaní a palcem.
Ocieplone rękawice całoskórzane z dwoiny wołowej, ze sztywnym mankietem o szerokości 7 cm, wzmocniony kciuk i część
wewnętrzna dłoni.

3121

421
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FIREFINCH
NEW
ZIMA

0101 0012 99 110
MOQ

12

72 

ZATEPLENÍ
tkaniny bawełnianej
Velikosti Rozmiary: 11
Barevnost Kolor: barevná kombinace kombinacje kolorów
Rukavice z různobarevné lícové nábytkové hověziny v dlani
s teplou podšívkou a bavlněnou tkaninou na hřbetu a manžetě.
Rękawice wzmacniane wielokolorową skórą meblową licową,
z ocieplaną podszewką, grzbiet dłoni oraz mankiet wykonane
z tkaniny bawełnianej.

2221

SNOWFINCH
NEW
ZIMA

0101 0116 99 110
MOQ

12

72 

Velikosti Rozmiary: 11
Zimní kombinované rukavice, dlaň z polyuretanu, hřbet a manžeta ze směsy bavlna/polyester. Pohodlné a měkké i při nízských
teplotách.
Zimowe rękawice kombinowane, część chwytna wykonana z poliuretanu, część grzbietowa wykonana z mieszanki bawełny i poliestru. Miękkie i komfortowe nawet w niskich temperaturach.

1121

HS-01-005
NEW
ZIMA

0101 0114 10 110
MOQ

12

72 

Velikosti Rozmiary: 11
Barevnost Kolor: zelená zialeny
Zimní kombinované rukavice, dlaň z vinylu, hřbet a manžeta
ze směsi bavlna/polyester. Pohodlné a měkké i při nízských
teplotách.
Zimowe rękwice kombinowane, część dłonicowa wykonana z winylu, część wierzchnia z mieszanki bawełny i poliestru. Wygodne
i miękkie nawet podczas użytkowania w niskich temperaturach

422

RUKAVICE RĘKAWICE

DIELEKTRICKÉ
elektroizolacyjne
ELSEC
MOQ

12

made in

EU

120 

NORMY: EN 60903
Velikosti Rozmiary: 10, 11
Barevnost Kolor: žlutá żółte
Dielektrické izolační rukavice z kvalitního přírodního latexu
pro ochranu před nebezpečným napětím (viz tabulka).
Dielektryczne rękawice izolacyjne z naturalnego lateksu,
chroniące przed niebezpiecznym napięciem (patrz tabelka).

OBJEDNACÍ ČÍSLO
KOD PRODUKTU

0117 0001 99 100
0117 0001 99 11 0
0117 0002 99 100
0117 0002 99 110
0117 0003 99 100
0117 0003 99 110
0117 0004 99 100
0117 0004 99 110
0117 0005 99 100
0117 0005 99 110

VELIKOSTI
ROZMIAR
10
11
10
11
10
11
10
11
10
11

TŘÍDA
KLASA

PRACOVNÍ NAPĚTÍ
napięcie robocze

TLOUŠŤKA
grubość

00

500V AC

0,5 mm

0

1000V AC

1,0 mm

1

7500V AC

1,5 mm

2

17000V AC

2,3 mm

3

26500V AC

2,9 mm

423
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424

brýle
štíty
okulary
przysłony
425
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ADVANCED
brýle s vysokou ochranou zraku splňující ta nejpřísnější kritéria, vyznačující se vysokým komfortem
při nošení, kvalitním zpracování a propracovanými detaily; určeno pro náročné zákazníky...
okulary o wysokim stopniu ochorny spełniające najbardziej wymagające kryteria, charakteryzujące
się wysokim komfortem użytkowania, wysoką jakością wykonania oraz dopracowanymi,
nowoczesnymi szczegółami, zaprojektowane dla najbardziej wymagających klientów...

NEW

NEW

CUSSAY
0501 0518 xx 999
MOQ

1

BENAIS
0501 0517 xx 999

300 

MOQ

barevnost zorníku kolor szkieł:

1

300 

barevnost zorníku kolor szkieł:

ORBIT
0501 0349 81 999
81

06

bezbarvý
bezbarwne

kouřový
przyciemnione

Brýle moderního designu s polykarbonátovým
zorníkem třídy 1F dle EN 166. Díky tvaru a měkkým
vnitřním polštářkům skvěle přiléhají na obličej.
Zorník s ochranou proti poškrábání a proti zamlžení. Ochrana proti letícím částicím s nízkou energií.
Kouřový zorník s protislunečním filtrem dle normy
EN 172. Nastavitelná délka stranic. Brýle mají
odpojitelné straničky, místo nich lze použít gumový
pásek. Dodávané v pevném pouzdru.
Okulary ochronne o nowoczesnym wzornictwie
z poliwęglanowymi szybkami – klasa 1F zgodnie
z normą EN 166. Kształ i miękkie wykończenie
zapewniają idealne dopasowanie do twarzy.
Powłoka zabezpieczająca szybki przed zarysowaniem i zaparowaniem. Ochrona przed cząsteczkami
o niskiej energii uderzenia. Przyciemnione szybki
z filtrem przeciwsłonecznym zgodnie z normą
EN 172. Możliwość regulacji długości zauszników.
W miejsce zauszników można wstawić gumkę.   
W zestawie z etui.
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MOQ

1

300 

ohebné stranice
regulowane ramiona

barevnost zorníku kolor szkieł:
bezbarvý bezbarwne
Bezbarvý a extrémně flexibilní polykarbonátový
zorník tř. 1F, s ohebnými konci stranic.
Bezbarwna, wyjątkowo elastyczna szybka poliwęglanowa klasy 1 F, regulowane ramiona.

81

70

bezbarvý
bezbarwne

žlutý
żółte

Brýle s polykarbonátovým zorníkem třídy 1F dle
EN 166. Možnost vložení dioptrický skel do vkládacích rámečků. Díky tvaru a měkkým vnitřním
polštářkům skvěle přiléhají na obličej. Zorník
s ochranou proti poškrábání a proti zamlžení.
Ochrana proti letícím částicím s nízkou energií.
Nastavitelná délka a úhel stranic. Brýle je možné
nosit s dioptrickými skly i bez nich.
Okulary ochronne z szybkami poliwęglanowymi – klasa
1F zgodnie z normą EN 166. Możliwość umieszczenia szkieł korekcyjnych w specjalnie dostosowanej
wewnętrznej oprawce. Kształ i miękkie wykończenie zapewniają idealne dopasowanie do twarzy.
Powłoka zabezpieczająca szybki przed zarysowaniem i zaparowaniem. Ochrona przed cząsteczkami
o niskiej energii uderzenia. Możliwość regulacji
konta zauszników. Okulary można nosić ze szkłami
korekcyjnymi.

BRÝLE ŠTÍTY OKULARY PRZYSŁONY

VARIZE

0501 0497 xx 999
MOQ

1

250 

CHAUDON

0501 0499 xx 999
MOQ

barevnost zorníku kolor szkieł:

1

250 

barevnost zorníku kolor szkieł

06

81

06

bezbarvý
bezbarwne

kouřový
przyciemnione

bezbarvý
bezbarwne

kouřový
przyciemnione

Okulary ochronne z szybkami poliwęglanowymi
klasy 1FT do użytku w ekstremalnych temperaturach, powłoka zabezpieczająca przed zaparowaniem (bezbarwne), odporne na zarysowania
(przyciemniane) oraz z filtrem UV 400 (bezbarwne,
przyciemniane). Zapewniają maksymalną wygodę
przy jednoczesnym stosowaniu okularów korekcyjnych – specjalna konstrukcja zapobiega nakładaniu
się ramek. Opatentowana technologia regulacji
długości zauszników SoftPad™ zapewnia stabilność
okularów i optymalne dopasowanie do twarzy
użytkownika. Bardzo lekkie. EN 166

0501 0490 99 999
MOQ

81

Ochranné brýle s polykarbonátovým zorníkem tř. 1FT
pro použití při extrémních teplotách, s úpravou
proti zamlžení a poškrábání (bezbarvý), proti poškrábání (kouřový) a ochrannou UV 400 (bezbarvý,
kouřový). Poskytují maximální pohodlí při nošení
přes dioptrické brýle – promyšlený design rámu
zabraňuje překrývání straniček brýlí. Patentovaná
technologie SoftPad™ na délkově nastavitelných
straničkách zajišťuje stabilitu brýlí a plné přizpůsobení tváři uživatele. Velmi lehké. EN 166

BONNEVAL

Ochranné brýle s polykarbonátovým zorníkem
tř. 1FT s UV filtrem, úpravou proti zamlžení
(bezbarvé) a proti poškrábání (kouřové). Speciální
tmavý zorník pro přirozené vidění barev. Tvarovaný
zorník s integrovanou boční ochranou. Extrémně
lehké a velmi pohodlné pro dlouhodobé nošení,
s moderním designem, s měkkým neklouzavým
nosním můstkem, ergonomickými straničkami
s měkkými konci pro zvýšené pohodlí. EN 166

1

250 

barevnost zorníku kolor szkieł:
bezbarvý bezbarwne
Ochranné brýle s polykarbonátovým zorníkem
tř. 1BT s nemlživou úpravou (obě strany zorníku), s krytým větráním, ochranou před postřikem
kapalinami a roztavenými kovy, měkkou lícnicí z termoplastické gumy, elastickou náhlavní páskou. EN 166
Gogle ochronne z szybką poliwęglanową klasy 1BT
z powłoką zabezpieczającą przed zaparowaniem
(dwustronną), zapewniają ochronę przed rozpryskami cieczy, kryta wentylacja, miękka uszczelka
twarzowa z termoplastycznej gumy, elastyczna
taśma mocująca. EN 166

Okulary ochronne z szybkami poliwęglanowymi klasy 1FT z filtrem UV, powłoka zabezpieczająca przed
zaparowaniem (bezbarwne), odporne na zarysowania(przyciemniane). Specjalny sposób przyciemnienia zapewnia naturalną widoczność. Owalny kształt
soczewek ze zintegrowanymi osłonami bocznymi
oraz osłonami powiek. Niezwykle lekkie, umożliwiają długotrwałe noszenie, nowoczesne wzornictwo,
miękkie, antypośligowe nakładki na nosek,
ergonomiczne ramiona z miękkim wykończeniem
zapewniające idealne dopasowanie do twarzy oraz
zwiększające komfort. EN 166
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SPORT & LEISURE
brýle vyvíjené dle nejnovějších zahraničních trendů s použitím kvalitních
materiálů, určené nejen k ochraně zraku během pracovního procesu…
okulary opracowane zgodnie z najnowszymi trendami, wykonane z materiałów
wysokiej jakości, przeznaczone nie tylko do ochrony wzroku podczas pracy…

NEW

NEW

Seigy

Gievres

0501 0520 xx 999
MOQ

1

0501 0519 xx 999

300 

MOQ

barevnost zorníku kolor szkieł:

1

300 

barevnost zorníku kolor szkieł:

81

70

06

81

70

06

bezbarvý
bezbarwne

žlutý
żółte

kouřový
przyciemnione

bezbarvý
bezbarwne

žlutý
żółte

kouřový
przyciemnione

Brýle sportovního designu s polykarbonátovým zorníkem třídy 1F dle EN 166.
Zorník s ochranou proti poškrábání a proti zamlžení. Ochrana proti letícím
částicím s nízkou energií. Měkký nosní můstek. Kouřový zorník s protislunečním filtrem dle normy EN 172.

Brýle sportovního designu bez obrouček s polykarbonátovým zorníkem třídy 1F
dle EN 166. Díky tvaru a měkké vnitřní výstelce skvěle přiléhají na obličej. Zorník
s ochranou proti poškrábání a proti zamlžení. Ochrana proti letícím částicím
s nízkou energií. Kouřový zorník s protislunečním filtrem dle normy EN 172.

Sportowy model okularów ochronnych z szybkami poliwęglanowymi – klasa
1F zgodnie z normą EN 166. Powłoka zabezpieczająca szybki przed zarysowaniem i zaparowaniem. Ochrona przed cząsteczkami o niskiej energii
uderzenia. Miękki nosek. Przyciemnione szybki z filtrem przeciwsłonecznym
zgodnie z normą EN 172.

Sportowy model okularów ochronnych z szybkami poliwęglanowymi – klasa
1F zgodnie z normą EN 166. Kształ i miękkie wykończenie zapewniają idealne
dopasowanie do twarzy. Powłoka zabezpieczająca szybki przed zarysowaniem i zaparowaniem. Ochrona przed cząsteczkami o niskiej energii uderzenia.
Przyciemnione szybki z filtrem przeciwsłonecznym zgodnie z normą EN 172.
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BRÝLE ŠTÍTY OKULARY PRZYSŁONY

nastavitelná délka stranic
regulowana długość ramion

NELLORE

0501 0433 xx 999
MOQ

1

300 

MAROLLES
0501 0487 xx 999
MOQ

1

300 

UNVERRE

0501 0488 xx 999
MOQ

1

300 

barevnost zorníku kolor szkieł:

barevnost zorníku kolor szkieł:

barevnost zorníku kolor szkieł:

81

06

81

06

60

40

bezbarvý bezbarwne

kouřový przyciemnione

bezbarvý bezbarwne

kouřový przyciemnione

kouřový przyciemnione

modrý granatowy

70

45

žlutý żółte

zrcadlový lustrzanki

Brýle sportovního vzhledu optické třídy 1 s polykarbonátovým zorníkem s úpravou proti poškrábání
(třída F dle normy EN 166), ochranou proti nárazu
s malou energií a nastavitelnou délkou stranic.
Žlutý zorník má ochranný filtr proti UV záření
dle normy EN 170, kouřový a zrcadlový zorník má
ochranný protisluneční filtr dle normy EN 172.

75
hnědý brązowe

Brýle s kovovou obroučkou, s polykarbonátovým
zorníkem 1 FT, optická třída číslo 1, s úpravou proti
poškrábání, EN 166.
Okulary klasy optycznej 1 z metalowymi ramkami
i szybkami poliwęglanowymi 1 FT, z powłoką zapobiegającą i zarysowaniu. EN 166.

Brýle s polykarbonátovým zorníkem poskytují
ochranu proti škodlivému záření UVA a UVB, splňují
požadavky normy EN 1836: 2005 + A1: 2007, modrý
zorník číslo kategorie filtru 2, šedý zorník číslo
kategorie filtru 3.
Okulary z szybkami poliwęglanowymi zapewniają
ochroną przed szkodliwym promieniowaniem
UVA i UVB, spełniają wymagania normy
EN 1836: 2005 + A1: 2007. Filtr kategorii 2 dla szkieł
granatowych i kategorii 3 dla szkieł szarych.

Okulary z szybkami poliwęglanowymi, sportowy
wygląd, szybki nieparujące i odporne na zarysowania, klasa F według normy EN 166 – ochrona przed
odpryskami ciał stałych o niskiej energii uderzenia,
klasa optyczna 1, żółte szybki z filtrem UV według
normy EN 170, przyciemnione szybki z ochronnym
przeciwsłonecznym filtrem według normy EN 172.
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CLASSIC
základní řada brýlí moderního designu poskytující dostatečnou
ochranu zraku a předepsaná kritéria pro jeho ochranu…
podstawowa linia okularów ochronnych o nowoczesnym wzornictwie
zapewaniająca zadowalający zakres widoczności oraz spełniająca
wszelkie kryteria dotyczące ochorny wzroku…

nastavitelná délka stranic
regulowana długość ramion

nastavitelná délka stranic
regulowana długość ramion

nastavitelný úhel stranic
regulowany kąt pochylenia ramion

LIMERRAY

VERNON

0501 0486 xx 999
MOQ

1

0501 0424 xx 999

300 

MOQ

barevnost zorníku kolor szkieł:

1

300 

barevnost zorníku kolor szkieł:

81

70

06

81

70

06

bezbarvý
bezbarwne

žlutý
żółte

kouřový
przyciemnione

bezbarvý
bezbarwne

žlutý
żółte

kouřový
przyciemnione

Brýle s polykarbonátovým zorníkem 1 FT, s úpravou proti poškrábání, EN 166.
Okulary z szybkami poliwęglanowymi 1 FT, z powłoką zapobiegającą
zarysowaniu. EN 166.

Brýle sportovního vzhledu optické třídy 1 s polykarbonátovým zorníkem
s úpravou proti poškrábání (třída F dle normy EN 166), nastavitelná délka
a úhel stranic. Žlutý zorník má ochranný filtr proti UV záření dle normy
EN 170, kouřový zorník má ochranný protisluneční filtr dle normy EN 172.
Okulary z szybkami poliwęglanowymi, regulowany kąt nachylenia i długość
ramion, sportowy wygląd, szybki odporne na zarysowania, klasa F według
normy EN 166, żółte szybki z filtrem UV według normy EN 170, przyciemnione szybki z ochronnym przeciwsłonecznym filtrem według normy EN 172.
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BRÝLE ŠTÍTY OKULARY PRZYSŁONY

TERREY

0501 0365 xx 999
MOQ

1

300 

barevnost zorníku kolor szkieł:
nastavitelná délka stranic
regulowana długość ramion
81

01

70

bezbarvý
bezbarwne

zrcadlový
lustrzanki

žlutý
żółte

06
kouřový
przyciemnione

Brýle vhodné pro práce v průmyslu s nastavitelnou délkou stranic a zorníkem třídy F povrstveným proti oděru.
Okulary z regulowaną długością ramion, konstrukcja specjalnie
zaprojektowana do pracy w przemyśle, szybki klasy F z powłoką
zabezpieczającą przed zarysowaniem, ISO 9001.

ARTILUX

0501 0366 xx 999
MOQ

1

300 

barevnost zorníku kolor szkieł:

81

70

06

bezbarvý
bezbarwne

žlutý
żółte

kouřový
przyciemnione

Ochranné brýle moderního designu s tvrzeným polykarbonátovým zorníkem 1F bezbarvý, kouřový, žlutý a bez obrouček.
Okulary ochronne z szybkami poliwęglanowymi 1F bezbarwne,
przyciemnione, żółte, bez oprawek, szkło utwardzane,
nowoczesny wygląd.
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nastavitelná délka stranic
regulowana długość ramion

nastavitelný úhel stranic
regulowany kąt pochylenia ramion

nastavitelný úhel stranic
regulowany kąt pochylenia ramion

FERGUS

0501 0423 xx 999
MOQ

432

1

300 

nastavitelná délka stranic
regulowana długość ramion

FINNEY

0501 0422 xx 999
MOQ

1

300 

ROZELLE

0501 0363 xx 999
MOQ

1

300 

barevnost zorníku kolor szkieł:

barevnost zorníku kolor szkieł:

barevnost zorníku kolor szkieł:

81

70

81

06

81

01

bezbarvý
bezbarwne

žlutý
żółte

bezbarvý
bezbarwne

kouřový
przyciemnione

bezbarvý
bezbarwne

zrcadlový
lustrzanki

Brýle sportovního vzhledu optické třídy 1, úpravou
proti poškrábání (třídy F dle normy EN 166), ochranou proti malému nárazu, nastavitelným úhlem
a délkou stranic. Žlutý zorník – ochranný filtr proti
UV záření (dle normy EN 170).

Brýle sportovního vzhledu optické třídy 1, úpravou
proti poškrábání (třídy FT dle normy EN 166),
ochranou proti malému nárazu a nastavitelným
úhlem stranic. Kouřový zorník – ohranný protisluneční filtr (dle normy EN 172).

Okulary z szybkami poliwęglanowymi, regulowany
kąt nachylenia i długość ramion, sportowy wygląd,
szybki odporne na zarysowania, klasa F według
normy EN 166, klasa optyczna 1, żółte szybki
z filtrem UV według normy EN 170.

Okulary z szybkami poliwęglanowymi, regulowany
kąt nachylenia i długość ramion, sportowy wygląd,
szybki odporne na zarysowania, klasa FT według
normy EN 166 – ochrona przed odpryskami ciał
stałych o niskiej energii uderzenia, klasa optyczna 1,
szare szybki z filtrem UV według normy EN 172.

Brýle sportovního vzhledu optické třídy 1 s bezbarvým polykarbonátovým zorníkem s úpravou proti
poškrábání, UV filtrem (dle normy EN 170) nebo
se zrcadlovým zorníkem třídy 1F s ochranným protislunečním filtrem (dle normy EN 172) a úpravou
proti poškrábání.
Okulary z szybkami poliwęglanowymi, regulowana
długość ramion. Bezbarwne szybki – odporne
na zarysowania, filtr UV według normy EN 170.
Lustrzanki – odporne na zarysowania, przeciwsłoneczne, szybki klasy 1F.

BRÝLE ŠTÍTY OKULARY PRZYSŁONY

nastavitelná délka stranic
regulowana długość ramion

BARDEN

0501 0364 xx 999
MOQ

1

300 

iSPECTOR POUZDRO
POKROWIEC
0504 0070 99 999
MOQ

barevnost zorníku kolor szkieł:

1

100 

materiál: 100 % polyester
materiał: 100 % poliester
Pevné pouzdro na brýle se zapínáním na zip.

81

70

bezbarvý
bezbarwne

žlutý
żółte

Wytrzymały pokrowiec na okulary zapinany
na zamek błyskawiczny.

iSPECTOR SÁČEK TORBA
0504 0071 99 999
MOQ

1

100 

materiál: 100 % polyester mikrovlákno
materiał: 100 % poliester mikrowłókno
Ochranný sáček na brýle chránící zorníky před
poškrábáním.
Torba na okulary chroniąca szybki przed
zarysowaniem.

06
kouřový
przyciemnione

Ochranné brýle s nastavitelnými stranicemi, polykarbonátovým zorníkem a vrstvou proti poškrábání. Jsou dodávány ve třech variantách: bezbarvé,
kouřové se slunečním filtrem, žluté s UV filtrem.
Okulary ochronne z regulowanymi ramionami, szkła
z poliwęglanu z powłoką zabezpieczającą przed
zarysowaniem. Dostępne w trzech wariantach:
bezbarwne, przyciemniane, chroniące przed światłem słonecznym, żółte z filtrem UV.
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PANOLUX

0501 0376 99 999
MOQ

1

400 

Anatomicky tvarované panoramatické brýle s polykarbonátovým zorníkem tř. 1BT, měkkou plastovou lícnicí, krytým větráním, ochranou
před stříkajícími kapalinami a možností nasazení na dioptrické brýle.
Anatomicznie kształtowane gogle panoramiczne z miękką częścią
twarzową, szybka poliwęglanowa klasy 1BT, wentylacja, ochrona
przed rozpryskami płynów. Dostosowane do noszenia okularów
korekcyjnych.

UNIVET

0501 0491 99 999
MOQ

1

100 

Ochranné nepřímo větrané brýle s acetátovým zorníkem s nemlživou
úpravou a UV filtrem tř. 1FT pro použití při extrémních teplotách.
Široká nealergická náhlavní páska s měkkým těsnícím rámem efektivně distribuují tlak na tvář. Anatomicky tvarovaný nosní můstek
pro lepší přizpůsobení různým tvarům obličeje. Lze nosit i přes
dioptrické brýle. EN 166
Gogle ochronne z wentylacją pośrednią, filtrem UV oraz wizjerem
w klasie 1FT do użytkowania w ekstremalnych temperaturach.
Szeroka, antyalergiczna, elastyczna taśma oraz miękko wykończona rama gogli efektywnie i równomiernie rozkładają siłę nacisku
na twarzy i głowie. Anatomiczny kształt mostka nosowego
umożliwia dostosowanie do wszystkich kształtów twarzy. Możliwość
jednoczesnego stosowania okularów korekcyjnych. EN 166

WAITARA

0501 0388 99 999
MOQ

1

60 

Ochranné nepřímo větrané brýle s nemlživou úpravou a tvrzeným
zorníkem tř. 1F.
Gogle z wentylacją pośrednią, nieparujące, szybka utwardzana klasy 1F.
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BRÝLE ŠTÍTY OKULARY PRZYSŁONY

PILLI
0501 0374 99 999
MOQ

1

300 

Ochranné přímo větrané brýle s plochým PC zorníkem tř. 1F a měkkou plastovou lícnicí.
Gogle z płaską szybką poliwęglanową i miękką plastikową częścią
twarzową, z wentylacją bezpośrednią, szybka klasy 1F.

HOXTON
0501 0377 99 999
MOQ

1

250 

Ochranné nepřímo větrané brýle s plochým PC zorníkem tř. 1F, měkkou plastovou lícnicí a ochranou před stříkajícími kapalinami.
Gogle z płaską szybką poliwęglanową i miękką plastikową częścią
twarzową, z wentylacją pośrednią, ochrona przed rozpryskami
płynów, szybka klasy 1F.

BASIC
0501 0369 81 999
MOQ

1

1500 

Ochranné brýle s čirým polykarbonátovým zorníkem tř. 1F panoramatického tvaru a možností nasazení na dioptrické brýle.
Okulary ochronne, bezbarwna panoramiczna szybka klasy 1F, dostosowane do noszenia okularów korekcyjnych.

CRYSTAL
0501 0489 99 999
MOQ

1

100 

Velmi lehké ochranné brýle z čirého polykarbonátu se zorníkem
tř. 1F, s nemlživou úpravou (obě strany zorníku), změkčené konce
straniček pro větší pohodlí. EN 166
Bardzo lekkie okulary ochronne, bezbarwne szybki poliwęglanowe
klasy 1F, powłoka zabezpieczająca przed zaparowaniem (dwustronna), miękkie wykończenie zauszników zwiekszające komfort. EN 166
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YOUR
LOGO
HERE

NEW

STEALTH 8000
0501 0505 xx 999
MOQ

1

120 

STEALTH 9000
0501 0506 xx 999
MOQ

barevnost zorníku kolor szkieł:

1

120 

0501 0508 xx 999

barevnost zorníku kolor szkieł:
* ochrana proti zamlžení
zabezpieczenie przed zaparowaniem

81

70

bezbarvý
bezbarwne

žlutý
żółte

81*

70*

bezbarvý
bezbarwne

žlutý
żółte

06
kouřový
przyciemnione

Velmi lehké brýle, hmotnost pouze 26 g. Polykarbonátový zorník, UVA, UVB a UVC ochrana, adaptabilní nosní můstek, měkké gumové konce straniček,
EN 166 1.F.T.K, ochrana proti poškrábání. Čirý zorník
ochrana proti poškrábání i zamlžení. EN 170 čirý
a žlutý zorník, EN 172 (UV 400) kouřový zorník.
Bardzo lekkie okulary ochronne o wadze 26 g.
Poliwęglanowe szkła o promieniu bazowym 9,
dzięki czemu blisko przylegają, ochrona UVA, UVB,
UVC, dobrze dopasowujący się nosek, ramiona
wykończone miękką gumą, EN 166 1.F.T.K, EN 170,
EN 172, zabezpieczenie przed zarysowaniami.
Soczewka bezbarwna z zabezpieczeniem przed
zaparowaniem i porysowaniem.
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M9700
SPORTS AS

06
kouřový
przyciemnione

Velmi lehké brýle s měkkými gumovými konci straniček a stylovým designem nosního můstku zajišťují
pohodlné nošení. Měkký nosní můstek integrovaný
do rámu brýlí netlačí na nose. Ochrana před 99,9 %
UV záření. Ochrana proti poškrábání. Dostupné
s různými barvami zorníků. Optická třída 1F. EN 166.
Okulary z noskiem zintegrowanym z oprawką. Stylowe zauszniki z miękimi końcówkami zapewniają
doskonałe dopasowanie. Miękki nosek gwarantuje komfortowe osadzenie okularów na nosie.
Soczewki blokują promieniowanie UV w 99,9 %.
Posiadają ochronę przeciw zadrapaniom. Dostępne
różne rodzaje kolorów soczewek w zależności
od zastosowania. Klasa optyczna 1F. Zgodne
z normą: EN 166.

MOQ

1

200 

barevnost zorníku kolor szkieł:

81

06

bezbarvý
bezbarwne

kouřový
przyciemnione

Sportovní brýle s polykarbonátovým zorníkem;
99,9 % ochrana proti UV záření, zorník odolný
proti poškrábání, měkké gumové konce straniček
a adaptabilní nosní můstek zajišťují komfortní
nošení a snižují možnost sklouznutí brýlí. Dvojitě
zakřivené zorníky poskytují široké zorné pole
a ochranu. EN 166 1.F
Okulary sportowe z szybką poliwęglanową, zapewniają 99,9 % ochronę przed promieniowaniem UV,
zabezpieczenie przed zarysowaniem. Miękki nosek
i gumowe końcówki zauszników gwarantują wygodne dopasowanie i zapobiegają ześlizgiwaniu się
okularów. Podwójne zaokrąglone szkła zapewniają
szerokie pole widzenia. EN 166 1.F

BRÝLE ŠTÍTY OKULARY PRZYSŁONY

NEW

rámeček pro dioptrické brýle
oprawki do szkieł korekcyjnych

STEALTH 9100

NEW

0501 0522 99 999
MOQ

1

50 

STEALTH 9100
rámeček pro dioptrické brýle
OPRAWKI DO SZKIEł korekcyjnych
0504 0076 99 999
MOQ

1

500 

THERMEX

-40 °C

0501 0521 99 999
MOQ

1

50 

vysoká ochrana proti zamlžení až do -40 °C
wysoka ochrona przed zaparowaniem do -40 °C

Brýle vyrobené technologií dvojitého vstřikování s vysokým stupněm ochrany
před postřikem kapalinami/prachem a proti nárazu. Ochrana proti zamlžení a poškrábání. Bezbarvý zorník ochrání před 99,9 % UV záření. Optická třída 1, ochrana
proti UV záření (A,B,C); 2C-1.2 BT. EN 166 1BT 3.4. Dodávány v ochranném obalu.

Pokročilá ochrana – dvojitý zorník a technologie TMC™ zabraňující zamlžení
i v extrémních podmínkách. Vnitřní zorník acetátový, vnější zorník polykarbonátový. Ochrana proti poškrábání. Nízký profil brýlí umožňuje nošení společně
s helmou nebo čepicí s výztuhou. Široký elastická náhlavní páska zajišťuje
komfort a bezpečné uchycení při nošení. EN 166 1.B.T.3.4.9.K.N, EN 170.

Gogle o wysokim stopniu ochrony przed cząsteczkami kurzu i zachlapaniem,
wykonane w technologii podwójnego wtrysku z miękką oprawką doskonale
dopasowującą się do kształtu twarzy. Gogle posiadają elastyczny pasek
z rękawem chroniącym soczewkę przed zaparowaniem i zarysowaniem.
Bezbarwna, nieparująca soczewka zapewnia też 99,9 % ochrony przed promieniowaniem UV. Klasa optyczna 1, ochrona UV (A,B,C). Oznaczenie na szybce:
2C-1.2 BT. Zgodne z normą: EN 166 1BT 3.4

Zawansowana ochrona – podwójna osłona i technologia TMC™ – skutecznie zapobiega zaparowaniu nawet w ekstremalnych warunkach. Osłona
wewnętrzna octanowa, zewnętrzna wykonana z poliwęglanu. Zabezpieczenie
przed zaparowaniem i przed zarysowaniami. Wyprofilowana tak, by można
ją było nosić zarówno z przemysłowymi hełmami jak i czapkami ochronnymi. Szeroki, elastyczny pałąk zapewnia komfort i bezpieczne dopasowanie
podczas noszenia. Zgodne z normami: EN 166 1.B.T.3.4.9.K.N i EN 170.
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nastavitelný úhel stranic
regulowany kąt pochylenia ramion

měkké vnitřní polstrování
miękkie po stronie wewnętrznej

nastavitelná délka stranic
regulowana długość ramion

polohovatelné stranice a zorník
regulowane ramiona oraz szybki

3M 284x

3M 282x

0501 0337 xx 999
MOQ

1

0501 0336 xx 999

20 

MOQ

barevnost zorníku kolor szkieł:

1

20 

velmi oblíbené
ulubione
barevnost zorníku kolor szkieł:

81

99

05

(2840) bezbarvý
bezbarwne

(2841) kouřový
przyciemnione

(2845) IR 5

01*

70

20

(2844) zrcadlový
lustrzanki

(2842) žlutý
żółte

(2822) oranžový
pomarańzowe

Tyto ochranné brýle jsou vybaveny integrovaným chráničem obočí pro větší
ochranu. Mají pevný polykarbonátový zorník s ochrannou vrstvou proti
poškrábání a zamlžování, a jsou dodávány v šesti variantách: čiré, žluté pro
zvýšení kontrastu při slabém osvětlení, kouřové na ochranu před oslněním
od slunce, světle zlaté zrcadlové pro práci uvnitř i venku, IR5 pro svařování
plynem a červenooranžové proti intenzivnímu modrému světlu. Jsou kompatibilní s respirátory 3M řady 9300.
Te okulary ochronne wyposażone są w zintegrowany system ochrony brwi
w celu zapewnienia wyższego bezpieczeństwa. Wytrzymałe szybki poliwęglanowe z powłoką zabezpieczającą przed zarysowaniem i zaparowaniem
dostarczane są w sześciu wersjach: bezbarwne, żółte dla zwiększenia
kontrastu przy słabym świetle, przyciemnione dla ochrony przed oślepieniem
przez słońce, jasnozłote lustrzanki do pracy w środku i na zewnątrz,
IR 5 do spawania gazowego oraz czerwonopomarańczowe przeciw intensywnemu, niebieskiemu światłu. Kompatybilne z maskami 3M serii 9300.
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81

05

70

(2820) bezbarvý
bezbarwne

(2821) kouřový
przyciemnione

(2822) žlutý
żółte

Brýle s výborným krytím a zorným polem, velmi lehké (22 g). Měkké, pružné
stranice lze naklonit. Pevný polykarbonátový zorník s ochrannou vrstvou
proti poškrábání a zamlžování. Dodávány ve třech variantách: čiré pro zvýšení
kontrastu při slabém osvětlení, kouřové na ochranu před oslněním od slunce
a žluté pro zvýšení kontrastu při slabém osvětlení.
Okulary zapewniają doskonałą ochronę oczu oraz szerokie pole widzenia,
bardzo lekkie (22 g). Miękkie, sprężyste ramiona można odchylić. Wytrzymałe
szybki poliwęglanowe z powłoką zabezpieczającą przed zarysowaniem i zaparowaniem dostarczane są w trzech wersjach: bezbarwne, przyciemnione
dla ochrony przed oślepieniem przez słońce, żółte dla zwiększenia kontrastu
przy słabym świetle.

BRÝLE ŠTÍTY OKULARY PRZYSŁONY
nastavitelný úhel stranic
regulowany kąt pochylenia ramion
nastavitelná délka stranic
regulowana długość ramion

3M 280x

0501 0334 xx 999
MOQ

1

20 

3M 272x

0501 0328 xx 999
MOQ

barevnost zorníku kolor szkieł:

1

20 

velmi lehké
bardzo lekkie
barevnost zorníku kolor szkieł:

81

70

(2800) bezbarvý
bezbarwne

(2800) žlutý
żółte

Ochranné krycí brýle (38 g), pevný polykarbonátový zorník s ochrannou
vrstvou proti poškrábání, nastavitelná délka stranic (čtyři polohy), sklápěcí
zorník, univerzální provedení umožňuje použití s mnoha různými dioptrickými
brýlemi, měkké stranice s nízkým profilem pro pohodlí a minimální ovlivňování dioptrických brýlí. Dodávány ve dvou variantách: čiré a žluté pro zvýšení
kontrastu při slabém osvětlení.
Okulary ochronne (38 g), wytrzymałe szybki poliwęglanowe z powłoką zabezpieczającą przed zarysowaniem, regulowana długość ramion (czterostopniowa), regulowany kąt nachylenia szybek, uniwersalne wykonanie umożliwia
wykorzystanie z wieloma różnymi okularami korekcyjnymi, wygodne, miękkie
ramiona o niskim profilu gwarantują dobre dopasowanie do każdych okularów korekcyjnych. Dostarczane są w dwóch wersjach: bezbarwne oraz żółte
dla zwiększenia kontrastu przy słabym świetle.

81

70

05

(2720) bezbarvý
bezbarwne

(2722) žlutý
żółte

(2721) kouřový
przyciemnione

Ochranné brýle s odolností proti nárazům, optická třída 1 pro vysokou čirost,
polykarbonátový zorník poskytuje spolehlivou ochranu proti stanoveným
hladinám nebezpečného ultrafialového záření, vrstva proti poškrábání pro
zvýšení odolnosti a lepší vidění, vrstva proti zamlžování má pomoci snížit
zamlžování zorníku zejména během fyzické práce nebo při použití polomasek.
Kompatibilní s respirátory 3M řady 9300.
Okulary ochronne odporne na uderzenia, wysoka przejrzystość optyczna – klasa
optyczna 1, poliwęglanowa szybka zapewnia doskonałą ochronę przed danymi poziomami niebezpiecznego promieniowania ultrafioletowego, powłoka
zabezpieczająca przed zarysowaniem – dla zwiększenia odporności i lepszej
przejrzystości, powłoka zabezpieczająca przed zaparowaniem pomaga ograniczyć zaparowanie zwłaszcza przy wykonywaniu pracy fizycznej lub przy
użyciu półmasek. Kompatybilne z maskami 3M serii 9300.
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nastavitelná délka stranic
regulowana długość ramion

nastavitelná délka stranic
regulowana długość ramion
nastavitelný úhel stranic
regulowany kąt pochylenia ramion
velmi pohodlný nosní můstek
bardzo wygodny nosek

3M 275x

0501 0331 xx 999
MOQ

1

20 

(2750) bezbarvý
bezbarwne

05
(2751) kouřový
przyciemnione

Ochranné brýle s odolností proti nárazům, optická
třída 1 pro vysokou čirost, polykarbonátový zorník
poskytuje spolehlivou ochranu proti stanoveným
hladinám nebezpečného ultrafialového záření,
vrstva proti poškrábání pro zvýšení odolnosti
a lepší vidění, vrstva proti zamlžování má pomoci
snížit zamlžování zorníku, zejména během fyzické
práce nebo při použití polomasek, nastavitelná
délka stranic pro individuální přizpůsobení, měkký,
přizpůsobivý nosní můstek s větracím otvorem.
Kompatibilní s 3M respirátory řady 9300 a 3M
polomaskami řady 4000 a 7500.
Okulary ochronne odporne na uderzenia, wysoka
przejrzystość optyczna – klasa optyczna 1,
poliwęglanowa szybka zapewnia doskonałą
ochronę przed danymi poziomami niebezpiecznego
promieniowania ultrafioletowego, powłoka zabezpieczająca przed zarysowaniem – dla zwiększenia
odporności i lepszej przejrzystości, powłoka
zabezpieczająca przed zaparowaniem pomaga
ograniczyć zaparowanie zwłaszcza przy wykonywaniu pracy fizycznej lub przy użyciu półmasek,
regulowana długość ramion gwarantuje indywidualne dopasowanie, miękki, wygodny,wentylowany
mostek nosowy. Kompatybilne z maskami 3M serii
9300 oraz półmaskami 3M serii 4000 i 7500.
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0501 0329 81 999
MOQ

barevnost zorníku kolor szkieł:

81

3M 2730
1

20 

barevnost zorníku kolor szkieł:
bezbarvý bezbarwne
Ochranné brýle poskytující zvýšenou boční ochranu.
Pevný čirý polykarbonátový zorník s ochrannou
vrstvou proti poškrábání a zamlžování. Měkké konce
postranic snižují tlak za ušima, otočné body na postranicích umožňující nastavit optimální úhel zorníku.
Měkký, pohodný a větraný nosní můstek. Nastavitelná délka postranic umožňuje pohodlné přizpůsobení.
Okulary ochronne zapewniające ochronę boczną.
Mocne, bezbarwne szybki poliwęglanowe
z powłokami chroniącymi przed zarysowaniem
i zaparowaniem. Miękkie nauszniki obniżają nacisk
za małżowinami usznymi, obrotowe końcówki
ramion pozwalają na optymalne ustawienie kąta
pochylenia. Miękki, komfortowy i wentylowany nosek. Regulowana długość ramion umożliwia łatwe
dopasowanie do potrzeb użytkownika.

3M 274x

0501 0330 xx 999
MOQ

1

20 

barevnost zorníku kolor szkieł:

81

70

(2740) bezbarvý bezbarwne

(2742) žlutý żółte

05
(2741) kouřový przyciemnione

Ochranné brýle s odolností proti nárazům, optická
třída 1 pro vysokou čirost, polykarbonátový zorník
poskytuje spolehlivou ochranu proti stanoveným
hladinám nebezpečného ultrafialového záření, vrstva
proti poškrábání pro zvýšení odolnosti a lepší vidění,
vrstva proti zamlžování má pomoci snížit zamlžování zorníku zejména během fyzické práce nebo při
použití polomasek, nastavitelná délka stranic pro
individuální přizpůsobení, nastavitelný úhel zorníku.
Okulary ochronne odporne na uderzenia, wysoka
przejrzystość optyczna – klasa optyczna 1, poliwęglanowa szybka zapewnia doskonałą ochronę przed danymi poziomami niebezpiecznego promieniowania ultrafioletowego, powłoka zabezpieczająca
przed zarysowaniem – dla zwiększenia odporności
i lepszej przejrzystości, powłoka zabezpieczająca przed zaparowaniem pomaga ograniczyć
zaparowanie zwłaszcza przy wykonywaniu pracy
fizycznej lub przy użyciu półmasek, regulowana
długość ramion gwarantuje indywidualne dopasowanie, regulowany kąt nachylenia ramion.

BRÝLE ŠTÍTY OKULARY PRZYSŁONY
otočné konce stranic (pouze u QX 2000)
obracane (ruchome) końcówki zauszników (tylko QX 2000)
nastavitelná délka stranic
regulowana długość ramion
otočné konce stranic
obracane (ruchome) końcówki zauszników
nastavitelná délka stranic
regulowana długość ramion

MAXIM

QX 1000

0501 0360 xx 999
MOQ

1

0501 0353 xx 999

20 

MOQ

barevnost zorníku kolor szkieł:

1

100 

QX 2000
0501 0354 xx 999
MOQ

81

70

76

bezbarvý
bezbarwne

žlutý
żółte

kouřový
przyciemnione

Brýle s barevným (žlutý, kouřový a čirý) PC zorníkem, černé (modré) stranice
s nastavitelnou délkou a úhlem, černé (modré) poloobruby, ergonomický
design, měkký nosní můstek, velmi lehké, kombinovaný tvrzený a nepotivý
zorník třídy F s antistatickou úpravou, ochranný filtr proti UV-A záření, částečný UV-B a UV-C, boční ochrana dle normy EN 166. Patentované asférické
zorníky pro 180° vidění s jedinečným povrchem DX, který odolá zamlžení,
poškrábání a chemikáliím. Duální polstrovaná ochrana obočí pro větší pohodlí
a absorbci nárazů.
Okulary z szybkami kolorowymi PC (żółte, bezbarwne, przyciemnione), czarne
(niebieskie) ramiona z regulowaną długością i kątem nachylenia, czarne
(niebieskie) oprawki, ergonomiczny wygląd, miękki mostek nosowy, bardzo
lekkie, nieparujące zabezpieczone przed zarysowaniem, antystatyczne szybki
klasy F łatwe do wymiany, filtr ochronny przeciw promieniowaniu UV-A,
częściowo UV-B i UV-C, boczna ochrona według normy EN 166. Opatentowane
szybki asferyczne zapewniają 180° pole widzenia z wyjątkową powierzchnią
DX odporną na zamglenie, zarysowania oraz chemikalia. Podwójna miękka
ochrona brwi dla większej wygody i absorbcji uderzeń.

1

100 

barevnost zorníku kolor szkieł:

81

70

76

bezbarvý
bezbarwne

žlutý
żółte

kouřový
przyciemnione

Brýle s barevným (kouřový, čirý, žlutý) PC zorníkem, nastavitelná délka stranic, barevné (černé, modré) poloobruby, ergonomický sportovní design, velmi
lehké, kombinovaný tvrzený povlak s antistatickou úpravou, boční ochrana
dle normy EN 166, zorník třídy F, ochranný sluneční filtr dle normy EN 172.
Modelová řada QX 2000 – stejné kombinace, ale s přizpůsobitelným nosním
můstkem a nastavitelnými stranicemi s otočným koncem.
Okulary z szybkami kolorowymi PC (bezbarwne, przyciemnione, żółte), regulowana długość ramion, kolorowe (czarne, niebieskie) oprawki, ergonomiczny
sportowy wygląd, bardzo lekkie, kombinowana powłoka antystatyczna,
boczna ochrona według normy EN 166, szybki klasy F, przeciwsłoneczny filtr
ochronny według normy EN 172. Seria modeli QX2000 – takie same plus
miękki mostek nosowy o regulowanej grubości oraz obracane (ruchome)
końcówki zauszników.
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AS-01-002
0501 0483 81 999

NEW

MOQ

1

300 

Brýle s nastavitelnou délkou stranic vhodné do industriálního prostředí.
Okulary ochronne z regulacją długości zauszników, odpowiednie do prac
przemysłowych.

AS-01-001
0501 0482 81 999

NEW

MOQ

1

240 

Brýle s polykarbonátovým zorníkem, možné nosit přes dioptrické brýle.
Okulary ochronne wykonane z przezroczystego poliwęglanu, dostosowane do noszenia na okularach korekcyjnych.

AS-02-001
0501 0484 81 999

NEW

MOQ

1

200 

Ochranné brýle s plochým PC zorníkem a měkkou plastovou lícnicí,
nepřímá ventilace.
Gogle z wentylacją pośrednią, płaskim wizjerem PC oraz miękkim,
plastycznym wykończeniem.

AS-02-002
0501 0485 81 999

NEW

MOQ

1

200 

Ochranné přímo větrané brýle s plochým PC zorníkem a měkkou
plastovou lícnicí.
Okulary ochronne bezpośrednio wentylowane płaski wizjer PC
i miękkiego tworzywa sztucznego maska.
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UT

0502 0062 99 999
MOQ

1

50 

Ruční štít s možností variabilního upevnění
rukojeti, se sklem DIN 10 a zorníkem o velikosti
110 x 90 mm, vhodný pro svářeče. Vyhovuje normě
EN 175 a EN 166.
Ręczna tarcza spawalnicza, możliwość opcjonalnego zamontowania rękojeści, szkło DIN 10, szybka
110 x 90 mm. Zgodne z normą EN 175 oraz EN 166.

NÁHRADNÍ SKLO 110 x 90 mm
ZAPASOWE SZKŁO
110 x 90 mm

WELDGUARD
SE 1140
0501 0378 99 999
MOQ

1

60 

Ochranné nepřímo větrané brýle s měkkou plastovou lícnicí, pevným čirým obdélníkovým zorníkem
třídy F, odklápěcím svářečským zorníkem, možností
nasazení na dioptrické brýle, ochranou proti záření
vznikajícím při svařování, vhodné pro svařování.
Tmavá ochranná svářečská skla nejsou součástí,
nutno objednat samostatně. Vyhovuje normě
EN 175 a EN 166.
Gogle spawalnicze z miękką, elastyczną oprawką,
trwała, przezroczysta, prostokątna szybka klasy F,
wentylacja pośrednia, można zakładać na okulary
korekcyjne, ochrona przed promieniowaniem powstającym podczas spawania, ciemne ochronne szkła
spawalnicze nie są załączone i należy zamówić je
osobno. Zgodne z normą EN 175 oraz EN 166.

NÁHRADNÍ SKLO
108 x 51 mm
ZAPASOWE SZKŁO
108 x 51 mm

0504 0030 99 999 bezbarvý bezbarwne
0504 0031 1 0 xxx kouřový przyciemnione
MOQ

1

10 

Náhradní sklo pro svařování 108 x 51 mm,
čiré 00, kouřové 05–12.
Zapasowe szkło do spawania 108 x 51 mm,
bezbarwne 00, przyciemnione 05–12.

0504 0027 99 xxx tmavá ciemne
MOQ

1

10 

Náhradní sklo pro svařování 110 x 90 mm,
tmavost 06–11.
Zapasowe szkło do spawania 110 x 90 mm,
przyciemnienie 06–11.
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ARTILUX WELD
0501 0380 99 999
MOQ

1

200 

Modré ochranné nepřímo větrané brýle s odklápěcími kruhovými zorníky třídy F, možností nasazení
na dioptrické brýle a ochranou proti záření vznikajícím při svařování, vhodné pro svařování.
Vyhovuje normě EN 166.
Niebieskie gogle ochronne z podnoszonymi okrągłymi szkłami klasy F, wentylacja pośrednia, ochrona przed promieniowaniem powstającym podczas
spawania, można zakładać na okulary korekcyjne.
Zgodne z normą EN 166.

NÁHRADNÍ SKLO
ZAPASOWE SZKŁO

0504 0028 99 999 bezbarvý bezbarwne
0504 0029 99 xxx kouřový przyciemnione
MOQ

1

10

Náhradní sklo pro svařování, tmavost 05-08 nebo čiré.
Zapasowe szkło do spawania przyciemnione 05-08
lub bezbarwne.

444

EU

OKULA ŠTÍT ŠP 28
OSŁONA TWARZY
OKULA ŠP 28
0502 0050 99 999
MOQ

1

100 

OKULA ŠTÍT ŠP 29
OSŁONA TWARZY
OKULA ŠP 29
0502 0051 99 999
MOQ

1

100 

Ochranný štít o velikosti 220 x 290 mm z čirého
PMMA tl. 2 mm je typem štítu s náhlavním nosičem. Určen k ochraně očí a obličeje proti nárazu
pomalu letících částic s dopadovou energií max.
0,56 J. Umožňuje současné použití korekčních brýlí.
Vyhovuje normě EN 166.

Ochranný štít o velikosti 330 x 290 mm z čirého
PMMA tl. 2 mm je typem štítu s náhlavním nosičem. Určen k ochraně očí a obličeje proti nárazu
pomalu letících částic s dopadovou energií max.
0,56 J. Umožňuje současné použití korekčních brýlí.
Vyhovuje normě EN 166.

Osłona twarzy z nagłowiem, wymiary osłony:
220 x 290 mm, wykonana z bezbarwnego PMMA
o grubości 2mm. Przeznaczona do ochrony oczu
i twarzy przed uderzeniami małych, wolno poruszających się cząsteczek stałych o energii uderzenia
nie przekraczającej 0,56 J. Umożliwia jednoczesne
stosowanie okularów korekcyjnych.
Zgodne z normą EN 166.

Osłona twarzy z nagłowiem, wymiary osłony:
330 x 290 mm, wykonana z bezbarwnego PMMA
o grubości 2 mm. Przeznaczona do ochrony oczu
i twarzy przed uderzeniami małych, wolno poruszających się cząsteczek stałych o energii uderzenia
nie przekraczającej 0,56 J. Umożliwia jednoczesne
stosowanie okularów korekcyjnych.
Zgodne z normą EN 166.

BRÝLE ŠTÍTY OKULARY PRZYSŁONY

MAXSHIELD
0502 0026 99 999
MOQ

1

60 

Čirý PC celoobličejový štít s náhlavním držákem
a zorníkem třídy F. Vyhovuje normě EN 166.
Bezbarwna, poliwęglanowa osłona twarzy
z uchwytem na głowę, poliwęglanowa szybka
klasy F. Zgodne z normą EN 166.

NÁHRADNÍ
POLYKARBONÁTOVÝ ZORNÍK
ZAPASOWA SZYBKA
POLIWĘGLANOWA
0502 0022 99 999
MOQ

1

200 

VISIGUARD
0502 0023 99 999
MOQ

1

35 

Čirý PC celoobličejový štít s náhlavním držákem
a polykarbonátovým zorníkem třídy 1B.
Vyhovuje normě EN 166.
Bezbarwna, poliwęglanowa osłona twarzy
z uchwytem na głowę, poliwęglanowa szybka
klasy 1B. Zgodne z normą EN 166.

NáhRadní
polykarbonátový zorník
ZAPASOWA SZYBKA
POLIWĘGLANOWA
0502 0024 99 999
MOQ

1

VISIGUARD
MESH
0502 0025 99 999
MOQ

1

35 

Drátěný celoobličejový štít s náhlavním držákem.
Vyhovuje normě EN 1731.
Osłona siatkowa twarzy z uchwytem na głowę.
Zgodne z normą EN 1731.
VÍCE
SPRAWDŽ

str.
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ASK 300

0503 0008 99 999
MOQ

1

8 

Svářečská samostmívací kukla s nastavitelnou tmavostí automatického optického filtru od 9 do 13.
Vyhovuje normě EN 166, EN 175, EN 379.
Przyłbica spawalnicza samościemniająca, regulowane przyciemnienie automatycznego filtra
optycznego od 9 do 13. Zgodne z normą EN 166,
EN 175 oraz EN 379.

SK 200

0503 0051 99 999
MOQ

1

1 

Svářecí kukla s výklopným hledí. DIN 10 sklo
110 x 90 mm. Lehká konstrukce helmy.
Vyhovuje normě EN 175 a EN 166.
Przyłbica spawalnicza z odchylaną osłoną. Szkło
DIN 10 o wymiarach 110 x 90 mm. Lekka konstrukcja hełmu. Zgodne z normą EN 175 oraz EN 166.

VÍCE V SEKCI SPECIÁLNÍ ODĚVY
SPRAWDŹ W SEKCJI ODZIEŻ SPECJALISTYCZNA
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NEW

SK 100

ASK 400

0503 0015 99 999
MOQ

1

0503 0013 99 999

8 

MOQ

1

8 

Plastová kukla pro svářeče se snadno vyměnitelnými skly (110 x 90 mm) a tmavostí ochranných svářečských skel 06-11. Vyhovuje normě EN 175 a EN 166.

Svářečská samostmívací kukla s nastavitelnou
tmavostí a citlivostí automatického optického filtru
od 9 do 13. Vyhovuje normě EN 166, EN 175, EN 379.

Plastikowa przyłbica spawalnicza, łatwo wymienialne szkła (110 x 90 mm), przyciemnienie spawalniczych szkieł ochronnych 06-11. Zgodne z normą
EN 175 oraz EN 166.

Przyłbica spawalnicza samościemniająca, regulowane przyciemnienie automatycznego filtra
optycznego od 9 do 13. Zgodne z normą EN 166,
EN 175 oraz EN 379.

náhradní sklo 110 x 90 mm
zapasowe szkło 110 x 90 mm

str.

443

ASK 900

0503 0059 99 999
MOQ

1

4 

Svářečská samostmívací kukla s nastavitelnou tmavostí automatického digitálního optického filtru od 5
do 8 a od 9 do 13. Vnitřní display s údaji o nastavení
filtru. Vyhovuje normě EN 166, EN 175, EN 379.
Przyłbica spawalnicza z elektronicznym filtrem
światła, regulacją przyciemnienia automatycznego
cyfrowego filtra optycznego od 5 do 8 oraz od
9 do 13. Posiada wewnętrzny wyświetlacz z informacją na temat ustawień filtra. Zgodne z normami: EN 166, EN 175, EN 379.
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hlavový oblouk nauszniki z pałąkiem na głowę

23 dB

26 dB

SNR

457

LA 3001

SNR

ED 1H EAR DEFENDER

30 dB

27 dB

453

H510A-401-GU OPTIME I 455

SNR

3M PELTOR X1A

31 dB

SNR

31 dB

SNR

SNR

453

H520A-407-GQ OPTIME II 455

33 dB

35 dB

37 dB

453

H540A-411-SV OPTIME III 456

ED 2H EAR DEFENDER

452

452

27 dB

3M PELTOR X2A

SNR

3M PELTOR X4A

SNR

27 dB

SNR

H515FB-516-SV BULL´S EYE I

31 dB

457

SNR

GS-01-001

33 dB

SNR

H520F-409-GQ OPTIME II 456

27 dB

SNR

33 dB

SNR

ED 3H EAR DEFENDER

452

457

SNR

3M PELTOR X3A

454

SNR

455

3M PELTOR X5A

upevnění na přilbu nauszniki na hełmowe

25 dB

26 dB

SNR

458

ED 1C EAR DEFENDER

3M PELTOR X1P3

31 dB

458

459

SNR

H510P3E-405-GU OPTIME I

32 dB

SNR

ED 3C EAR DEFENDER

26 dB

SNR

32 dB

SNR

3M PELTOR X3P3

459

461

SNR

3M PELTOR X4P3

460

29 dB
SNR

ED 2C EAR DEFENDER

458

30 dB

459

H520P3E-410-GQ OPTIME II 461

SNR

3M PELTOR X2P3

34 dB

SNR

36 dB

SNR

H540P3E-413-SV OPTIME III 461

30 dB

SNR

3M PELTOR X5P3

460

s nákrčním obloukem nauszniki z opaską na kark

30 dB
SNR

ED 2N EAR DEFENDER

462

audio/rádio a komunikační Auido/radio i komunikacja

26 dB

29 dB

SNR

MT16H210F-478-GN
SPORT TAC

450

463

31 dB

SNR

ED RESPONSE

463

SNR

ED TUNEUP EAR
DEFENDER

462

31 dB

32 dB

SNR

MT53H7A440B LITE
COM III

464

32 dB

SNR

HRXS7A-01

464

SNR

MT15H7A2 SV PRO
TAC II

463

OCHRANA SLUCHU OCHRONA SŁUCHU
SET ŠTÍT A SLUCHÁTKA zestaw osłona i nauszniki

25 dB

26 dB

SNR

465

FORESTRY SET

26 dB

SNR

466

G500V5FH510-GU

467

HY100A
HYGIENICKÉ PODLOŽKY 467
PODKŁADKI HIGIENICZNE

37 dB

37 dB

G500V5CH510-OR

27 dB

SNR

466

30 dB

SNR

464

PELTOR PEL LES

SNR

465

BUSHMASTER

DOPLŇKY AKCESORIA

ED 1, 2, 3
HYGIENICKÝ SET
ZESTAW HIGIENICZNY

467

HYX1, HYX2, HYX3,
HYX4, HYX5, HY51,
HY52, HY54, HY6
HYGIENICKÝ SET
ZESTAW HIGIENICZNY

zátkové chrániče sluchu Zatyczki do uszu

37 dB
SNR

468

ED COMFORT PLUG

SNR

ED COMFORT PLUG
CORDED

30 dB

469

SNR

PELTOR TRI FLANGE

23 dB

469

468

E-A-R CLASSIC

468

E-A-R SOFT

28 dB

28 dB

470

E-A-R CLASSIC CORDED 470

471

E-A-R BAND

471

E-A-R CABOFLEX

471

473

E-A-R
zásobník zátek
POJEMNIK ZATYCZEK

472

E-A-R
náhradní náplň
ZAPAS ZATYCZEK

472

E-A-R SOFT CORDED

468

SNR

E-A-R ULTRAFIT
CORDED

25 dB

470

3M 1261

21 dB

SNR

SNR

ARTIFLEX DS
náhradní zátky
ZAPASOWE ZATYCZKI

471

E-A-R BAND
náhradní zátky
ZAPASOWE ZATYCZKI

471

ED
DÁVKOVAČ
Dozownik

472

E-A-R
DÁVKOVAČ
Dozownik

473

469

25 dB

SNR

23 dB

SNR

32 dB

SNR

SNR

21 dB

SNR

36 dB

SNR

SNR

21 dB

SNR

ED ARTIFLEX DS

ED COMFORT PLUG
DETECT

29 dB

SNR

ED 4FIT

468

36 dB

SNR

SNR

470

3M 1271

25 dB
SNR

E-A-R CABOFLEX
náhradní zátky
ZAPASOWE ZATYCZKI

471

DOPLŇKY AKCESORIA

ED COMFORT PLUG
náplň
opakowanie
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26 dB
SNR

EU

ED 1H EAR
DEFENDER
0402 0073 99 999
MOQ

1

30 dB

made in

20 

SNR

EU

ED 2H EAR DEFENDER
0402 0074 99 999
MOQ

1

33 dB

made in

20 

SNR

made in

EU

ED 3H EAR DEFENDER
0402 0075 99 999
MOQ

1

20 

NORMY: EN 352-1: 2002

NORMY: EN 352-1: 2002

NORMY: EN 352-1: 2002

Dielektrický mušlový chránič sluchu s odolným,
snadno nastavitelným a stabilním teleskopickým
hlavovým obloukem s měkkým, širokým hlavovým
polštářkem pro zvýšené pohodlí, pěnou plněnými
těsnícími polštářky. Nízký profil uchycení mušlí
k oblouku pro snížení rizika zachycení ve stísněných prostorech. Hmotnost 227 g.

Výkonný dielektrický mušlový chránič sluchu
s odolným, snadno nastavitelným a stabilním teleskopickým hlavovým obloukem s měkkým, širokým
hlavovým polštářkem pro zvýšené pohodlí, pěnou
plněnými těsnícími polštářky. Nízký profil uchycení
mušlí k oblouku pro snížení rizika zachycení ve stísněných prostorech. Hmotnost 248 g.

Vysoce výkonný dielektrický mušlový chránič sluchu
s odolným, snadno nastavitelným a stabilním teleskopickým hlavovým obloukem s měkkým, širokým
hlavovým polštářkem pro zvýšené pohodlí, pěnou
plněnými těsnícími polštářky. Nízký profil uchycení
mušlí k oblouku pro snížení rizika zachycení ve stísněných prostorech. Hmotnost 277 g.

Dielektryczne ochronniki słuchu z wytrzymałym,
łatwym do regulowania i stabilnym pałąkiem
teleskopowym na głowę wykończonym miękką,
szeroką opaską zwiększającą komfort użytkowania. Czasze wypełnione miękką pianką. Specjalny,
niski profil łączenia czasz z pałąkiem minimalizuje
ryzyko zahaczenia o przeszkody w wąskich przestrzeniach. Waga 227 g.

Dielektryczne ochronniki słuchu o znakomitych
parametrach ochronnych, z wytrzymałym, łatwym
do regulowania i stabilnym pałąkiem teleskopowym na głowę wykończ onym miękką, szeroką
opaską zwiększającą komfort użytkowania.
Czasze wypełnione miękką pianką. Specjalny,
niski profil łączenia czasz z pałąkiem minimalizuje ryzyko zahaczenia o przeszkody w wąskich
przestrzeniach. Waga 248 g.

Dielektryczne ochronniki słuchu o wysokim
współczynniku tłumienia, z wytrzymałym, łatwym
do regulowania i stabilnym pałąkiem teleskopowym na głowę wykończonym miękką, szeroką
opaską zwiększającą komfort użytkowania.
Czasze wypełnione miękką pianką. Specjalny,
niski profil łączenia czasz z pałąkiem minimalizuje ryzyko zahaczenia o przeszkody w wąskich
przestrzeniach. Waga 277 g.
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3M™ Peltor™ X1A
0402 0087 99 999
MOQ

1

10 

EU

27 dB
SNR

barevnost kolor: zelená zielony
Lehká konstrukce. Kompatibilní s prostředky na ochranu zraku
a filtračními polomaskami 3M. Vnitřní dvojitá drátěná konstrukce
náhlavního pásku nabízí lepší rovnováhu, snadné nastavení a odolnost. Náhlavní pásek je elektricky izolovaný (DI-EL). Pro ochranu před
lehkým průmyslovým hlukem, používají se při sekání trávy, vrtání atp.
Verze s náhlavní páskou. Hmotnost 184 g.
Lekka konstrukcja. Kompatybilne ze środkami ochrony wzroku filtrami
i półmaskami 3M. Wewnętrzna konstrukcja pałąka podwójnego drutu
zapewnia lepszą równowagę, łatwą konfigurację i trwałość. Opaska
jest elektrycznie odizolowane. Zapewniają ochronę przed hałasem
przemysłowym o lekkim natężeniu, podczas koszenia trawników,
wiercenia etc. Wersja na pałąku. Waga 184 g.

made in

3M™ Peltor™ X2A
0402 0089 99 999
MOQ

1

EU

31 dB
SNR

10 

barevnost kolor: žlutá żółty
Lehká konstrukce. Kompatibilní s prostředky na ochranu zraku
a filtračními polomaskami 3M. Vnitřní dvojitá drátěná konstrukce
náhlavního pásku nabízí lepší rovnováhu, snadné nastavení a odolnost. Náhlavní pásek je elektricky izolovaný (DI-EL). Pro ochranu před
střední až vysokou hladinou hluku, včetně mnohých průmyslových
aplikací, jako jsou práce na silnici, výstavba atd. Verze s náhlavní
páskou. Hmotnost 220 g. Verze pro upevnění na přilbu: X2P3
Lekka konstrukcja. Kompatybilne ze środkami ochrony wzroku filtrami i półmaskami 3M. Wewnętrzna konstrukcja pałąka podwójnego
drutu zapewnia lepszą równowagę, łatwą konfigurację i trwałość.
Opaska jest elektrycznie odizolowane. Ochrona przed hałasem
o natężeniu od umiarkowanego do wysokiego włącznie zastosowaniem w przemyśle, przy pracach drogowych, na budowach itp.
Wersja na pałąku. Waga 220 g.
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EU

33 dB
SNR

3M™ Peltor™ X3A
0402 0091 99 999
MOQ

1

10 

barevnost kolor: červená czerwony
Lehká konstrukce. Kompatibilní s prostředky na ochranu zraku
a filtračními polomaskami 3M. Vnitřní dvojitá drátěná konstrukce
náhlavního pásku nabízí lepší rovnováhu, snadné nastavení a odolnost. Náhlavní pásek je elektricky izolovaný (DI-EL). Pro ochranu před
hlukem v lesnictví, na letištích, v těžkém strojírenství atd. Verze
s náhlavní páskou. Hmotnost 245 g.
Lekka konstrukcja. Kompatybilne ze środkami ochrony wzroku filtrami
i półmaskami 3M. Wewnętrzna konstrukcja pałąka podwójnego drutu
zapewnia lepszą równowagę, łatwą konfigurację i trwałość. Opaska
jest elektrycznie odizolowane. Ochrona przed hałasem w leśnictwie,
na lotniskach, w przemyśle ciężkim itp. Wersja na pałąku. Waga 245 g.

made in

EU

best

seller

33 dB
SNR

3M™ Peltor™ X4A
se štíhlou mušlí
ze smukłymi czaszami
0402 0093 99 999
MOQ

1

10 

barevnost kolor: fluorescenční žlutozelená fluorescencyjny żółto-zielony
Lehká konstrukce. Kompatibilní s prostředky na ochranu zraku a filtračními
polomaskami 3M. Vnitřní dvojitá drátěná konstrukce náhlavního pásku
nabízí lepší rovnováhu, snadné nastavení a odolnost. Náhlavní pásek je
elektricky izolovaný (DI-EL). Pro použití při vysoké úrovni hluku v různých
odvětvích průmyslu. Hmotnost 234 g. X4 dokážou, při velmi nízkém profilu a hmotnosti, dosáhnout neuvěřitelně vysokého útlumu 33 dB SNR.
Lekka konstrukcja. Kompatybilne ze środkami ochrony wzroku filtrami
i półmaskami 3M. Wewnętrzna konstrukcja pałąka podwójnego drutu
zapewnia lepszą równowagę, łatwą konfigurację i trwałość. Opaska jest
elektrycznie odizolowane. Ochrona przed hałasem o wysokim natęzeniu
w różnych gałęziach przemysłu. Waga 234 g. X4 to niezwykle smukłe
i bardzo lekkie nauszniki ochronne o wyjątkowo wysokich właściwościach tłumiących 33 dB SNR.

Výjimečně štíhlé, vysoký výkon
wyjątkowo smukłe, wysoka wydajność
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made in

made in

37 dB

31 dB

EU

EU

SNR

SNR

27 dB
SNR

made in

EU

Bez nutnosti používat dvojí ochranu!
nie ma potrzeby używania podwójnej ochrony!

3M™ Peltor™
X5A
0402 0095 99 999

MOQ

1

10 

barevnost kolor: černá czarny
Lehká konstrukce. Kompatibilní s prostředky
na ochranu zraku a filtračními polomaskami 3M.
Vnitřní dvojitá drátěná konstrukce náhlavního pásku
nabízí lepší rovnováhu, snadné nastavení a odolnost.
Náhlavní pásek je elektricky izolovaný (DI-EL). Pro použití v prostředích s extrémně vysokou úrovní hluku,
kde je obvykle nutná dvojitá ochrana, tj. při těžbě,
dobývání, v papírnách atd. Hmotnost 351 g. X5 nabízí
unikátní útlum SNR 37 dB – NEJVYŠŠÍ HODNOTA
NA TRHU S MUŠLOVÝMI CHRÁNIČI.
Lekka konstrukcja. Kompatybilne ze środkami ochrony wzroku filtrami i półmaskami
3M.Wewnętrzna konstrukcja pałąka podwójnego
drutu zapewnia lepszą równowagę, łatwą konfigurację i trwałość. Opaska jest elektrycznie odizolowane. Stosowane w środowiskach o bardzo
wysokim natężeniu hałasu, gdzie wymagana jest
podwójna ochrona np. w górnictwie, w papierniach itp. Waga 351 g. X5 to nauszniki ochronne
zapewniające niezrównane właściwości tłumiące SNR 37 dB – NAJWYŻSZY STOPIEŃ TŁUMIENIA NA RYNKU NAUSZNIKÓW OCHRONNYCH.

H510A-401-GU
OPTIME I
0402 0023 99 999
MOQ

1

20 

H520A-407-GQ
OPTIME II
0402 0024 99 999
MOQ

1

20 

barevnost kolor: žlutá żółte

barevnost kolor: tm. zelená ciemnozielone

Lehký žlutý mušlový chránič sluchu, pěnou plněný
hlavový oblouk a těsnící polštářky hmotnost 150 g,
vhodný pro použití v průmyslu.

Výkonný střední tmavě zelený mušlový chránič
sluchu, s hlavovým obloukem, kapalinou a pěnou
plněnými těsnícími polštářky, hmotnost 210 g, tlumí
dobře i nízké frekvence, vhodný pro hlučné prostředí.

Lekkie, żółte ochronniki słuchu. Miękkie poduszki
uszczelniające wewnątrz sprężyny dociskowej,
masa 150 g, wykorzystanie – w przemyśle.

Efektywny, średniej wielkości, zielony ochronnik słuchu, metalowa sprężyna dociskowa, poduszki uszczelniające wypełnione unikalną kombinacją pianki
i płynu, masa 210 g, doskonale tłumi dzwięki o niskiej
częstotliwości, przy dużym zagrożeniu hałasem.
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EU

31 dB
SNR

H520F-409-GQ
OPTIME II
0402 0051 99 999
MOQ

1

20 

barevnost kolor: tm. zelená ciemnozielone
Výkonný střední zelený mušlový chránič sluchu, se
skládacím obloukem, kapalinou a pěnou plněnými
těsnícími polštářky, hmotnost 210 g, tlumí dobře i nízké
frekvence, vhodný pro hlučná prostředí.
Efektywne, średniej wielkości nauszniki przeciwhałasowe ze składanym kabłąkiem, poduszki uszczelniające
wypełnione pianką i cieczą, masa 210 g, tłumią dobrze
również hałas o niskiej częstotliwości, nadają się
do środowisk z wysokim poziomem hałasu.

made in

EU

35 dB
SNR

H540A-411-SV
OPTIME III
0402 0025 99 999

MOQ

1

20 

barevnost KOLOR: černá-červená czarno-czerwony
Vysoce výkonný černo-červený chránič sluchu, s hlavovým obloukem a pěnou plněnými těsnícími polštářky,
s dvojitou stěnou mušlí, hmotnost 265 g, tlumí výborně v celém rozsahu frekvencí.
Bardzo efektywny, czarno-czerwony ochronnik słuchu
ze sprężyną dociskową, szerokie pierścienie uszczelniające wypełniane pianką, podwójna ściana nauszników, masa 265 g, maksymalne tłumienie dźwięków
o wszystkich częstotliwościach.
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H515FB-516-SV
BULL’S EYE I
0402 0050 99 999
MOQ

1

made in

EU

27 dB
SNR

20 

barevnost kolor: černá czarny
Velmi plochý zelený mušlový chránič sluchu,
se skládacím obloukem.
Bardzo płaskie czarne ochronniki słuchu,
ze składanym pałąkiem.

LA 3001

0402 0021 XX 999
MOQ

1

50 

NORMY: EN 352-1

made in

EU

23 dB
SNR

barevnost kolor:
10
20 40

Velmi lehký dielektrický mušlový chránič sluchu
o hmotnosti 163 g.
Bardzo lekki, dielektryczny ochronnik słuchu
o masie 163 g.

GS-01-001

0402 0082 20 999
MOQ

1

27 dB
SNR

50 

NORMY: EN 352-1
Ochranná sluchátka GS-01-001
Velmi lehká dielektrická sluchátka.
Nauszniki ochronne GS-01-001
Bardzo lekkie nauszniki dielektryczne.
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29 dB
SNR

25 dB
SNR

31 dB

EU

0402 0076 99 999
1

EU

made in

ED 1C EAR
DEFENDER
MOQ

made in

20 

SNR

ED 2C EAR
DEFENDER
0402 0077 99 999
MOQ

1

20 

made in

EU

ED 3C EAR
DEFENDER
0402 0078 99 999
MOQ

1

20 

NORMY: EN 352-3: 2002

NORMY: EN 352-3: 2002

NORMY: EN 352-3: 2002

Dielektrický mušlový chránič sluchu s upevněním
na ochrannou přilbu (štěrbina 30 mm), se snadno
nastavitelným a stabilním teleskopickým upravením velikosti, s pěnou plněnými těsnícími polštářky.
Nízký profil uchycení mušlí k oblouku pro snížení
rizika zachycení ve stísněných prostorech i v pohotovostní pozici sluchátek. Hmotnost 252 g.

Výkonný dielektrický mušlový chránič sluchu
s upevněním na ochrannou přilbu (štěrbina 30 mm),
se snadno nastavitelným a stabilním teleskopickým
upravením velikosti, s pěnou plněnými těsnícími
polštářky. Nízký profil uchycení mušlí k oblouku pro
snížení rizika zachycení ve stísněných prostorech
i v pohotovostní pozici sluchátek. Hmotnost 271 g.

Vysoce výkonný dielektrický mušlový chránič sluchu
s upevněním na ochrannou přilbu (štěrbina 30 mm),
se snadno nastavitelným a stabilním teleskopickým
upravením velikosti, s pěnou plněnými těsnícími
polštářky. Nízký profil uchycení mušlí k oblouku pro
snížení rizika zachycení ve stísněných prostorech
i v pohotovostní pozici sluchátek. Hmotnost 300 g.

Dielektryczne ochronniki słuchu mocowane do kasków bezpieczeństwa (otwory 30 mm) o łagodnym
i stabilnym teleskopowym mechanizmie regulacyjnym. Czasze wypełnione miękką pianką. Specjalny,
niski profil łączenia czasz z elementem mocującym
do kasku minimalizuje ryzyko zahaczenia o przeszkody w wąskich przestrzeniach, nawet w pozycji
gotowości do pracy. Waga 252 g.

Dielektryczne ochronniki słuchu o znakomitych
parametrach ochronnych, mocowane do kasków
bezpieczeństwa (otwory 30 mm) o łagodnym
i stabilnym teleskopowym mechanizmie regulacyjnym. Czasze wypełnione miękką pianką. Specjalny,
niski profil łączenia czasz z elementem mocującym
do kasku minimalizuje ryzyko zahaczenia o przeszkody w wąskich przestrzeniach, nawet w pozycji
gotowości do pracy. Waga 271 g.

Dielektryczne ochronniki słuchu o wysokim współczynniku tłumienia, mocowane do kasków bezpieczeństwa (otwory 30 mm) o łagodnym i stabilnym
teleskopowym mechanizmie regulacyjnym. Czasze
wypełnione miękką pianką. Specjalny, niski profil
łączenia czasz z elementem mocującym do kasku
minimalizuje ryzyko zahaczenia o przeszkody
w wąskich przestrzeniach, nawet w pozycji gotowości do pracy. Waga 300 g.
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30 dB
SNR

made in

EU

26 dB
SNR

EU

3M™ Peltor™
X1P3
0402 0088 99 999

MOQ

1

32 dB

made in

SNR

3M™ Peltor™
X2P3
0402 0090 99 999
MOQ

1

10 

made in

EU

3M™ Peltor™
X3P3
0402 0092 99 999
MOQ

1

10 

10 

Lehká konstrukce. Kompatibilní s prostředky
na ochranu zraku a filtračními polomaskami 3M.
Pro ochranu před lehkým průmyslovým hlukem, používají se při sekání trávy, vrtání atp. Hmotnost 185 g.
Lekka konstrukcja. Kompatybilne ze środkami
ochrony wzroku filtrami i półmaskami 3M. Zapewniają ochronę przed hałasem przemysłowym
o lekkim natężeniu, podczas koszenia trawników,
wiercenia etc. Waga 185 g.

Lehká konstrukce. Kompatibilní s prostředky
na ochranu zraku a filtračními polomaskami 3M.
Vnitřní dvojitá drátěná konstrukce náhlavního pásku
nabízí lepší rovnováhu, snadné nastavení a odolnost. Náhlavní pásek je elektricky izolovaný (DI-EL).
Pro ochranu před střední až vysokou hladinou hluku,
včetně mnohých průmyslových aplikací, jako jsou
práce na silnici, výstavba atd. Hmotnost 220 g.

Lehká konstrukce. Kompatibilní s prostředky
na ochranu zraku a filtračními polomaskami 3M.
Pro ochranu před hlukem v lesnictví, na letištích,
v těžkém strojírenství atd. Hmotnost 247 g.
Lekka konstrukcja. Kompatybilne ze środkami
ochrony wzroku filtrami i półmaskami 3M.
Ochrona przed hałasem w leśnictwie, na lotniskach, w przemyśle ciężkim itp. Waga 247 g.

Lekka konstrukcja. Kompatybilne ze środkami ochrony wzroku filtrami i półmaskami 3M. Wewnętrzna
konstrukcja pałąka podwójnego drutu zapewnia
lepszą równowagę, łatwą konfigurację i trwałość.
Opaska jest elektrycznie odizolowane. Ochrona przed hałasem o natężeniu od umiarkowanego do wysokiego włącznie zastosowaniem w przemyśle, przy
pracach drogowych, na budowach itp. Waga 220 g.
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32 dB
SNR

EU

3M™ Peltor™
X4P3
0402 0094 99 999
MOQ

1

10 

Výjimečně štíhlé, vysoký výkon
wyjątkowo smukłe, wysoka wydajność
Lehká konstrukce. Kompatibilní s prostředky na ochranu zraku a filtračními polomaskami 3M. Pro použití při vysoké úrovni hluku v různých
odvětvích průmyslu. Hmotnost 236 g. X4 dokážou, při velmi nízkém profilu a hmotnosti, dosáhnout neuvěřitelně vysokého
útlumu 32 dB SNR.
Lekka konstrukcja. Kompatybilne ze środkami ochrony wzroku filtrami
i półmaskami 3M. Ochrona przed hałasem o wysokim natęzeniu w różnych gałęziach przemysłu. Waga 236 g. X4 to niezwykle smukłe
i bardzo lekkie nauszniki ochronne o wyjątkowo wysokich
właściwościach tłumiących 33 dB SNR.
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36 dB

made in

SNR

made in

EU

3M™ Peltor™
X5P3
0402 0096 99 999
MOQ

1

20 

Lehká konstrukce. Kompatibilní s prostředky na ochranu zraku
a filtračními polomaskami 3M. Pro použití v prostředích s extrémně vysokou úrovní hluku, kde je obvykle nutná dvojitá ochrana,
tj. při těžbě, dobývání, v papírnách atd. Hmotnost 353 g. X5 nabízí
unikátní útlum SNR 36 dB – NEJVYŠŠÍ HODNOTA NA TRHU
S MUŠLOVÝMI CHRÁNIČI.
Lekka konstrukcja. Kompatybilne ze środkami ochrony wzroku
filtrami i półmaskami 3M. Stosowane w środowiskach o bardzo
wysokim natężeniu hałasu, gdzie wymagana jest podwójna ochrona
np. w górnictwie, w papierniach itp. Waga 353 g. X5 to nauszniki
ochronne zapewniające niezrównane właściwości tłumiące SNR 37 dB – NAJWYŻSZY STOPIEŃ TŁUMIENIA NA RYNKU
NAUSZNIKÓW OCHRONNYCH.

OCHRANA SLUCHU OCHRONA SŁUCHU

26 dB

30 dB

34 dB

made in

made in

made in

H520P3E-410-GQ OPTIME II
0402 0044 99 999

H540P3E-413-SV OPTIME III
0402 0045 99 999

SNR

SNR

EU

H510P3E-405-GU
OPTIME I
0402 0043 99 999
MOQ

1

20 

Lehký žlutý mušlový chránič sluchu, s upevněním na ochrannou přílbu LAS S14 a S17, krčním
obloukem a pěnou plněnými těsnícími polštářky,
hmotnost 180 g, vhodný pro použití v průmyslu.
Lekkie, żółte nauszniki przeciwhałasowe mocowane
do kasku ochronnego LAS S14 i S17, pałąk na szyi,
poduszki uszczelniające wypełnione pianką, masa
180 g, nadają się do środowisk przemysłowych.

SNR

EU

MOQ

1

20 

EU

MOQ

1

20 

Středně výkonný zelený mušlový chránič sluchu,
s upevněním na ochrannou přílbu LAS S14 a S17,
kapalinou a pěnou plněnými těsnícími polštářky,
hmotnost 240 g, tlumí dobře i nízké frekvence,
vhodný pro hlučná prostředí.

Vysoce výkonný černo-červený chránič sluchu,
s dvojitou stěnou mušlí, upevněním na ochrannou
přílbu LAS S14 a S17, pěnou plněnými těsnícími
polštářky, hmotnost 295 g, tlumí výborně v celém
rozsahu frekvencí.

Efektywne, średniej wielkości nauszniki przeciwhałasowe mocowane do kasku ochronnego
LAS S14 i S17, poduszki uszczelniające wypełnione
pianką i cieczą, masa 240 g, tłumią dobrze również
hałas o niskiej częstotliwości, nadają się do środowisk przemysłowych.

Bardzo efektywne, czarno-czerwone nauszniki
przeciwhałasowe z podwójną ścianą czaszy
nausznika, mocowane do kasku ochronnego LAS
S14 i S17, poduszki uszczelniające wypełnione
pianką, masa 295 g, tłumią znakomicie hałas
w całym zakresie częstotliwości.
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30 dB

ED 2N EAR DEFENDER
0402 0079 99 999
MOQ

1

20 

SNR

NORMY: EN 352-1: 2002
Výkonný dielektrický mušlový chránič sluchu s pevným, pružným
krčním obloukem zajišťujícím optimální rozložení váhy a přítlak mušlí,
s měkkou nastavitelnou páskou přes hlavu pro zvýšené pohodlí,
pěnou plněnými těsnícími polštářky. Hmotnost 215 g.
Dielektryczne ochronniki słuchu o znakomitych parametrach
ochronnych, z mocnym, elastycznym pałąkiem na szyję zapewniającym dobre wyważenie i równomierny rozkład wagi oraz optymalne
i komfortowe dopasowanie czasz do głowy. Miękka, regulowana
rzepem taśma na głowę zwiększająca komfort użytkowania. Czasze
wypełnione miękką pianką. Waga 215 g.

AM/FM
radio

made in

EU

31 dB
SNR

ED TuneUp Ear
Defender
0402 0099 99 999
MOQ

1

10 

NORMY: EN 352-1: 2002
Mušlový chránič se zabudovaným AM / FM stereo přijímačem
s velkými ovládacími prvky umožňuje rychlé a jednoduché naladění
stanice. Sluchátka disponují vstupem pro MP3 přehrávač, mobilní
telefon atd. Ergonomický design, snadno nastavitelný a stabilní
teleskopický hlavový oblouk, pěnou plněné těsnící polštářky pro
zvýšené pohodlí i při nošení brýlí. Nabíjení na 2 AA baterie vydrží
až 300 hodin. Hmotnost 380 g.
Ochronniki słuchu z wbudowanym radiem AM / FM wysokiej jakości,
z dużymi pokrętłami umożliwiającymi szybkie i łatwe strojenie radia.
Możliwość podłączenia urządzeń zewnętrznych takich jak mp3 czy
telefon komórkowy. Ergonomiczny kształt, łatwe dopasowanie,
stabilny, teleskopowy pałąk, czasze wypełnione pianką, wygodne
nawet przy jednoczesnym użytkowaniu okularów. 2 baterie typu AA
zapewniają 300 godzin czasu pracy. Waga 380 g.
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ED response
0402 0100 99 999
MOQ

1

10 

NORMY: EN 352-1, EN 352-4, EN 352-6, EN 352-8
Mušlový chránič se zabudovaným AM / FM stereo přijímačem s velkými
ovládacími prvky umožňuje rychlé a jednoduché naladění stanice. Elektronicky řízený odposlech okolí. Sluchátka disponují vstupem pro MP3
přehrávač, mobilní telefon atd. Ergonomický design, snadno nastavitelný
a stabilní teleskopický hlavový oblouk, pěnou plněné těsnící polštářky
pro zvýšené pohodlí i při nošení brýlí. Nabíjení na 2 AA baterie vydrží až
300 hodin. Hmotnost 403 g, EN 352-1, EN 352-4, EN 352-6, EN 352-8.
Ochronniki słuchu z wbudowanym radiem AM / FM wysokiej jakości,
z dużymi pokrętłami umożliwiającymi szybkie i łatwe strojenie radia.
Posiadają elektroniczną regulację izolacji od hałasu pochodzącego
z otoczenia. Możliwość podłączenia urządzeń zewnętrznych takich jak
mp3 czy telefon komórkowy. Ergonomiczny kształt, łatwe dopasowanie,
stabilny, teleskopowy pałąk, czasze wypełnione pianką,MOQ wygodne
nawet przy jednoczesnym użytkowaniu okularów. 2 baterie typu AA
zapewniają 300 godzin czasu pracy. Waga 403 g, EN 352-1, EN 352-4,
EN 352-6, EN 352-8.

made in

EU

NEW
29 dB
SNR

made in
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MT16H210F478-GN
SPORT TAC

26 dB
SNR

0402 0052 99 999
MOQ


1

10 

Barevnost kolor: tm. zelená ciemnozielone
Mušlový zelený chránič sluchu, s velmi plochými mušlemi, skládacím
obloukem, elektronikou tlumící hluk a zesilující mluvenou řeč dle potřeby
a s možností připojení na komunikační systémy, vhodný pro střelce.
Zielony ochronnik słuchu, z bardzo płaskimi czaszami, składanym
pałąkiem, z urządzeniem elektronicznym tłumiącym hałas zewnętrzny
i wzmacniającym mowę ludzką, z możliwością połączenia z systemami
komunikacyjnymi. Odpowiednie na strzelnicę.
made in

EU

MT15H7A2 SV PRO TAC II
0402 0035 99 999
MOQ

1

10 

32 dB
SNR

Barevnost kolor: černá czarny
Mušlový černý chránič sluchu, s elektronikou tlumící hluk a zesilující mluvenou řeč dle potřeby a s možností připojení na komunikační systémy.
Czarny ochronnik słuchu, z urządzeniem elektronicznym tłumiącym hałas
zewnętrzny i wzmacniającym mowę ludzką, z możliwością połączenia
z systemami komunikacyjnymi.
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31 dB
SNR

MT53H7A440B LITE COM III
0402 0063 99 999
MOQ


1

10 

Barevnost kolor: černá czarny
Bezdrátová černá komunikační souprava v mušlových chráničích sluchu, kombinovatelná s jinými komunikačními systémy, s CD přehrávačem nebo FM radiopřijímačem, elektronicky řízeným hlukovým filtrem,
hlavovým obloukem, hmotnost 436 g, s frekvencí 446, 00625-446,
09375 MHz, 8 kanály, 38 podkanály, výkonem 150 / 25 mW ERP, dosahem až 2000 m, na dva 1,5 V AA monočlánky.
Ochronniki słuchu z bezprzewodowym zestawem komunikacyjnym,
z możliwością połączenia z innymi systemami komunikacyjnymi,
odtwarzaczem CD lub radiem FM; elektroniczny filtr zakłóceń; pałąk,
waga 436 g; częstotliwość pracy: 446, 00625–446, 09375 MHz, 8
kanałów i 38 podkanałów, moc wyjściowa 150 / 25 mW ERP, zasięg
2.000 m, zasilanie:
2 baterie 1,5 V typu AA
made in

EU

32 dB
SNR

HRXS7A-01
0402 0030 99 999
MOQ


1

FM
radio

10 

Barevnost kolor: červená czerwone
Mušlový červený chránič se zabudovaným FM stereo přijímačem
a vstupem pro MP3, hmotnost 340 g.
Czerwone ochronniki słuchu z wbudowanym odbiornikiem FM stereo
i wejściem na MP3, masa 340 g.
made in

EU

28 dB
SNR

PELTOR PEL LES
0601 0023 99 999
MOQ

1

1 

Lesnická sada skládající se z přilby Peltor G2000 a mušlového chrániče
sluchu H31P3K s odklopnou drátěnou mřížkou a plachetkou na zátylku.
Zestaw dla leśników - kask Peltor G2000 + ochronnik słuchu H31P3K
z uchylaną siatką drucianą i osłoną szyi.
VÍCE
SPRAWDŽ
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OCHRANA SLUCHU OCHRONA SŁUCHU

25 dB

FORESTRY SET

SNR

0601 0079 99 999
MOQ

1

1 

30 dB

BUSHMASTER

SNR

0402 0072 99 999
MOQ

1

12 

normy: EN 397, EN 50365, EN 352-3 a EN 1731.

normy: EN 352: 2002, EN 1731

Lesnický komplet skládající se z: oranžové helmy EVOLite s posuvnou sponou,
držáku štítu, drátěného štítu a integrovaných sluchátek InterGP (SNR: 25)
a výstražné plachetky na zátylku.

Designováno pro maximální komfort a optimální ochranu pro uživatele,
kteří nepotřebují zároveň ochranu hlavy (helmu). Měkký hlavový polštářek
a těsnící polštářky. Sluchátka splňují normu EN 352:2002, SNR: 30. Drátěný štít
splňuje normu EN 1731.

Cieszący się popularnością zestaw dla leśników składający się z: pomarańczowego kasku EVOLite z zapieciem przesuwanym, z osłony twarzy wykonanej z drucianej siatki i zintegrowanych nauszników InterGP (SNR: 25) oraz
z wysokiej widoczności osłony karku. Zestaw spełnia wymogi.

Osłona twarzy wraz z nausznikami zaprojektowana, by zapewnić uzytkownikowi optymalną ochronę tam, gdzie ochrona głowy nie jest obligatoryjna. Poduszki i pałąk wypełnione miękkim tworzywem. Nauszniki są zgodne z normą
EN 352:2002, SNR: 30. Osłona twarzy zgodna z normą EN 1731.

465

WWW.CERVA.COM

G500V5CH510-OR
0402 0097 99 999
MOQ

1

10 

barevnost kolor: oranžová-černá pomarańczowy-czarny
Kombinace náhlavního systému 3M™ G500 s drátěným obličejovým
štítem z nerezové oceli 5C a sluchátky OPTIME I SNR: 26 dB.
Zestaw nagłowny 3MTM G500 z siatkową osłoną twarzy wykonaną
z nierdzewnej stali wraz z nausznikami: OPTIME I SNR: 26 dB.
Vlastnosti a výhody Wydajność i korzyści
Čelní kryt Daszek ochronny
Větrání pro zvýšené pohodlí. Čelní kryt je také navržen jako držák kabelů pro
kombinaci s komunikačními produkty Peltor.
Wentylacja dla większej wygody. Pokrywa przednia jest zaprojektowana jako
posiadacza kablową o połączeniu z produktów PELTOR komunikacyjnych.
Obličejový štít Osłona twarzy
5C síťový z nerezové oceli se zvýšenou mechanickou odolností (S)
5F-1 polykarbonátový štít s ochranou proti vysokorychlostním částicím (A, BT)
5C siatkowa osłona twarzy wykonana ze stali nierdzewnej o podwyższonej odporności mechanicznej 5F-1 poliwęglanowa osłona twarzy chroniąca przed uderzeniem
cząstek o dużej prędkości (BT)

26 dB
SNR

made in
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Integrované brýle Zintegrowane okulary ochronne
Pro lepši ochranu zraku lze systém G500 vybavit řadou integrovaných brýlí (V6*),
dostupných v čirém, šedém a žlutém odstínu.
W celu zwiększenia ochrony wzroku, zestaw nagłowny G500 może być wyposażony
w okulary ochronne (serii V6*), dostępne w kolorze bezbarwnym, szarym i żółtym.
Ochrana sluchu Ochrona słuchu
Díky robustní konstrukci náhlavního pásku lze systém G500 používat s chrániči
sluchu i bez nich. Otvor má velikost 30 mm a je kompatibilní s chrániči sluchu
Peltor P3E.
Dzięki stabilnej konstrukcji nagłowie G500 może być używane zarówno z nausznikami, jak i bez nich. Gniazdo ma średnicę 30 mm i jest kompatybilne z nausznikami
przeciwhałasowymi serii Peltor P3E.
Náhlavní pasek Więźba
Robustní konstrukce upravená pro upevnění chráničů sluchu s dotahovacím
kolečkem.
Stabilna i wytrzymała konstrukcja dająca możliwość łączenia z nausznikami
ochronnymi.

G500V5FH510-GU
0402 0098 99 999
MOQ

1

10 

barevnost kolor: žlutá-černá żóto-czarny
Kombinace náhlavního systému 3M™ G500 s čirým polykarbonátovým
obličejovým štítem a sluchátky OPTIME I SNR: 26 dB.
made in
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26 dB
SNR

Zestaw nagłowny 3MTM G500 z poliwęglanową osłoną twarzy wraz
z nausznikami: OPTIME I SNR: 26 dB.

OCHRANA SLUCHU OCHRONA SŁUCHU

HYGIENICKÝ SET ED
ZESTAW HIGIENICZNY ED
0403 0035 99 999 ED 99400 sluchátka ED 1, 2 do nauszników ED 1, 2
0403 0036 99 999 ED 99401 sluchátka ED 3 do nauszników ED 3
MOQ

1

made in
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50 

HYGIENICKÝ SET X-SERIES 3M
ZESTAW HIGIENICZNY X-SERIES 3M
0403 0040 99 999 HYX1
0403 0041 99 999 HYX2
0403 0042 99 999 HYX3
0403 0043 99 999 HYX4
0403 0044 99 999 HYX5
MOQ

1

10 

HYGIENICKÝ SET peltor
ZESTAW HIGIENICZNY PELTOR
0403 0014 99 999 HY51, sluchátka H510 do nauszników H510
0403 0011 99 999 HY52, sluchátka H520 do nauszników H520
0403 0009 99 999 HY54, sluchátka H540 do nauszników H540
0403 0010 99 999 HY6, sluchátka H6 do nauszników H6
MOQ

1

20 

HYGIENICKÉ PODLOŽKY HY100A – univerzální
PODKŁADKI HIGIENICZNE HY100A – uniwersalne
0403 0008 99 999
MOQ

1

100 
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37 dB

37 dB

SNR

SNR

ED COMFORT
PLUG CORDED

ED COMFORT
PLUG DETECT

MOQ 250

MOQ

0401 0078 99 999
1 

0401 0079 99 999
1

250 

normy: EN 352-2

normy: EN 352-2

Jednorázové zátkové chrániče sluchu z velmi měkké PU pěny s ergonomickým designem pro snažší
zavádění do zvukovodu a dokonalé přilnutí k jeho
stěnám pro vysoký komfort použití.

Jednorázové zátkové chrániče sluchu z velmi
měkké PU pěny v modré barvě, s lankem a kovovou kuličkou detekovatelnou detektorem kovů,
s ergonomickým designem pro snažší zavádění
do zvukovodu a dokonalé přilnutí k jeho stěnám
pro vysoký komfort použití. Vhodné pro použití
v potravinářském průmyslu.

Jednorazowe zatyczki do uszu wykonane z bardzo
miękkiej pianki poliuretanowej, o ergonomicznym
kształcie ułatwiającym wprowadzenie i optymalne
dopasowanie do kanału słuchowego, zapewniające
wysoki komfort i stopień ochrony.

ED COMFORT PLUG
0401 0077 99 999
MOQ 250

1 

Varianta bez lanka.
Wariant bez sznurkiem.

468

Jednorazowe zatyczki do uszu wykonane z bardzo
miękkiej pianki poliuretanowej w kolorze niebieskim, o ergonomicznym kształcie ułatwiającym
wprowadzenie i optymalne dopasowanie do kanału
słuchowego, zapewniające wysoki komfort i stopień ochrony. Połączone sznurkiem oraz wyposażone w metalowe kulki możliwe do wykrycia przez
wykrywacze metali. Rekomendowane do przemysłu
spożywczego.

36 dB
SNR

E·A·R SOFT
CORDED
0401 0043 99 999

MOQ 200

1 

Jednorázové tvrarovatelné zátkové chrániče sluchu
z velmi měkké PU pěny, s oblým zakončením,
vydávájí minimální a rovnoměrný tlak na stěnu
sluchovodu. Dodávány se šňůrkou.
Jednorazowe, plastyczne zatyczki przeciwhałasowe
z bardzo miękkiej pianki poliuretanowej, z okrągłą
końcówką, powodują powstawanie minimalnego, równomiernego nacisku na ścianę kanału
słuchowego. Dostarczane wraz ze sznurkiem.

E·A·R SOFT
0401 0038 99 999
MOQ 250

1 

Varianta bez šňůrky.
Wariant bez sznurkiem.
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OCHRANA SLUCHU OCHRONA SŁUCHU
odnímatelný provázek
odpinany kabel

made in
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29 dB
SNR

E·A·R ULTRAFIT
CORDED
0401 0049 99 999
MOQ

50

1 

Tvarované omyvatelné zátkové chrániče sluchu
spojené bezpečnostním vinylovým vláknem, se
zaváděcí rukojetí a třemi velmi jemnými lamelami
(stromečkové), v univerzální velikosti.
Zatyczki przeciwhałasowe mające wzór z uchwytem i trzema kryzami wkładki, połączone
winylowym sznurkiem, możliwość mycia, wielkość
uniwersalna.

pletené
pleciony sznurek

30 dB

32 dB

SNR

SNR

ED 4FIT

0401 0081 99 999
MOQ

6

120 

Normy: EN 352-2
Tvarované omyvatelné zátkové chrániče sluchu
spojené lankem, se zaváděcí rukojetí a čtyřmi velmi jemnými lamelami velmi příjmenými k pokožce
a vhodnými pro téměř každou velikost zvukovodu,
s vysokým útlumem SNR 30 dB, včetně čirého pouzdra k uložení s možností připevnění na opasek.

PELTOR Tri
flange
0401 0051 99 999
MOQ 100

1 

Zátky s třemi jemnými lamelami, zaváděcí rukojetí
a se spojovacím vláknem (pletené), omyvatelné.
Zatyczki przeciwhałasowe z trzema delikatnymi
lamelkami, praktyczny uchwyt połączony linką
winylowym sznurkiem, możliwość mycia.

Specjalnie ukształtowane, zmywalne zatycznki
do uszu połączone sznureczkiem, z uchwytem
ułatwiającym wprowadzenie do kanału słuchowego. Wykonane z bardzo miękkiego materiału
o specjalnym, czterolistkowym kształcie zapewniającym dopasowanie do niemal każdego rozmiaru
ucha. Przyjamne dla skóry, zapewniające wysoki
poziom tłumienia hałasu SNR 30 dB, dostarczane
w przezroczystym, plastykowym pudełku do przechowywania, wyposażonym w klips do mocowania
przy pasku.
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unikátní materiál
wyjątkowy materiał

praktické pouzdro s úchytem za opasek
praktyczna obudowa z klipsem do paska

29 dB

25 dB

SNR

E·A·R CLASSIC CORDED

3M 1261

MOQ 200

MOQ

0401 0041 99 999
1 

0401 0027 99 999
50

1 

Jednorázové tvarovatelné zátkové chrániče sluchu ze speciální PVC
pěny, nedráždí pokožku, tvarová paměť umožňuje postupné a dokonalé
přilnutí ke stěně zvukovodu, snadné a pohodlné použití.

Zátkové chrániče sluchu z měkkého materiálu pro vícenásobné
použití, snadné zavedení do zvukovodu díky novému vzhledu, se
skladovacím pouzdrem včetně spony na opasek.

Jednorazowe, plastyczne zatyczki przeciwhałasowe ze specjalnej pianki
PVC, nie drażnią skóry, pamięć plastyczna umożliwia stopniowe i bardzo
dokładne przylgnięcie do kanału słuchowego, łatwe i wygodne w użyciu.

Zatyczki przeciwhałasowe z miękkiego materiału do wielokrotnego
użytku, dzięki nowemu kształtowi łatwo wprowadza się je do kanału
słuchowego, w komplecie pojemnik i spinka na pasek.

E·A·R CLASSIC
0401 0035 99 999

3M 1271
0401 0028 99 999

MOQ 250

MOQ

1 

50

1 

velmi pohodlné
bardzo wygodne

Varianta bez šňůrky.
Wariant bez sznurka.

28 dB
SNR
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SNR

Varianta bez pouzdra.
Wariant bez pojemnika.

OCHRANA SLUCHU OCHRONA SŁUCHU

ED ARTIFLEX DS

23 dB

0401 0082 99 999
MOQ

1

SNR

100 

Náhradní zátky
ZAPASOWE ZATYCZKI
0401 0083 99 999

normy: EN 352-2
Tvarované zátkové chrániče sluchu z PU uzavírající pouze zevní ústí
zvukovodu, s velmi lehkým, pružným omyvatelným a elegantním
plastovým obloukem, praktické – lze zavěsit kolem krku v případě, že
nejsou potřeba. Vhodné do provozů, kde není třeba stálé používání
(návštěvy), snadno vyměnitelné zátky.

MOQ

10

100 

Poliuretanowe, bardzo lekkie, stożkowe zatyczki do uszu nie wymagające wprowadzenia do kanału słuchowego. Połączone elastycznym,
stylowym, zmywalnym wodą, plastikowym łukiem ułatwiającym
zawieszenie na szyi w sytuacji, gdy nie są potrzebne. Znakomite
do środowisk o dużym natężeniu hałasu, gdzie użytkowanie ochron
słuchu w sposób ciągły nie jest wymagane (goście); końcówki zatyczek łatwe do wymiany.

E·A·R Band
0401 0058 99 999
MOQ

1

20 

Polštářkové omyvatelné tvarované zátkové chrániče sluchu,
uzavírají pouze zevní ústí zvukovodu, s lehkým pružným plastikovým obloukem a vyměnitelnými zátkami, vhodné pro krátkodobé
návštěvy hlučných provozů.
Zatyczki przeciwhałasowe w kształcie poduszeczek, zamykające
jedynie zewnętrzne ujście kanału słuchowego, z lekkim i sprężystym
pałąkiem i wymienianymi końcówkami, odpowiednie przy krótkotrwałym obciążeniu słuchu.

Náhradní zátky
ZAPASOWE ZATYCZKI
0403 0027 99 999
MOQ

50
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21 dB
SNR

10 

Náhradní zátky
ZAPASOWE ZATYCZKI
0403 0022 99 999

E·A·R Caboflex
0401 0048 99 999
MOQ

1

40 

MOQ

50

1 

Kónické omyvatelné zátkové chrániče sluchu z jemného pěnového
polymeru, s vrstvou silikonu, vyměnitelnými zátkami a lehkým spojovacím obloukem pod bradu (ideální pro současné použití ochranné
přilby a brýlí), vhodné pro opakované vstupy do hlučných provozů.
Zatyczki przeciwhałasowe w kształcie stożków, z delikatnej pianki
polimerowej, z warstwą silikonu. Końcówki można wymieniać, lekki
kabłąk pod brodę (idealne w sytuacji, kiedy trzeba używać równocześnie okularów ochronnych i kasku. Są dobrym rozwiązaniem, kiedy
konieczne jest częste wchodzenie na obszary o wysokim poziomie
hałasu i opuszczanie ich.

21 dB
SNR
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E·A·R ZÁSOBNÍK ZÁTEK
E·A·R POJEMNIK
ZATYCZEK
0401 0039 99 999
MOQ 500

4 

Náplň 500 párů chráničů sluchu E·A·R Soft pro dávkovač E·A·R.
Opakowanie zastępcze zawierające 500 par zatyczek przeciwhałasowych E·A·R
soft do zastosowania w dozowniku E·A·R.

28 dB
SNR

E·A·R DÁVKOVAČ
E·A·R DOZOWNIK ZATYCZEK
0403 0020 99 999
MOQ

1

4 

Dávkovač zátkových chráničů sluchu E·A·R soft,
snadná obsluha jednou rukou, jednoduše vyměnitelné zásobníky chráničů.
Dozownik zatyczek E·A·R soft, łatwa obsługa jedną
ręką, łatwo wymienialne wkłady (zapas).
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E·A·R NÁHRADNÍ NÁPLŇ
E·A·R ZAPAS ZATYCZEK
0401 0040 99 999
MOQ 500

4 

Náhradní náplň 500 párů do zásobníku E·A·R SOFT.
Zapas zatyczek do dozownika E·A·R SOFT zawierający 500 par.

OCHRANA SLUCHU OCHRONA SŁUCHU

ED dávkovač
Dozownik
do zatyczek ED
0403 0039 99 999
MOQ

1

4 

•
•
•
•

základna v černé barvě
zásobník na 500 párů
možnost upevnění na zeď
dodáváno bez náplně

•
•
•
•

czarna podstawa
pojemnik na 500 par
z możliwością mocowania do ściany
dostarczany z zatyczkami

37 dB
SNR

ED COMFORT PLUG
náplň opakowanie
0401 0080 99 999
MOQ 500 10 
Náplň do dávkovače, 500 párů v sáčku.
Opakowanie do dozownika, 500 par w worku foliowym.
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OCHRANNÉ
PŘILBY
KASKI
OCHRONNE
475

DAY &
NIGHT
PROTECTION...
Hmotnost nižší než 300 g

Waży mniej niż 300 g

Vysoce reflexní

Intensywna Odblaskowość

Integrovaná ochrana očí

ZINTEGROWANA OCHRONA OCZU

O 20% méně než helma splňující standard EN397

Třída R2 – vysoce reflexní material

20% mniej niż typowy hełm spełniający wymagania normy EN397
Materiał Intensywnie Odblaskowy klasy R2

EVO Spec EN166.1.F dostupné ve variantách
bezbarvé & kouřové

EVOSpec EN166.1.F dostępne przezroczyste i przyciemniane

BROWSE OUR FULL RANGE AT
the natural selection

the natural selection

the natural selection

the natural selection

OCHRANNÉ PŘILBY KASKI OCHRONNE

MK 8 EVOLUTION™
0601 0044 xx 999
MOQ

1

Nejodolnější přilba v portfoliu
Najbardziej odporny kask w asortymencie

8 

service-life
5 YEARS

Zkoušky prováděné dle požadavků normy EN 14052:
2005 3-násobně převyšují požadavky normy EN 397
Wysokiej jakości wyściółka pluszowa i napotnik Próby
przeprowadzone według wymagań normy EN 14052:
2005 3-krotnie przewyższają wymogi normy EN 397

Na objednávku
na zamówienie
Normy: EN 14052, EN 397
BAREVNOST KOLOR:

EN 14052

80

70

40

bílá
biały

žlutá
żółty

modrá
niebieski

Hmotnost: 550g • materiál: polyethylen HDPE • životnost:
5 let • uchycení: textilní 4bodové s nadstandardní plyšovou
výstelkou • s ventilací • efektivní teplotní odolnost: -40 °C až
+50 °C • ochrana proti bočnímu nárazu • přilba má dodatečnou vložku z polystyrenu • potní páska ze speciální měkčené
tkaniny • ochrana proti roztavenému kovu (MM) • nastavení
obvodu hlavy pomocí otočného kolečka
Ochrana hlavy se neustále vyvíjí. JSP je jedinou společností,
která vytvořila helmu splňující vysoké požadavky na ochranu dle normy EN 14052, která nově 3-násobně převyšuje
požadavky normy EN 397. Helma je navržena s použitím
nejnovějších materiálů a technik výroby. EVO8 nabízí skutečně komplexní ochranu a nedostižné pohodlí. Vysoce kvalitní
průmyslová přilba se zvýšeným stupněm ochrany je vhodná
pro práce v rizikovém prostředí např. hornictví, tunelování,
demolice, stavby, rafinerie atd. Žádná jiná bezpečnostní
helma nenabízí tuto úroveň ochrany. Tento produkt je
designován pro ochranu života, pokud berete bezpečnost
skutečně vážně, budete nosit přilbu EVO8 od společnosti JSP.
Nastavitelná velikost v rozpětí 53–64 cm. S odvětráním.
Velká plocha vhodná pro potisk logem.
Waga: 550 g • materiał: HDPE polietylen • żywotność: 5 lat
• 4 punktowa tekstylna więźba z dodatkową pluszową wyściółką • wentylowany – odporność termiczna: -40 °C do +50 °C
• znacznie wyższa ochrona przed uderzeniami z góry niż
hełmy z EN 397 oraz dodatkowa ochrona przed uderzeniami
bocznymi – napotnik • ochrona przed odpryskami- metal
(MM) – szeroki zakres regulacji więźby pokrętłem
Ochrona głowy rozwija się nieustannie. JSP jest jedyną firmą,
której udało się stworzyć kask spełniający wysokie wymagania ochrony głowy według normy EN 14052, która obecnie
3-krotnie przewyższa wymagania normy EN 397. Kask jest
zaprojektowany przy użyciu najnowocześniejszych materiałów i technik produkcji. EVO8 oferuje rzeczywiście kompleksową ochronę i maksymalną wygodę. Kask przemysłowy
o wysokiej jakości i podwyższonym stopniu ochrony jest
dostosowany do pracy w najbardziej ryzykownych środowiskach pracy, takich jak górnictwo, drążenie tuneli, rozbiórki,
budowy, rafinerie itd. Żaden inny kask ochronny nie oferuje
takiego poziomu ochrony. Produkt ten jest zaprojektowany
do ochrony życia. Jeżeli bezpieczeństwo jest dla Państwa
naprawdę ważne, wybiorą Państwo kask EVO8 firmy JSP.
Regulowany rozmiar w zakresie 53–64cm. Z wentylacją.
Duża powierzchnia do nadruku logo.

ODOLNOST PROTI NÁRAZU
(schopnost tlumení nárazu). Při každé zkoušce se zkouší dva
nárazy na jednu přilbu. Jeden náraz je veden do oblasti o poloměru do 35 mm od vrcholu přilby 5 kg závažím z výšky 2 metrů.
Druhý náraz je veden mimo vrchol v jakémkoli úhlu mezi 15 °
a 60 ° 5 kg závažím z výšky 1 metru.
ODOLNOST PROTI PRŮRAZU
Při každé zkoušce se zkouší dva nárazy na jednu přilbu. První
náraz razníkem o hmotnosti 1kg z výšky 2,5 metrů je veden
na vrchol přilby. Druhý náraz je veden mimo vrchol pod úhlem
15 ° a 60 ° z výšky 2 metrů.
ODPORNOŚĆ NA UDERZENIE
(zdolność tłumienia uderzenia) Przy każdej próbie przeprowadzane są dwa uderzenia na jeden kask. Pierwsze uderzenie
prowadzone jest do okolicy o promieniu 35 mm od wierzchołka
kasku, 5 kg ciężarkiem, z wysokości 2 metrów. Drugie uderzenie
prowadzone jest poza wierzchołek, pod jakimkolwiek kątem
pomiędzy 15 ° i 60°, 5 kg ciężarkiem, z wysokości 1 metra.
ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIE
Przy każdej próbie przeprowadzane są dwa uderzenia w jeden
kask. Pierwsze uderzenie wybijakiem o masie 1 kg, z wysokości 2,5 metra, prowadzone jest na wierzchołek kasku. Drugie
uderzenie prowadzone jest poza wierzchołek, pod jakimkolwiek
kątem pomiędzy 15 ° i 60°, z wysokości 2 metrów.

a

b

EN 397
ODOLNOST PROTI NÁRAZU

Zkouší se jeden náraz na přilbu. Náraz je veden na Vrchol přilby 5 kg závažím z výšky 1 metru.
ODOLNOST PROTI PRŮRAZU

Zkouší se jeden náraz na přilbu. Náraz je veden do oblasti o poloměru do 50 mm od vrcholu přilby za použití
špičatého razníku o hmotnosti 3 kg z výšky 1 metru.
ODPORNOŚĆ NA UDERZENIE

Przeprowadzane jest jedno uderzenie na kask. Uderzenie wykonane jest na wierzchołek kasku, 5 kg ciężarkiem, z wysokości 1 metra.
ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIE

Przeprowadzane jest jedno uderzenie w kask. uderzenie
prowadzone jest do okolicy o promieniu 50 mm od wierzchołka kasku, przy wykorzystaniu ostrego wybijaka
o masie 3 kg, z wysokości 1 metra.

c

a/ vysoce kvalitní plyšová výstélka a potní pásek
wysokiej jakości wyściółka pluszowa i napotnik
b/ vložka z pěnového polystyrenu, dobře absorbující nárazy
wkładka z polistyrenu piankowego, dobrze pochłaniająca uderzenia
c/ otočné kolečko
pokrętło
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150 °C
service-life
5 YEARS

MK7 HI-TEMP 150™
0601 0067 80 999
MOQ

1

10 

Normy: EN 397, EN 50365
barevnost kolor: bílá biały
byla společností JSP navržena tak, aby spojovala mimořádnou
bezpečnost a zároveň komfort nošení modelu MK7 s efektivní odolností
při teplotách do 150 °C. • Norma EN 397 • hmotnost: 500 g • materiál:
polyamid • životnost: 5 let • šestibodové textilní uchycení • bez
ventilace • efektivní teplotní odolnost: -40 °C až +150 °C • elektrická
izolační schopnost EN 50365: 1000V • testována na odolnost proti
bočnímu tlaku (LD) • ochrana proti roztavenému kovu (MM).
Stworzony przez JSP, łączący wyjątkowe bezpieczeństwo i komfort
kasku Mk7 z zachowaniem wszelkich parametrów ochronnych przy
temperaturze aż do 150 °C. • Spełniający wymogi normy EN 397
• waga: 500g • materiał: poliamid • żywotność: 5 lat • 6-punktowa
tekstylna więźba • niewentylowany • odporność termiczna:
od -40 °C aż do +150 °C – zdolność izolacji elektrycznej
EN50365: 1000V – spełnia wymogi testów na odkształcenia
boczne (LD) • ochrona przed odpryskami metali (MM).

Odolná vysoké teplotě
až do 150 °C
Bardzo wysoka temperatura,
aż do 150 °C
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MK7

0601 0035 xx 999
MOQ

1

YOUR
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service-life
5 YEARS

35 

normy: EN 397
BAREVNOST KOLOR:

80

70

10

40

20

90

bílá
biały

žlutá
żółty

zelená
zielony

modrá
niebieski

červená
czerwony

oranžová
pomarańczowy

Pohodlná přilba s větracími otvory, nastavitelnou velikostí pomocí ozubeného
kolečka. Norma EN 397. Hmotnost: 400 g • materiál: polyethylen HDPE
• životnost: 5 let, šestibodové textilní uchycení • s ventilací • efektivní teplotní odolnost: -40 °C až +50 °C • potní páska z egyptské bavlny s mikroporézní
PU vrstvou a neutrálním PH • dešťový kanálek tzv. okenička • ochrana proti
roztavenému kovu (MM)
Wygodny kask z otworami wentylacyjnymi, rozmiar regulowany za pomocą
pokrętła. Spełniający wymogi normy EN 397. Waga: 500 g • materiał: HDPE polietylen • żywotność: 5 lat • 6-punktowa tekstylna więźba • wentylowany • odporność termiczna: od -40 °C do +50 °C • napotnik z imitacji skóry • mały kanał
deszczowy odprowadzający wodę – ochrona przed odpryskami metali (MM)

MK1
1

a/ možnost vložení univerzálních brýlí (str. 484)
wysuwane okulary – opcja (patrz str. 484)

d

b/ pohodlná koženková potní páska
wygodny napotnik ze skaju

c

c/ 6 bodový textilní hlavový kríž
komfortowa 6-punktowa więźba tekstylna
d/ univerzální vstupy na příslušenství
uniwersalne otwory na akcesoria

b
a

e/ snadné nastavení
łatwa regulacja

service-life
5 YEARS

0601 0042 xx 999
MOQ

e

50 

normy: EN 397
BAREVNOST KOLOR:
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bílá
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žlutá
żółty

zelená
zielony

modrá
niebieski

červená
czerwony

oranžová
pomarańczowy

Pohodlná lehká přilba, s nastavitelnou velikostí pomocí ozubeného pásku.
Splňuje normu EN 397. Hmotnost: 350 g • materiál: polyethylen HDPE
• životnost: 5 let • šestibodové textilní uchycení • bez ventilace • efektivní
teplotní odolnost: -20 °C až +50 °C • elektrická izolační schopnost 440 V
• potní páska z polyesteru • dešťový kanálek tzv. okenička
Wygodny, lekki kask, rozmiar regulowany za pomocą zapięcia przesuwanego.
Zgodne z normą EN 397. Waga: 350 g • materiał: tworzywo HDPE polietylen
• żywotność: 5 lat • 6-punktowa tekstylna więźba • niewentylowany • odporność termiczna: od -30 °C aż do +50 °C – izolacja elektryczna 440 V • napotnik
wykonany z poliestru • mały kanał deszczowy odprowadzający wodę.

b

a/ nylonová potní páska
nylonowy napotnik

a

b/ PE hlavový kříž
więźba PE
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Nejlehčí přilba v sortimentu
najlżejszy w asortymencie

EVO LITE®
0601 0074 xx 999

c

b

service-life
5 YEARS

MOQ

1

10 

Na objednávku
na zamówienie
Normy: EN 50365, EN 397
a

a/ Deluxe potní páska – egyptská bavlna s PU vrstvou, PH neutrální
Luksusowy napotnik Chamlon – Egipska bawełna pokryta PU, neutralne PH
b/ 6 bodový textilní hlavový kríž
6-cio punktowa więźba tekstylna
c/ univerzální vstupy na příslušenství
uniwersalne otwory na akcesoria

YOUR
LOGO
HERE

d

d/ EVOSPEC™ doplněk – brýle čiré, kouřové, proti zamlžení
Okulary EVOSPEC™ – bezbarwne lub przyciemniane, nieparujące
e/ větrací otvory
otwory wentylacyjne

e

f

f/ CR2 reflexní doplňky
dostępne odblaski CR2

BAREVNOST KOLOR:

80
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40

bílá
biały

žlutá
żółty

zelená
zielony

modrá
niebieski

20

90

červená
czerwony

oranžová
pomarańczowy

EVO Lite® je velmi lehká přílba o hmotnosti 285 g, která ji činí přibližně o 20 %
lehčí, než je hmotnost standardní bezpečnostní přílby. Nízká hmotnost v kombinaci s novým, mimořádně pohodlným postrojem a jedinečným systémem
tříbodového (1-2-3) nastavení hloubky zadního postroje zaručují dokonalé
a pohodlné nošení pro všechny velikosti hlavy, šestibodové textilní uchycení,
s ventilací. Efektivní teplotní odolnost: -20 °C až +50 °C, elektrická izolační schopnost EN 50365: 1000V, testována na odolnost proti bočnímu tlaku (LD), potní
páska z egyptské bavlny s mikroporézní PU vrstvou a neutrálním PH, certifikát
dle normy EN 397. Životnost 5 let. Helma překračuje požadavky stanovené
evropskou normou EN 397 díky své lehké skořepině vyrobené z materiálu ABS
plast a nejmodernější designu z dílny vývojového týmu společnosti JSP, který je
též autorem přílby EVO8®, nejpevnější bezpečnostní přílby na světě.
EVO Lite® jest ultralekkim ważącym 285 gramów kaskiem, lżejszym o około 20 %
od standardowych kasków ochronnych. Niska waga w połączeniu z nową, zapewniającą najwyższy komfort użytkowania 6-punktową tekstylną więźbą oraz
unikalną, trzypunktową (1-2-3) regulacją jej głębokości gwarantują doskonałe,
bardzo komfortowe dopasowanie kasku do każdego rozmiaru głowy. Wentylowany. Odporność termiczna od -20 °C aż do +50 °C. Posiada zdolność izolacji
elektrycznej – EN 50365: 1000V. Spełnia wymogi testów w kierunku odkształceń
bocznych (LD). Napotnik wykonany z egipskiej bawełny o wysoce chłonnych
właściwościach, neutralne PH. Żywotność: 5 lat. Przewyższa wymagania normy
EN 397 dzięki swojej ultralekkiej skorupie ABS oraz wyjątkowemu kształtowi
opracowanemu przez zespół Działu Badań i Rozwoju firmy JSP który stworzył
EVO8®– najmocniejszy, przemysłowy, kask ochronny na świecie.

g

g/ OneTouch™ posuvný pásek – lze jednoduše nastavit jedním prstem
Regulacja OneTouch™ – zapięcie tak proste w użyciu,
że może być regulaowane przy pomocy jednego palca.
h/ 3D přesné nastavení – unikátní 3-bodové popruhy pro nastavení hloubky
Precyzyjne dopasowanie 3D – unikalna 3-punktowa regulacja głębokości więźby
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h

OCHRANNÉ PŘILBY KASKI OCHRONNE

25 dB
SNR

service-life
5 YEARS

FORESTRY SET
0601 0079 99 999
MOQ

1

14 

Normy: EN 397, EN 50365, EN 352-3, EN 1731
Lesnický komplet skládající se z: oranžové helmy
EVO Lite® s posuvnou sponou, držáku štítu,
drátěného štítu a integrovaných sluchátek InterGP
(SNR: 25) a výstražné plachetky na zátylku.
Splňuje EN 397, EN 50365, EN 352-3 a EN 1731.
Cieszący się popularnością zestaw dla leśników
składający się z: pomarańczowego kasku EVO Lite®
z zapieciem przesuwanym, z osłony twarzy
wykonanej z drucianej siatki i zintegrowanych
nauszników InterGP (SNR: 25) oraz z wysokiej
widoczności osłony karku. Zestaw spełnia wymogi
norm: EN 397, EN 50365, EN 352-3 i EN 1731.
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service-life
5 YEARS

EVO 3

0601 0065 xx 999
MOQ

-40 °C

1

10 

YOUR
LOGO
HERE

OneTouch™ posuvný pásek – lze jednoduše nastavit jedním prstem
Regulacja OneTouch™ – zapięcie tak proste w użyciu, że może być regulaowane przy pomocy jednego palca.
• 3D přesné nastavení
• unikátní 3-bodové popruhy
pro nastavení hloubky
• chemlonová potní páska
• 6ti bodový textilní hlavový kříž
• univerzální vstupy na příslušenství
• precyzyjne dopasowanie 3D
• unikalna 3-punktowa regulacja
głębokości więźby
• luksusowy napotnik Chamlon
• 6-punktowa więźba tekstylna
• uniwersalne otwory na akcesoria
normy: EN 397, EN 50365
BAREVNOST KOLOR:

80

70

20

40

bílá
biały

žlutá
żółty

červená
czerwony

modrá
niebieski

Pevná, lehká, výjimečně komfortní přilba. Splňuje normu EN 397.
Možnost vložení brýlí Evospec™.
Hmotnost: 360 g • materiál: polyethylen HDPE • životnost: 5 let, šestibodové
textilní uchycení • bez ventilace • jedinečný systém 3-polohového nastavení hloubky postroje • efektivní teplotní odolnost: -40 °C až +50 °C
• elektrická izolační schopnost: 440 V (EN 397) a EN 50365: 1000V • potní páska z egyptské bavlny s mikroporézní PU vrstvou a neutrálním PH • ochrana
proti roztavenému kovu (MM)
Mocny, lekki i niezwykle komfortowy kask ochronny. Zgodny z normą EN 397.
Wysuwane okulary Evospec™ w opcji.
Waga: 370 g • materiał: tworzywo HDPE polietylen • żywotność: 5 lat
• 6-punktowa tekstylna więźba • niewentylowany • unikalna trzypunktowa
(1-2-3) regulacja głębokości – odporność termiczna: od -40 °C do +50 °C
• izolacja elektryczna: 440 V (EN 397) i EN 50365: 1000V • napotnik wykonany
z egipskiej bawełny o wysoce chłonnych właściwościach pokryty porowatym
poliuretanem • PU neutralne pH • ochrona przed odpryskami metalu (MM)
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service-life
5 YEARS

service-life
5 YEARS
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EVO 3 linesman

EVO 2

0601 0076 xx 999
MOQ

1

0601 0063 xx 999

10 

MOQ

1

10 

Normy: EN 397

Na objednávku
na zamówienie

BAREVNOST KOLOR:

Normy: EN 397, EN 50365, ANSI Z89
BAREVNOST KOLOR:
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bílá
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žlutá
żółty

červená
czerwony

modrá
niebieski

Ideální pro práci ve výškách. • Splňuje normy EN 397 a EN 50365, ANSI Z89
• Hmotnost: 375 g • materiál: polyethylen HDPE • životnost: 5 let • 6bodové
textilní uchycení • bez ventilace • jedinečný systém 3-polohového nastavení
hloubky postroje • efektivní teplotní odolnost: -30 °C až +50 °C • elektrická
izolační schopnost EN 50365: 1000V • potní páska z egyptské bavlny s mikroporézní PU vrstvou a neutrálním PH • integrovaný 4-bodový podbradní pásek
• krátký kšilt vhodný pro práci ve výškách • ochrana proti roztavenému kovu.
Idelany do pracy na wysokości. • Spełnia normy EN 397 i EN 50365.
• Waga: 375 g • materiał: tworzywo HDPE polietylen • żywotność: 5 lat
• 6-punktowa tekstylna więźba • niewentylowany • unikalna trzypunktowa
(1-2-3) regulacja głębokości • odporność termiczna: od -30 °C aż do +50 °C
• izolacja elektryczna EN 50365: 1000V • napotnik wykonany z egipskiej bawełny o wysoce chłonnych właściwościach pokryty porowatym poliuretanem
-PU neutralne pH • zintegrowany 4-punktowy pasek podbródkowy • krótki
daszek- ochrona przed odpryskami metalu.
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Moderní úsporná helma, nabízí vysokou ochranu a funkčnosti za velmi dobrou
cenu. • Splňuje normu EN 397 • Hmotnost: 390 g • materiál: polyethylen HDPE
• životnost: 5 let, 6bodové uchycení • s ventilací • jedinečný systém 3-polohového nastavení hloubky postroje • efektivní teplotní odolnost: -30 °C až +50 °C
• potní páska z egyptské bavlny s mikroporézní PU vrstvou a neutrálním PH
• ochrana proti roztavenému kovu
Nowoczesny ekonomiczny kask, zapewnia bardzo wysoki poziom ochrony
oraz funkcjonalność w konkurencyjnej cenie. • Zgodny z EN 397 • Waga:
390 g • materiał: tworzywo HDPE polietylen • żywotność: 5 lat • 6-punktowa
więźba z polietylenu • wentylowany • unikalna trzypunktowa (1-2-3) regulacja
głębokości • odporność termiczna: od -30 °C aż do +50 °C • napotnik wykonany
z egipskiej bawełny o wysoce chłonnych właściwościach pokryty porowatym
poliuretanem • PU neutralne pH • ochrona przed odpryskami metalu
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DRŽÁK ŠTÍTU
UCHWYT OSŁONY TWARZY
0504 0037 99 999 MK7
0504 0072 99 999 EVO

MOQ

1

20

POLYKARBONÁTOVÝ ŠTÍT S DRŽÁKEM
POLIWĘGLANOWA OSŁONA TWARZY
Z UCHWYTEM
0502 0042 99 999 MK7
0502 0083 99 999 EVO
MOQ

1

20

ŠTÍTY
OSŁONY TWARZY
0502 0043 99 999 acetátový štít osłona z octanu EN 166 1F.3
0502 0046 99 999 polykarbonátový štít osłona poliwęglanowa
0502 0044 99 999 drátěný štít osłona siatkowa EN 166 1B.3.9
0502 0045 99 999 tmavý svařovací štít ciemna osłona spawalnicza GW5

MOQ

1

1

10

normy: EN 166.1.F
Náhradní brýle do přileb EVO3™/EVO Lite®.
Zatažitelné, vrstva proti poškrábání a zamlžování.
Čirá nebo kouřová varianta.
Okulary do EVO3™/EVO Lite®. Wysuwane okulary, nieparujące, odporne na zadrapania, bezbarwne lub przyciemniane. Lekkie i łatwe w montażu.

CR2 reflexní nálepky
Zestaw odblasków CR2
0604 0068 99 999 EVOlite
0604 0067 99 999 EVO2, EVO3
MOQ

1

10

normy: EN 12899-1
Reflexní nálepky na přilby EVO (EVO Lite®., EVO2™ a EVO3™). CR2 reflexní pásky jsou
vyráběny z reflexního materiálu vysoké intenzity nabízející v průměru o 60 % více.
Zestaw odblasków CR2 do hełmów EVO (EVO Lite®. lub EVO2™ i EVO3™). Odblaski
klasy R2 są wykonane z materiału o wysokiej intensywności odblaskowości, co
gwarantuje ok. 60 % wyższą widoczość, niż standardowe odblaski.
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MOQ

1

400

POTNÍ PÁSKA
NAPOTNIK
0604 0039 99 999

MOQ

1

MK7

100

koženka pro MK7
skóropodobny do Mk7

0604 0062 99 999

MOQ

1

EVO

50

chemlon pro EVO helmy
chamlon do hełmów EVO

50

EVOSpec™
0501 0501 81 999 bezbarvý bezbarwne
0501 0501 06 999 kouřový przyciemnione

MOQ

Elastický podbradník
Elastyczny pasek pod brodę
MK7, MK8, EVOLite, EVO2, EVO3, MK1
0604 0037 99 999

ŠTÍT K PŘILBĚ MK7
OSŁONA OCZU DO KASKU MK7
0502 0047 99 999

MOQ

1

200

štít je možné skrýt uvnitř helmy
osłonę oczu można ukryć w środku kasku

SLUCHÁTKA MK7 a EVO
NAUSZNIKI MK7 i EVO
0402 0058 99 999

MOQ

1

50

BAREVNOST KOLOR: černá czarne

OCHRANNÉ PŘILBY KASKI OCHRONNE

made in

made in

LAS S17

LAS S14
MOQ

1

24 

MOQ

1

PRO ELEKTRIKÁŘE
DLA ELEKTRYKÓW
0601 0016 70 999

24 

Normy: EN 397

Normy: EN 397

BAREVNOST KOLOR:

BAREVNOST KOLOR:

EU

LAS S16E

0601 0017 xx 999

0601 0015 xx 999

made in

EU

EU

MOQ

1

24 

normy: EN 50365
BAREVNOST KOLOR: žlutá żółty
80

70

10

80

70

10

bílá
biały

žlutá
żółty

zelená
zielony

bílá
biały

žlutá
żółty

zelená
zielony

40

20

90

40

20

90

modrá
niebieski

červená
czerwony

oranžová
pomarańczowy

modrá
niebieski

červená
czerwony

oranžová
pomarańczowy

Lehká polyethylénová fasetová skořepina s prodloužením nad zátylkem, zavěšená ve čtyřech bodech na textilních páscích, velikosti 52–62, celková
hmotnost 310 g, pro práci do -30 °C, životnost
4 roky, certifikát dle normy EN 397.

Lehká polyethylénová fasetová skořepina s prodloužením nad zátylkem, zavěšená v šesti bodech na PE
náhlavním kříži, velikosti 52–62, celková hmotnost
331 g, pro práci do -30 °C, životnost 4 roky, certifikát
dle normy EN 397.

Lekka, polietylenowa skorupa z przedłużoną
częścią tylną, więźba – taśmy tekstylne z czterema punktami mocowania, rozmiar 52–62, masa
całkowita 310 g, do pracy w temperaturze do -30 °C,
żywotność 4 lata, certyfikat wg normy EN 397.

Lekka, polietylenowa skorupa z przedłużoną częścią
tylną, więźba – taśmy tekstylne z sześcioma punktami mocowania, rozmiar 52–62, masa całkowita 331 g,
do pracy w temperaturze do -30 °C, żywotność
4 lata, certyfikat wg normy EN 397.

Lehká polyethylénová fasetová skořepina s prodloužením nad zátylkem, zavěšená v šesti bodech
na textilních páscích, elektrická izolace 1000 V, celková hmotnost 325 g, pro práci do -30 °C, životnost
4 roky, certifikát dle normy EN 50365.
Lekka, polietylenowa skorupa z przedłużoną częścią tylną, więźba – taśmy tekstylne z sześcioma
punktami mocowania, izolacja elektryczna 1000 V,
masa całkowita 325 g, do pracy do -30 °C, trwałość
4 lata, certyfikat wg normy EN 50365.
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VÝSTELKA K PŘILBĚ LAS S14
WYŚCIÓŁKA DO KASKU LAS S14
0604 0024 99 999
MOQ

1

1 

VÝSTELKA K PŘILBĚ LAS S16E
WYŚCIÓŁKA DO KASKU LAS S16E
0604 0036 99 999
MOQ

1

1 

VÝSTELKA K PŘILBĚ LAS S17
WYŚCIÓŁKA DO KASKU LAS S17
0604 0026 99 999
MOQ

a
b

1

1 

PODBRADNÍ PÁSEK
K PŘILBÁM LAS S14, S17
PASEK POD BRODE
DO KASKÓW LAS S14, S17
0604 0022 99 999 a
0604 0021 99 999 b
MOQ

1

100 

POTNÍ PÁSKA
K PŘILBÁM LAS S14, S16E
NAPOTNIK
DO KASKÓW LAS S14, S16E
0604 0023 99 999
MOQ

1

1 

POTNÍ PÁSKA K PŘILBÁM LAS S17
NAPOTNIK DO KASKÓW LAS S17
0604 0025 99 999
MOQ

486

1

1 

OCHRANNÉ PŘILBY KASKI OCHRONNE

G3000

made in

0601 0046 xx 999
MOQ

1

EU

20 

VELMI OBLÍBENÁ!
bardzo popularna!
normy: EN 397
BAREVNOST KOLOR:

80

70

90

20

bílá
biały

žlutá
żółty

oranžová
pomarańczowy

červená
czerwony

40

10

97

modrá
niebieski

zelená
zielony

reflexní žlutá
odblaskowy żółty

Bezpečnostní přilba G3000 byla navržena v úzké spolupráci s pracovníky
v oblasti lesnictví a průmyslu. Je určena pro použití v nepříznivých podmínkách s vysokými nároky na účinnou vysokou ochranu a splnění normy
EN 397. Hmotnost: 310 g, materiál: ABS plast, životnost: viz. UV Uvicator,
uchycení: textilní 4bodové, s ventilací, efektivní teplotní odolnost: -30 °C
až +50 °C, ochrana proti roztavenému kovu, nastavení obvodu hlavy
pomocí otočného kolečka, velikost obvodu: 54–62 cm, certifikát dle normy
EN 397. Senzor Uvicator je zabudován do přilby Peltor G3000 a připomíná
ciferník hodinek. Když je přilba nová, tak je Uvicator červený. Jak dochází
k postupnému stárnutí plastové skořepiny přilby díky UV-záření, tak
červený Uvicator postupně bledne po směru hodinových ručiček. Když
dojde k úplnému vyblednutí Uvicatoru, tak je pravý čas pro výměnu přilby.
Ochranná přilba G3000 je antistatická. Dále je certifikovaná a vyhovuje
pro použití v prostorech s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par
zóny 1 a zóny 2 podskupiny výbušnosti IIA, IIB; s nebezpečím výbuchu
hořlavých prachů zóny 21 a zóny 22; plynujících dolů s nebezpečnými
atmosférickými podmínkami 1 a 2. Přilby G3000 jsou kompatibilní s novými
štíty 5F-1, 5C, 5B, 5J při použití držáku štítu V5 a adaptéru P3E/V2
(při nepoužití chráničů sluchu).
Kask G3000 został zaprojektowany przy ścisłej współpracy z pracownikami w dziedzinie leśnictwa i przemysłu. Przeznaczony jest do zostosowania
w niekorzystnych warunkach z wysokimi wymaganiami skutecznej ochrony i spełnienia wymogów normy EN 397. Waga: 310 g, materiał: tworzywo
ABS, żywotność: sprawdź wskazania sensora UV, zapięcie: 4-punktowe,
tekstylne, wentylowany, odporność termiczna: -30 °C do +50 °C, odporność na odpryski metalu, regulacja obwodu głowy za pomocą pokrętła,
rozmiary: 54–62 cm, zgodny z normą EN 397. W wyniku ekspozycji hełmu
na działanie promieni słonecznych umieszczony na nim sensor, skalibrowany na działanie promieni UV, stopniowo zmienia kolor z czerwonego
na biały, w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Gdy sensor
stanie się całkowicie biały, oznacza to, że hełm otrzymał maksymalną
dawkę promieniowania i wymaga wymiany. Kask ochronny G3000 posiada
właściwości antystatyczne. Jest też certyfikowany i odpowiedni do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów i par, strefy
1 i 2 podgrup IIA, IIB, z możliwością wybuchu pyłu palnego strefy 21 i 22;
kopalń gazowych ze strefami zagrożonymi wybuchem. Hełmy G3000 są
kompatybilne z nowymi osłonami twarzy – 5F-1, 5C, 5B, 5J przy zastosowaniu systemu łączenia osłony z hełmem ochronnym V5 lub adaptera
P3E/V2 (jeśli ochronniki słuch nie są używane).

Integrované ochranné brýle
Zintegrowane okulary ochronne
0604 0053 99 999 bezbarvý bezbarwne (V6E)
0604 0063 99 999 kouřový przyciemnione (V6B)
MOQ

1

20 

normy: EN 166
Pro zvýšenou ochranu zraku je možné do přilby G3000 zabudovat
integrované ochranné brýle. Unikátní konstrukce umožňuje snadné
zasunutí brýlí mezi skořepinu přilby a upínací systém. Pohodlné individuální nastavení brýlí je možné díky několika pružným spojům. Brýle
poskytují vynikající ochranu před odlétávajícími částicemi, prachem
atd. a jsou schválené dle normy EN 166.
Dla zwiększenia ochrony na kasku G3000 można zamocować okulary
ochronne. Unikalny system łączenia pozwala na łatwe przesuwanie
okularów pomiędzy hełmem a więźbą. Kilka elastycznych połączeń
umożliwia łatwą regulację. Zintegrowane okulary przylegają dokładnie
do twarzy i zapewniają doskonałą ochronę przed odpryskami, kurzem
itp. i zostały zatwierdzone do użytku zgodnie z normą PN-EN166.
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PELTOR PEL LES

28 dB
SNR

made in

EU

0601 0023 99 999
MOQ

1

50 

DRÁTĚNÝ ŠTÍT V4C
Osłona z siatki drucianej V4C
0502 0020 99 999
MOQ

1

10 

Normy: EN 397
barevnost kolor: oranžová pomarańczowy
Lesnická sada skládající se z přilby Peltor G2000 a mušlového chrániče sluchu H31P3 s odklopnou
drátěnou mřížkou a plachetkou na zátylku.
• přilba 3M G2000, hmotnost: 340 g, materiál: ABS plast, životnost: viz. UV Uvicator, uchycení:
textilní 4bodové, s ventilací, efektivní teplotní odolnost: -30 °C – +50 °C,
klasický upínací mechanismus, barva: oranžová, certifikát dle normy EN 397
• drátěný štít V4C s integrovaným uchycením k přilbě, hmotnost: 80 g, materiál:
ocel, velikost oka síťky: 1,8 x 2,5 mm
• mušlové chrániče sluchu H31P3K 300 s integrovaným uchycením na přilbu,
útlum: 28 dB, barva: oranžová
• plachetka GR3C, ochrana proti dešti a pilinám, barva: oranžová
Zestaw dla leśników – kask Peltor G2000 + ochronnik słuchu H31P3 z uchylaną siatką
drucianą i osłoną szyi.
• 3M G2000 kask ochronny, waga: 340 g, materiał: tworzywo ABS, żywotność: sprawdź
wskazania sensora UV, zapięcie: 4-punktowe, wentylowany, efektywna odporność termiczna:
-30 °C – +50 °C, tradycyjne zapięcie, kolor: pomarańczowy, zgodny z normą EN 397
• siatkowa osłona twarzy V4C ze zintegrowanym systemem mocowania do hełmu, waga: 80 g,
materiał: stal, siatka stalowa o oczkach: 1,8 x 2,5  mm
• H31P3K 300 ochronniki słuchu ze zintegrowanym systemem mocowania do hełmu,
tłumienie: 28 dB, kolor: pomarańczowy
• GR3C osłona przeciwdeszczowa i przeciwpyłowa, kolor: pomarańczowy
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VÝSTELKA G2C
WYŚCIÓŁKA G2C
0604 0071 99 999
MOQ

1

20 

PLACHETKA GR3C
Ochrona szyi GR3C
0604 0029 99 999
MOQ

1

10 

SLUCHÁTKA H31P3K 300
NAUSZNIKI H31P3K 300
0402 0053 99 999
MOQ 1
10 

OCHRANNÉ PŘILBY KASKI OCHRONNE

HARDCAP A1+

a

0603 0012 xx 999 délka kšiltu długość daszku 3 cm
0603 0004 xx 999 délka kšiltu długość daszku 5 cm
0603 0016 xx 999 délka kšiltu długość daszku 7 cm
MOQ

1

b

20 

Na objednávku
na zamówienie
Normy: EN 812

YOUR
LOGO
HERE

BAREVNOST KOLOR:

HardCapA1+
ALL ROUND PROTECTION

c

08
šedá-červená
szary-czerwony
60
černá-černá
czarny-czarny
62
černá-šedá
czarny-szary
96

d

černá-reflexní oranžová
czarny-pomarańczowy odblaskowy
42

a/ větrání
wentylacja

tm. modrá-tm. modrá
granatowy-granatowy

b/ reflexní doplňky
dodatki odblaskowe
c/ plastová vnitřní výztuha, čepici lze prát po vyjmutí výztuhy
nplastikowe wzmocnienie wewnetrzne, czapkę można prać po wyjęciu wkładki

Inovativní čepice s plastovou vnitřní výztuhou zajišťuje vysokou
ochranu a komfort, bezkonkurenční spojení výkonu a stylu. Moderní
a elegantní design. Unikátní způsob nastavení je designován tak,
aby seděl přesně pod týlní kostí na spodní části hlavy, a tím čepice
velmi dobře držela na hlavách všech velikostí. Poskytuje ochranu
celé hlavy a splňuje EN 812.

d/ unikátní zapínání zajišťuje bezpečné uchycení, velikost 53–64 cm
unikalny pasek umożliwia regulację jedną ręką, dobrze trzyma się głowy, rozm. 53–64 cm
e/ froté potní páska
napotnik frotte

Innowacyjna czapka ochronna, zapewniająca najwyższą ochronę
i komfort, nieporównywalna w wykonaniu i stylu. Modny, ultra smukły design. Unikalny pasek regulacyjny obejmuje głowę pod kością
potyliczną, co sprawia, iż czapka dobrze trzyma się głowy i pasuje
na każdą głowę. Wkładka ochronna zapewnia ochronę dookoła
głowy, czyli przewyższa wymagania normy EN 812.

barevnost kolor

e

číslo barvy numer koloru

délka kšiltu długość daszku
3 cm

5 cm

7 cm

42

0603 0012 42 999

0603 0004 42 999

0603 0016 42 999

60

0603 0012 60 999

0603 0004 60 999

0603 0016 60 999

černá-šedá czarny-szary

62

0603 0012 62 999

0603 0004 62 999

0603 0016 62 999

šedá-červená szary-czerwony

08

0603 0012 08 999

0603 0004 08 999

0603 0016 08 999

černá-reflexní oranžová czarny-pomarańczowy odblaskowy

96

0603 0012 96 999

0603 0004 96 999

0603 0016 96 999

tm.modrá granatowy
černá czarny

489

WWW.CERVA.COM

HARDCAP A1+ Winter
0603 0013 99 999
MOQ

1

20 

BAREVNOST KOLOR: černá czarny
Zimní verze HardCap A1+ je vyrobena ze 100 % polyesteru, součástí je vysunutelný
pás látky chránící uši a krk před chladem.
HardCapA1+
ALL ROUND PROTECTION

Czapka zimowa ochronna HardCap A1+ jest wykonana w 100 % z poliestru, posiada
chowany pas z materiału, który po rozłożeniu chroni uszy i szyję przed chłodem.

LED lampa
pro HARDCAP
Lampka LED
do czapki HARDCAP
9906 0018 99 999
MOQ

1

10 

Lehká LED lampa pro čepice HardCap s přepínáním režimu světla:
1 x LED, 3 x LED, 5 x LED nebo výstražné blikání.
Lampka LED do czapki HardCap. Stopniowana moc żródła światła:
1 x LED, 3 x LED, 5 x LED oraz ostrzegawcze migające.
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DUIKER

0603 0001 XX 999
MOQ

1

60 

Normy: EN 812
BAREVNOST KOLOR:

60

42

10

černá
czarny

modrá
niebieska

zelená
zielona

vnitřní výztuha ABS
wzmocnienie wewnetrzne ABS

Bavlněná čepice s pevným kšiltem, plastovou vnitřní výztuhou a možností nastavení velikosti pomocí
suchého zipu, odpovídá normě EN 812.
Czapka bawełniana ze sztywnymdaszkiem i plas
tikowym wzmocnieniem wewnętrznym, regulo
wany rozmiar, spełnia wymogi normy EN 812.

BIRRONG

0603 0002 XX 999
MOQ

1

60 

Normy: EN 812
BAREVNOST KOLOR:

60

42

10

černá
czarny

tm. modrá
ciernoniebieska

sv. modrá
jasnoniebieska
plastová vnitřní výztuha
plastikowe wzmocnienie wewnętrzne

10

20

zelená
zielona

červená
czerwona

Bavlněná čepice s pevným kšiltem, plastovou
vnitřní výztuhou a možností nastavení velikosti,
odpovídá normě EN 812.
Czapka bawełniana ze sztywnym daszkiem i plasti
kowym wzmocnieniem wewnętrznym, regulowany
rozmiar, spełnia wymogi normy EN 812.

491

WWW.CERVA.COM

492

OCHRANA
DECHU
OCHRONA
ODDECHU
Respirátory, masky a polomasky
respiratory, maski pełne i półmaski

493
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FFP1
SKLÁDACÍ BEZ VENTILKU
Składany respirator bez zaworu
498
498
498
498
499

SH3100
refil 510
refil 610
refil 710
3M 9310+

SKLÁDACÍ S VENTILKEM
Składany respirator z zaworem
499
499
499
499

refil 511
refil 611
refil 711
3M 9312+

TVAROVANÝ BEZ VENTILKU
Respirator formowany bez zaworu
500
500
500
501
501
501

vs2100
refil 810
3M 8710
3M 9906
3M 9913
3M 9915

TVAROVANÝ S VENTILKEM
Respirator formowany z zaworem
502 refil 811
502 3M 8812
502 3M 9914

494

FFP2
SKLÁDACÍ BEZ VENTILKU
Składany respirator bez zaworu
503
503
503
504

refil 530
refil 630
refil 730
3M 9320+

SKLÁDACÍ S VENTILKEM
Składany respirator z zaworem
504
504
505
505
505
506

SH3200V
refil 531
refil 631
refil 641
refil 731
3M 9322+

TVAROVANÝ BEZ VENTILKU
Respirator formowany bez zaworu
506
506
507
507

refil 820
3M 8810
3M 9925
3M 9928

TVAROVANÝ S VENTILKEM
Respirator formowany z zaworem
507	VS2200V
508	VS2200CV
508	VS2200AV
508 refil 831S
509 refil 831
509 refil 841
509 flexinet 822
510 flexinet 821
510 flexinet 823
510 filterspec pro
511 filterspec set
511 3M 8822
511 3M 8825
512 3M 9926

FFP3
SKLÁDACÍ S VENTILKEM
Składany respirator z zaworem
512 SH3300V
512	Refil 651
513 3M 9332+
TVAROVANÝ S VENTILKEM
Respirator formowany z zaworem
513	VS2300V
513 refil 851
514 flexinet 832
514 3M 8835
OSTATNÍ POZOSTAŁE
514 MANLY hygienická rouška
	maseczka higieniczna

OCHRANA DECHU OCHRONA ODDECHU

PŘÍKLADY ČINNOSTÍ A DOPORUČENÉ FILTRAČNÍ TŘÍDY
PRZYKŁADY WYKONYWANEJ PRACY I ZALECANE KLASY FILTRACJI
PRACOVNÍ AKTIVITA
WYKONYWANA PRACA

TYPY ČÁSTIC
TYP CZĄSTECZEK

DOPORUČENÁ OCHRANA
ZALECANA OCHRONA

likvidace a třídění odpadu,
vyklízení půdních prostor
sortowanie i unieszkodliwianie odpadów,
oczyszczanie pomieszczeń na poddaszu

- bakterie, plísně, houby, zápachy bakterie, pleśń, grzyby, dokuczliwe
- půdní prach, roztoči, plísně odory kurz gleby, roztocza

FFP2 + aktivní uhlí aktywny węgiel
FFP2

broušení, řezání, vrtání, frézování
szlifowanie, cięcie, wiercenie, frezowanie

-

FFP2
FFP2
FFP2
FFP2
FFP3**
FFP2
FFP2
FFP1*

svařování spawanie

- ocel, zinek, svářečské dýmy stal, cynk, dymy spawalnicze,
- nerezová ocel, hliník stal nierdzewna, aluminium

FFP2 + aktivní uhlí aktywny węgiel
FFP3

manipulace s
czynności wykonywane przy

- azbest, olovo azbeście, ołowiu
- saze sadzy,
- cement cemencie

FFP3**
FFP2
FFP1*

instalace izolace montaż

- minerální a skelná zateplovací vata izolacji z wełny mineralnej i szklanej

FFP2

těžební práce górnictwo

- uhlí, kámen węgiel, kamień

FFP1***

postřik proti škůdcům
opryski przeciw szkodnikom

- pesticidy rozpustné ve vodě pestycydy rozpuszczalne w wodzie

FFP2 + aktivní uhlí aktywny węgiel

rostlinná výroba
produkcja roślin uprawnych

-

FFP1
FFP2
FFP1
FFP1

kontakt s alergeny kontakt z allergenami

- pyl, zvířecí srst, plísně, roztoči pyłki,futra zwierząt, pleśń, roztocza

FFP2

kontakt s viry a bakteriemi
kontakt z wirusami i bakteriami

- viry wirusy
- bakterie bakterie

FFP3
FFP2

životní prostředí środowisko

- smog smog

FFP2

textilní průmysl przemysł tekstylny

- syntetická a přírodní textilní vlákna włókna naturalne i syntetyczne

FFP1

beton, kámen beton, kamień
kov, rez metal, rdza, drzewa
měkké dřevo iglaste
tvrdé dřevo liściaste
sklo, pryskyřice, sklolaminát szkło, włókno szklane, żywica
staré nátěry stare powłoki
sádra gips

obilný prach, mouka pył zbożowy, mąka
půdní prach kurz gleby pyłu z suszonych
prach sušených rostlin (čaj, byliny, káva) roślin (herbata, zioła, kawa)
ostatní prach rostlinného původu innepyłypochodzenia roślinnego

UPOZORNĚNÍ: Tabulka obsahuje pouze obecné doporučení. Pro jistotu správné ochrany uživatele je třeba znát přesné
koncetrace daných škodlivin v ovzduší a překročení povolených limitů. Vždy čtěte instrukce uvedené na obalu.
OSTRZEŻENIE: Powyższa tabelka zawiera jedynie ogólne wskazówki. Użytkownik, aby dobrać odpowiednią dla siebie
ochronę, musi znać dokładne stężenie poszczególnych szkodliwych substancji w powietrzu zanieczyszczeń oraz
poziom dopuszczalnych norm. Zawsze należy się zapoznać z instrukcją dołączoną do opakowania.

* Při vyšších koncentracích
** Při nízkých koncentracích
*** S obsahem křemičitanů
* Przy wysokich stężeniach
** Przy niskich stężeniach
*** Przed oparami zawierającymi krzemiany

FILTRAČNÍ TŘÍDA
KLASA FILTRA

POUŽITÍ AŽ DO NÁSOBKU NPK-P / PEL
DO WIELOKROTNEGO ZASTOSOWANIA NPK-P / PEL

FFP1

4x

nízké koncentrace prachu /aerosolu
niskie stężenie pyłu / aerozolu

FFP2

12 x

střední koncentrace prachu /aerosolu
średnie stężenie pyłu / aerozolu

FFP3

50 x

vysoké koncentrace prachu /aerosolu
wysokie stężenie pyłu / aerozolu

NPK-P nejvyšší přípustná koncentrace látek v ovzduší pracovišť
PEL přípustný expoziční limit látek v ovzduší pracovišť
NPK-P maksymalne dopuszczalne stężenie substancji szkodliwych w powietrzu w środowisku pracy
PEL dopuszczalny czas ekspozycji na działanie szkodliwych substancji w miejscu pracy

FFP2
FFP2
FFP2
FFP2
FFP2
FFP2

CHRÁNÍ PROTI
RODZAJ OCHRONY

Technická podpora: +420 353 564 351, tech.info@cerva.com
Wsparcie techniczne: tech.info@cerva.com
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ŘADA
TOP
SERIA
TOP

ŘADA
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SERIA
STANDARD
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ECONOMY
SERIA
ECONOMY
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6XX – skládací polomasky s vysokým komfortem nošení, vhodné
pro použití při fyzicky namáhavé práci. Moderní tvar umožňuje
snadné nasazení a těsné dosednutí na rozmanité tvary a velikosti obličejů a bezproblémové mluvení.
Řada 5XX a 7XX je k dispozici ve třídách FFP1 a FFP2, řada 6XX
a 8XX ve třídách FFP1, FFP2 a FFP3 dle EN 149: 2001 + A1: 2009
6XX – składane półmaski o wysokim komforcie używania,
odpowiednie do pracy wymagającej dużego wysiłku fi zycznego. Nowoczesny kształt umożliwia łatwe nałożenie i szczel ne
osadzenie na różne kształty i rozmiary twarzy, bezproblemowe
mówienie pod półmaską bez obniżenia szczelności, zapewnienie
stabilności kształtu przez cały okres używania.
Respiratory serii 5XX i 7XX dostępne są w klasach FFP1 i FFP2,
natomiast serii 6XX i 8XX w klasach FFP1, FFP2 i FFP3 zgodnie
z wymaganiami normy EN 149: 2001 + A1: 2009
7XX – skládací polomasky vhodné pro opakované použití, snadné
uložení do příštího použití, nízké dýchací odpory a vydechovací
ventilky umožňují použití respirátorů i při vyšší fyzické námaze.
8XX – tvarované polomasky s tvarovou stabilitou, vhodné pro
déletrvající jednorázové použití. Zvýšení komfortu a těsnosti
zajišťuje měkký molitanový pásek v horní části polomasky
Nejúčinnější typ 851 je opatřen těsnícím lemem po celém obvodu
přiléhající plochy.
7XX – składane półmaski: odpowiednie do częstego, powtórnego
użycia, łatwe w przechowaniu do następnego użycia, niski opór
podczas oddychania, zawory wydechowe umożliwiają użycie
respiratorów również podczas większego wysiłku fi zycznego.
8XX – ukształtowane półmaski: tradycyjne kształty półmasek
zachowujących kształt, odpowiednie do długotrwałego, jednorazowego użycia. Podniesienie komfortu i szczelności zapewnia cienki piankowy pasek w górnej części półmaski. Naj skuteczniejszy
typ 851 został wyposażony w uszczelkę wokół półmaski.
5XX – skládací polomasky určené pracovníkům vykonávajícím
nenáročnou fyzickou práci. Jen skupinové balení 100–200 ks.
5XX – składane półmaski: przeznaczone do ochrony pracowników
podczas pracy fi zycznej, nie wymagającej dużego wysiłku.
Niższy komfort noszenia – wyższy opór podczas oddychania.
Tylko w opakowaniach po 100–200 sztuk.

Nové kusové balení opatřené blistrem s eurovýsekem pro
zavěšení. Balení splňuje veškeré náležitosti pro kusový prodej.
Nowe opakowanie blister (pojedyncze sztuki) wyposażone
w specjalną zawieszkę euro-cut. Opakowania spełnia wszystkie
wymagania sprzedaży jednostkowej.

SPIROTEK RESPIRÁTORY
SPIROTEK RESPIRATORY
BEZKONKURENČNÍ VÝKON
NIEZRÓWNANA OCHRONA I WYDAJNOŚĆ
• Hydrofobní ventilek ze silikonového kaučuku je odolný jakékoliv vlhkosti
ve vydechovaném vzduchu, a proto může být používán i při velmi nízkých teplotách při zachování jeho vynikajících vlastností.
• Testováno při -40 °C
• Při otevření membrány by vydechovaný vzduch za normálních okolností
narazil na horní část krytu ventilku a zabránil tak dalšímu proudění. Nyní
snadno unikne přes otvory v horní části ventilku a díky tomu je zajištěn
bezkonkurenčně nejnižší odpor při dýchání.
• Membrána je vyrobena ze silikonového kaučuku, a tím je zabráněno negativnímu vlivu vlhkosti. Z toho důvodu zůstávají jeho výborné vlastnosti
nepozměněny i za velmi nízkých teplot.
• Hydrofobowy zawór z silikonową membraną jest odporny na działanie
wilgoci pochodzącej z wydychanego powietrza, dzięki temu może być
stosowany nawet w bardzo niskich temperaturach przy zachowaniu
swojej wydajności.
• Produkt pomyślnie przeszedł testy w temperaturze -40 °C
• Dodatkowe przelewowe kanały wentylacyjne umożliwiają szybkie wydostanie się wydychanego powietrza, które normalnie utknęłoby wewnątrz
maski. W ten sposób zmniejsza się wilgotność i gorąco pod maską,
a opory powietrza są minimalizowane.
• Membrana jest wykonana z silikonu, dzięki czemu nie poddaje się wpływowi wilgoci i produkt jest idealny do użytku w niskich temperaturach.

OCHRANA DECHU OCHRONA ODDECHU

3M RESPIRÁTORY
3M RESPIRATORY

3M je průkopníkem a lídrem na trhu v oblasti bezúdržbových filtračních
polomasek (respirátorů) proti částicím. Za více než 25 let 3M (Divize
bezpečnosti a ochrany při práci) vyvíjí, vyrábí a dodává tuto formu ochrany
dýchacích orgánů. Úroveň technického provedení 3M filtračních polomasek
je výrazně odlišuje od konvenčních filtračních polomasek (respirátorů), které jsou dostupné na trhu. 3M nabízí nejširší řadu bezúdržbových filtračních
polomasek, které obsahují vysoce účinné filtrační médium a jsou vhodné
k využití v širokém okruhu průmyslových aplikací.
3M jest liderem na rynku bezobsługowych półmasek filtrujących (respiratorów) chroniących przed niebezpiecznymi cząstkami. Od ponad 25 lat 3M
(Dział BHP) wdraża, produkuje i dostarcza ten rodzaj środków ochrony
indywidualnej układu oddechowego. Poziom wydajności technicznej
półmasek 3M znacząco przewyższa konwencjonalne półmaski (respiratory)
dostępne na rynku. 3M oferuje najszerszą gamę bezobsługowych, półmasek filtrujących wyposażonych w niezwykle wydajne filtry, które mogą być
stosowane w wielu gałęziach przemysłu.
Volba filtrační polomasky 3M probíhá ve třech základních krocích
Wybór półmasek 3M zamyka się w 3 prostych krokach:
Volba úrovně ochrany
• Dle naměřených koncentrací
na pracovišti a přípustných limitů kontaminantů na pracovišti.

Dobór poziomu ochrony
• Zależnie od mierzonych stężeń i dopuszczalnych limitów zanieczyszczeń
w miejscu pracy.

Volba pohodlí
• Filtrační polomaska může být
s ventilkem či bez ventilku.
Výhodou ventilku je, že snižuje
námahu při výdechu, méně se
zamlžují ochranné brýle a celkově je pro pracovníka nošení
respirátoru pohodlnější.

komfort
• Półmaska filtrująca występuje
w wersji z i bez zaworka. Przewaga półmasek z zaworkiem polega
na redukowaniu oporów podczas
oddychania, zmniejszaniu zaparowywania gogli oraz na tym, że
generalnie zapewniają one pracownikowi możliwie najwyższy komfort
użytkowania.

Speciální požadavky
• Design (mušlový, skládací),
SPECJALNE POTRZEBY
omyvatelná dosedací linie,
nastavitelné pásky, integrovaná • Konstrukcja (wyprofilowane dla najlepszego dopasowania, składane),
vrstva s aktivním uhlím (vhodné
możliwość czyszczenia linii zetkniępro použití na organické výpary
cia półmaski z twarzą, regulowane
a kyselé plyny, pachy, svařování).
paski mocujące, zintegrowana
warstwa węgla aktywnego (odpowiednia podczas prac z oparami
organicznymi, kwaśnymi gazami,
odorami, w spawalnictwie).

JSP ochrana dechu
JSP OCHRONA ODDECHU

Poškození dýchacích orgánů v pracovním prostředí není tak zřejmé jako
zranění hlavy, nohou či dalších částí těla. Symptomy se často projevují až
v pozdním věku s odchodem do důchodu. Proto je velmi důležité používat
respirátory a dýchací masky v pracovním procesu.
Urazy układu oddechowego w miejscu pracy nie są tak oczywiste
do wychwycenia jak urazy głowy, czy kończyn. Zdarza się, że dopiero
na emeryturze pojawiają się u pracownika symptomy po których następuje
właściwą diagnoza. Tym samym jest niezwykle, by zapewnić pracownikom,
którzy mogą być narażeni na urazy układu oddechowego stały i łatwy
dostęp do Środków Ochrony Oddechu

ŘADA FLEXINET

• Vysoce komfortní maska ideální pro dlouhodobé nošení
• Flexibilní povrch drží tvar masky a chrání filtr před poškozením
• Ručně svařovaná těsnící manžeta zajišťuje vysokou těsnost
a mimořádné pohodlí
• Velmi nízký dýchací odpor díky modernímu designu ventilku
• Bardzo komfortowa w użyciu maska idealna
do długotrwałego użytkowania
• elastyczna obudowa chroni filtr przed uszkodzeniami
i pozwala zachować kształt maseczki
• ręcznie uszczelniana dla wydajnej izolacji i komfortu
• Bardzo niskie opory oddychania

FILTER SPEC PRO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Revoluční kombinace ochrany očí a dýchacích orgánů
Perfektně sedí
Nízký dýchací odpor
Nemlživá úprava, proti poškrábání
Lehká konstrukce (do 60 g)
Plně nastavitelné stranice
K dispozici s bezpečnostními brýlemi nebo
obličejovými uzavřenými brýlemi
rewolucyjna, jednoczesna ochrona wzroku i układu oddechowego
doskonałe dopasowanie
Niskie opory oddychania
ochrona przed zarysowaniem i zaparowaniem
lekka (poniżej 60 g)
w pełni regulowana oprawa okularów
dostępna z okularami lub goglami ochronnymi

Další produkty na straně 509–511, 514
Więcej produktów na stronie 509–511, 514
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made in

made in

ŘADA
STANDARD

ŘADA
TOP

SERIA
STANDARD

SERIA
TOP

EU

SH3100

FFP1
0701 0045 99 999
MOQ

20 240 

EU

REFIL 710

REFIL 610 FFP1
0701 0044 99 999

FFP1
0701 0024 99 999
MOQ

MOQ

20 200 

blistr blister

20 200

blistr = kusové balení
blister = opakowanie jednostkowe

Skládaný respirátor bez ventilku FFP1 proti
netoxickým pevným částicím a kapalným
aerosolům v koncentracích do 4,5x NPK/PEL.

Skládací respirátor bez výdechového ventilu
do 4x NPK/PEL, proti pevným částicím a kapalným
aerosolům, FFP1.

Składany respirator bez zaworu przeciw nietoksycznym cząstkom stałym i aerozolom ciekłym w
koncentracjach do 4,5 NDS/NDN.

Respirator składany bez zaworu wydechowego,
do 4-krotnej wartości NDS/NDN, przeciwko cząstkom stałym i aerozolom ciekłym, FFP1.

ŘADA
ECONOMY

Skládací respirátor bez výdechového ventilu
do 4x NPK/PEL, proti pevným částicím a kapalným
aerosolům, FFP1.
Respirator składany bez zaworu wydechowego,
do 4-krotnej wartości NDS/NDN, przeciwko cząstkom stałym i aerozolom ciekłym, FFP1.

REFIL 510 FFP1
0701 0054 99 999
MOQ

SERIA
ECONOMY

1

1

200 

Skládací respirátor bez výdechového ventilu
do 4x NPK/PEL, proti pevným částicím a kapalným
aerosolům, FFP1.
Respirator składany bez zaworu wydechowego,
do 4-krotnej wartości NDS/NDN, przeciwko cząstkom stałym i aerozolom ciekłym, FFP1.
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OCHRANA DECHU OCHRONA ODDECHU
a/ embosovaný horní panel – redukuje zamlžování brýlí
tłoczony górny panel – obniża fumigację okularów
b/ vemi nízký odpor při dýchání
bardzo niskie opory powietrza
c/ inovativní uchycení pod bradou
innowacyjne dopasowanie pod brodą

a

b

made in

made in

ŘADA
STANDARD

ŘADA
TOP

SERIA
STANDARD

SERIA
TOP

EU

EU

c

3M 9312+

FFP1
0701 0009 99 999
MOQ

1

120 

Skládací respirátor s výdechovým ventilkem
do 4x NPK P, FFP1. Ochrana proti nebezpečným
částicím – jemnému prachu, kapalným aerosolům na bázi vody a oleje
Respirator składany z zaworem wydechowym,
do 4x NDS, FFP1. Ochrona przed zagrożeniami
w postaci cząsteczek: drobnego kurzu oraz
aerozolami na bazie wody o olejów

3M 9310+
FFP1
0701 0008 99 999
MOQ

1

REFIL 711

REFIL 611
FFP1
0701 0043 99 999

FFP1
0701 0026 99 999
MOQ

15

MOQ

150 

Skládací respirátor s výdechovým ventilem do 
4x NPK/PEL, proti pevným částicím a kapalným
aerosolům, FFP1.
Respirator składany z zaworem wydechowym,
do 4-krotnej wartości NDS/NDN, przeciwko cząstkom stałym i aerozolom ciekłym, FFP1.

made in

EU

240 

Skládací respirátor bez výdechového ventilku
do 4x NPK P, FFP1. Ochrana proti nebezpečným
částicím – jemnému prachu, kapalným aerosolům na bázi vody a oleje
Respirator składany bez zaworu wydechowego, do 4x NDS, FFP1. Ochrona przed zagrożeniami w postaci cząsteczek: drobnego kurzu
oraz aerozolami na bazie wody o olejów

ŘADA
ECONOMY
SERIA
ECONOMY

15

blistr blister

150

blistr = kusové balení
blister = opakowanie jednostkowe

1

Skládací respirátor s výdechovým ventilem do 
4x NPK/PEL, proti pevným částicím a kapalným
aerosolům, FFP1.
Respirator składany z zaworem wydechowym
do 4-krotnej wartości NDS/NDN, przeciw aerozolom stałym i ciekłym, FFP1.

REFIL 511
FFP1
0701 0021 99 999
MOQ

1

100 

Skládací respirátor s výdechovým ventilem do 
4x NPK/PEL, proti pevným částicím a kapalným
aerosolům, FFP1.
Respirator składany z zaworem wydechowym,
do 4-krotnej wartości NDS/ NDN, przeciwko cząstkom stałym i aerozolom ciekłym, FFP1.

499

WWW.CERVA.COM

VS2100

FFP1
0701 0095 99 999
MOQ

20 200 

Normy: EN 149: 2001 + A12009, ΓOCT P 12.4.191-99, TP
TC 019/2011
Respirátor FFP1 proti netoxickým pevným částicím
a kapalným aerosolům v koncentracích do 4x NPK/PEL.
EN 149: 2001 + A1: 2009, ΓOCT P 12.4.191-99,
TP TC 019/2011
Półmaska FFP1 przeciw nietoksycznym cząstkom stałym
i aerozolom ciekłym w koncentracjach do 4x NDS/NDN.
EN 149: 2001 + A1: 2009, ΓOCT P 12.4.191-99,
TP TC 019/2011

3M 8710

FFP1
0701 0001 99 999
MOQ

1

240 

Respirátor mušlového tvaru do 4x NPK P, FFP1. Ochrana
proti nebezpečným částicím – jemnému prachu, kapalným aerosolům na bázi vody a oleje
Respirator w kształcie muszli, do 4x NDS, FFP1. ochrona
przed zagrożeniami w postaci cząsteczek: drobnego
kurzu oraz aerozolami na bazie wody o olejów.

made in

EU

ŘADA
STANDARD
SERIA
STANDARD

REFIL 810

FFP1
0701 0025 99 999
MOQ

20 200 

Tvarovaný respirátor bez výdechového ventilu do
4x NPK/PEL, proti pevným částicím a kapalným
aerosolům, FFP1.
Respirator formowany bez zaworu wydechowego,
do 4-krotnej wartości NDS, przeciwko cząstkom stałym
i aerozolom ciekłym, FFP1.

500
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3M 9906
FFP1
0701 0013 99 999
MOQ

1

3M 9915

3M 9913
FFP1
0701 0014 99 999

100 

MOQ

Respirátor proti prachu a aerosolům do 4x NPK
a fluorovodíku pod NPK, FFP1.
Respirator do ochrony przeciw pyłom i aerozolom
do 4x NDS oraz fluowodorowi poniżej NDS, FFP1.

fluorovodík
fluorowodór

1

FFP1
0701 0016 99 999

240 

MOQ

Respirátor proti prachu a aerosolům do 4x NPK P
proti plynům a parám s nepříjemným zápachem
pod NPK P, FFP1.
Respirator do ochrony przeciw pyłom i aerozolom
do 4x NDS oraz przeciw gazom i parom o nieprzyjemnym zapachu poniżej NDS, FFP1.
nepříjemné pachy
nieprzyjemne zapachy

1

100 

Respirátor proti prachu a aerosolům do 4x NPK P,
proti kyselým plynům a parám pod NPK P, FFP1.
Respirator do ochrony przeciw pyłom i aerozolom
do 4x NDS, przeciw kwaśnym gazom i parom
poniżej NDS, FFP1.

kyselé plyny a páry
kwaśne gazy i pary
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3M 8812

FFP1
0701 0003 99 999
MOQ

1

240 

Respirátor mušlového tvaru s výdechovým ventilkem do 4x NPK P, FFP1. Ochrana proti nebezpečným částicím – jemnému prachu, kapalným
aerosolům na bázi vody a oleje.
Respirator w kształcie muszli z zaworem wydechowym, do 4x NDS, FFP1. ochrona przed zagrożeniami w postaci cząsteczek: drobnego kurzu oraz
aerozolami na bazie wody o olejów.
nepříjemné pachy
nieprzyjemne zapachy

3M 9914

FFP1
0701 0015 99 999
MOQ

1

100 

Respirátor s výdechovým ventilkem proti prachu
a aerosolům do 4x NPK P, proti plynům a parám
s nepříjemným zápachem pod NPK P, FFP1.
Respirator z zaworem wydechowym do ochrony przeciw pyłom i aerozolom do 4x NDS oraz przeciw gazom
i parom o nieprzyjemnym zapachu poniżej NDS, FFP1.

made in

EU

ŘADA
STANDARD
SERIA
STANDARD

REFIL 811

FFP1
0701 0029 99 999
MOQ

10 200 

Tvarovaný respirátor s výdechovým ventilem
do 4x NPK/PEL, proti pevným částicím a kapalným
aerosolům, FFP1.
Respirator formowany z zaworem wydechowym,
do 4-krotnej wartości NDS/NDN, przeciwko cząstkom stałym i aerozolom ciekłym, FFP1.
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OCHRANA DECHU OCHRONA ODDECHU

REFIL 730

made in

FFP2
0701 0030 99 999
MOQ

EU

ŘADA
STANDARD

20 200 

Skládací respirátor bez výdechového ventilu
do 12x NPK/PEL, proti pevným částicím a kapalným
aerosolům, FFP2.

SERIA
STANDARD

Respirator składany bez zaworu wydechowego,
do 12-krotnej wartości NDS/NDN, przeciwko cząstkom stałym i aerozolom ciekłym FFP2.

REFIL 630
FFP2
0701 0042 99 999
MOQ

blistr blister

made in

EU

20 200

blistr = kusové balení
blister = opakowanie jednostkowe

1

Skládací respirátor bez výdechového ventilu
do 12x NPK/PEL, proti pevným částicím a kapalným
aerosolům, FFP2.

ŘADA
TOP
SERIA
TOP

Respirator składany bez zaworu wydechowego,
do 12-krotnej wartości NDS/NDN, przeciwko cząstkom stałym i aerozolom ciekłym, FFP2.

REFIL 530
FFP2
0701 0022 99 999
MOQ

1

blistr blister

100

blistr = kusové balení
blister = opakowanie jednostkowe

1

Skládací respirátor bez výdechového ventilu
do 12x NPK/PEL, proti pevným částicím a kapalným
aerosolům, FFP2.

made in

EU

ŘADA
ECONOMY
SERIA
ECONOMY

Respirator składany bez zaworu wydechowego,
do 12-krotnej wartości NDS/NDN, przeciwko cząstkom stałym i aerozolom ciekłym FFP2.
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made in

EU

ŘADA
ECONOMY
SERIA
ECONOMY

3M 9320+
FFP2
0701 0010 99 999
MOQ

1

240 

Skládací respirátor bez výdechového ventilku
do 12x NPK P, FFP2.
Respirator składany bez zaworu wydechowego,
do 12x NDS, FFP2.
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SH3200V

FFP2
0701 0047 99 999
MOQ

20 240 

REFIL 531

FFP2
0701 0023 99 999
MOQ

1

100 

Respirátor s ventilkem FFP2 proti netoxickým
pevným částicím a kapalným aerosolům v koncentracích do 12x NPK/PEL.

Skládací respirátor s výdechovým ventilem do
12x NPK/PEL, proti pevným částicím a kapalným
aerosolům, FFP2.

Respirator z zaworem FFP2 przeciw nietoksycznym
cząstkom stałym i aerozolom ciekłym w koncentracjach do 12x NDS/NDN.

RMesOpQirator składany z zaworem wydechowym,
do 12-krotnej wartości NDS/NDN, przeciwko cząstkom stałym i aerozolom ciekłym FFP2.

OCHRANA DECHU OCHRONA ODDECHU

REFIL 731

made in

FFP2
0701 0032 99 999
MOQ

15

EU

ŘADA
Standard

150 

Skládací respirátor s výdechovým ventilem do 12x NPK/PEL,
proti pevným částicím a kapalným aerosolům, FFP2.

SERIA
STANDARD

Respirator składany z zaworem wydechowym, do 12-krotnej
wartości NDS/NDN, przeciwko cMząOsQtkom stałym i aerozolom ciekłym, FFP2.

REFIL 641
FFP2
0701 0040 99 999
0701 0091 99 999
MOQ

15

made in

EU

blistr blister

ŘADA
TOP

150

blistr = kusové balení
blister = opakowanie jednostkowe

1

SERIA
TOP

Skládací respirátor s výdechovým ventilkem a s aktivním
uhlím, proti pevným částicím a kapalným aerosolům do
12x NPK-P/PEL, proti plynům a parám pod NPK-P/PEL,
proti ozonu, FFP2.
Składany respirator z zaworem wydechowym i warstwą
węgla aktywnego do 12x NPK/PEL, chroni przed cząstkami
stałymi i ciekłymi aerozolami, przed parami, gazami i ozonem,
poniżej NPK, FFP2.

REFIL 631
FFP2
0701 0041 99 999
MOQ

15

made in

EU

blistr blister

150

blistr = kusové balení
blister = opakowanie jednostkowe

1

Skládací respirátor s výdechovým ventilem do 12x NPK/PEL,
proti pevným částicím a kapalným aerosolům, FFP2.

ŘADA
TOP
SERIA
TOP

Respirator składany z zaworem wydechowym, do 12-krotnej
wartości NDS/NDN, przeciwko cząstkom stałym i aerozolom
ciekłym FFP2.
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made in

EU

ŘADA
STANDARD

best

3M 9322+

seller

FFP2
0701 0011 99 999
MOQ

1

120 

Skládací respirátor s výdechovým ventilkem
do 12x NPK P, FFP2. Ochrana proti nebezpečným
částicím - jemnému prachu, kapalným aerosolům
na bázi vody a oleje
Respirator składany z zaworem wydechowym,
do 12x NDS, FFP2. Ochrona przed zagrożeniami
w postaci cząsteczek: drobnego kurzu oraz aerozolami na bazie wody o olejów.
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REFIL 820

SERIA
STANDARD

FFP2
0701 0031 99 999
MOQ

15

150 

Tvarovaný respirátor bez výdechového ventilu
do 12x NPK/PEL, proti pevným částicím a kapalným
aerosolům, FFP2.
Respirator formowany bez zaworu wydechowego,
do 12-krotnej wartości NDS/NDN, przeciwko cząstkom stałym i aerozolom ciekłym, FFP2.

3M 8810

FFP2
0701 0002 99 999
MOQ

1

240 

Respirátor mušlového tvaru do 12x NPK P, FFP2.
Respirator w kształcie muszli, do 12x NDS, FFP2.

OCHRANA DECHU OCHRONA ODDECHU

3M 9925

FFP2
0701 0017 99 999
MOQ

1

80 

3M 9928

FFP2
0701 0019 99 999
MOQ

Respirátor proti svářečským plynům a prachu
do 12x NPK P, proti ozónu do 10x NPK a obtěžujícím plynům a parám pod NPK P, FFP2.
Respirator do ochrony przeciw gazom spawalniczym i pyłowi do 12x NDS, przeciw ozonowi do
10x NDS oraz przeciwko nieprzyjemnym gazom
i parom poniżej NDS, FFP2.

VS2200V

1

FFP2
0701 0096 99 999

80 

MOQ

10

100 

Respirátor s výdechovým ventilem proti svářečským plynům a prachu do 12x NPK P, proti ozónu
do 10x NPK a obtěžujícím plynům a parám pod
NPK P, FFP2.

Respirátor s ventilkem Typhoon™ proti netoxickým
pevným částicím a kapalným aerosolům v koncentracích do 12x NPK/PEL. EN 149: 2001+A12009,
ΓOCT P 12.4.191-99, TP TC 019/2011

Respirator z zaworem wydechowym do ochrony
przeciw gazom spawalniczym i pyłowi do 12x NDS,
przeciw ozonowi do 10x NDS oraz przeciwko nieprzyjemnym gazom i parom poniżej NDS, FFP2.

Półmaska z zaworem Typhoon™ przeciw
nietoksycznym cząstkom stałym i aerozolom
ciekłym w koncentracjach do 12x NDS/NDN.
EN149: 2001+A12009, ΓOCT P 12.4.191-99,
TP TC 019/2011

ochrana při svařování
ochrona przy spawaniu

ochrana při svařování
ochrona przy spawaniu

aktivní uhlí
aktywny węgiel

aktivní uhlí
aktywny węgiel
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made in

EU

ŘADA
STANDARD
SERIA
STANDARD

VS2200CV

FFP2OV
0701 0097 99 999
MOQ

10

100 

VS2200AV
FFP2OAV
0701 0098 99 999
MOQ

10

100 

Normy: EN 149: 2001 + A12009, ΓOCT P 12.4.191-99,
TP TC 019/2011

Normy: EN 149: 2001 + A12009, ΓOCT P 12.4.191-99,
TP TC 019/2011

Respirátor s ventilkem Typhoon™ a vrstvou aktivního uhlí proti netoxickým pevným částicím a kapalným aerosolům v koncentracích do 12x NPK/PEL,
ochrana proti organickým párám pod NKP.
EN 149: 2001 + A12009, ΓOCT P 12.4.191-99,
TP TC 019/2011

Respirátor s ventilkem Typhoon™ a vrstvou
aktivního uhlí proti netoxickým pevným částicím
a kapalným aerosolům v koncentracích do
12x NPK/PEL, ochrana proti kyselým plynům a organickým párám pod NKP. EN 149: 2001 + A12009,
ΓOCT P 12.4.191-99, TP TC 019/2011

Półmaska z zaworem Typhoon™ i warstwą węgla
aktywnego przeciw nietoksycznym cząstkom
stałym i aerozolom ciekłym w koncentracjach
do 12x NDS/NDN, ochrona przeciw oparom organicznym poniżej NDS. EN 149: 2001 + A12009,
ΓOCT P 12.4.191-99, TP TC 019/2011

Półmaska z zaworem Typhoon™ i warstwą węgla
aktywnego przeciw nietoksycznym cząstkom
stałym i aerozolom ciekłym w koncentracjach
do 12x NDS/NDN, ochrona przeciw kwaśnym
gazom i oparom organicznym poniżej NDS.
EN 149: 2001 + A12009, ΓOCT P 12.4.191-99,
TP TC 019/2011

508

REFIL 831S
FFP2
0701 0035 99 999
MOQ

10

100 

Tvarovaný respirátor s výdechovým ventilkem
a s aktivním uhlím, proti pevným částicím a kapalným aerosolům do 12x NPK-P/PEL, proti plynům
a parám pod NPK-P/PEL, proti ozonu, FFP2.
Respirator formowany z zaworem wydechowym
i warst wą węgla aktywnego, do 12-krotnej
wartości NDS/NDN, przeciwko cząstkom stałym
i aerozolom wodnym, FFP2.

OCHRANA DECHU OCHRONA ODDECHU

REFIL 831

FFP2
0701 0034 99 999
MOQ

made in

EU

– 831
ŘADA
STANDARD

10 200 

Tvarovaný respirátor s výdechovým ventilem do 12x NPK/PEL,
proti pevným a kapalným aerosolům, FFP2.

SERIA
STANDARD

Respirator formowany z zaworem wydechowym, do 12-krotnej wartości NDS/NDN, przeciwko cząstkom stałym i aerozolom ciekłym, FFP2.

REFIL 841

FFP2
0701 0033 99 999
MOQ

1

made in

EU

– 841

40 

Tvarované respirátory s výdechovým ventilem
do 12x NPK/PEL, proti pevným částicím a kapalným
aerosolům, FFP2.

ŘADA
STANDARD
SERIA
STANDARD

Respirator formowany z zaworem wydechowym, do 12-krotnej
wartości NDS/NDN, przeciw aerozolom stałym i ciekłym FFP2.

FLEXINET 822
FFP2
0701 0056 99 999
MOQ

1

10 

Normy: EN 149: 2001 + A1: 2009
Ergonomicky tvarovaný respirátor s výdechovým ventilkem.
Proti pevným částicím a vodním a olejovým aerosolům
do 10x NPK/PEL. Standard: EN 149: 2001 + A1: 2009.
Ergonomicznie formowana półmaska z zaworem wydechowym. Przeciw cząstkom stałym, aerozolom wodnym
i olejowym do 10x NDS/NDN. Norma: EN149: 2001 + A1: 2009.
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FLEXINET 821

FFP2
0701 0055 99 999
MOQ

1

10 

Normy: EN 149: 2001 + A1: 2009
Ergonomicky tvarovaný respirátor bez výdechového ventilku.
Proti pevným částicím a vodním aerosolům do 10x NPK/PEL.
Standard: EN 149: 2001 + A1: 2009.
Ergonomicznie formowana półmaska bez zaworu wydechowego.
Przeciw cząstkom stałym i aerozolom wodnym do 10x NDS/NDN.
Norma: EN 149: 2001 + A1: 2009.

FLEXINET 823

FFP2
0701 0057 99 999
MOQ

1

10 

Normy: EN 149: 2001 + A1: 2009
Ergonomicky tvarovaný respirátor s výdechovým ventilkem. Proti
pevným částicím, vodním a olejovým aerosolům do 10x NPK/PEL,
s aktivním uhlím pro pohlcení zápachu.
Standard: EN 149: 2001 + A1: 2009.
Ergonomicznie formowana półmaska z zaworem wydechowym.
Przeciw cząstkom stałym, aerozolom wodnym i olejowym do 10x
NDS/NDN, z węglem aktywnym pochłaniającym nieprzyjemny zapach.
Norma: EN 149: 2001 + A1: 2009.

FILTERSPEC PRO

FFP2
0701 0100 99 999
MOQ

1

10 

Normy: EN 166.1.B.T
Uzavřené brýle, zorník odolný proti poškrábání a zamlžení.
Respirátor FFP2 s ventilkem. EN 166.1.B.T
Gogle ochronne, szybka z zabezpieczeniem przed zaparowaniem.
Półmaska FFP2 z zaworem wydechowym. EN 166.1.B.T
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OCHRANA DECHU OCHRONA ODDECHU

FILTERSPEC
FFP2
0701 0061 99 999
MOQ

1

20 

Normy: EN 166 1F, EN 1827: 1999
BRÝLE
Stylové ochranné brýle s nastavitelnými obroučkami pro maximální komfort a bezpečnost s jednodílným nemlživým zorníkem
a vrstvou proti poškrábání dle EN 166 1F.
RESPIRÁTOR FFP2
Jednorázová filtrační polomaska FFP2 s kvalitním výdechovým
ventilkem s dlouhou životností, držákem filtru pro opakované použití a nízkou hmotností. V každém balení 3 náhradní respirátory.
Vyměnitelné i odstranitelné upevňovací pásky. EN 1827: 1999.
OKULARY
Stylowe okulary ochronne z regulowanymi ramionami w celu
osiągnięcia maksymalnego komfortu oraz bezpieczeństwa
z jednoczęściową szybką zapewniającą optymalne pole widzenia.
Szybka pokryta warstwą zabezpieczającą przed zaparowaniem
oraz zarysowaniem według EN 166 1F.
PÓŁMASKA FFP2
Jednorazowa półmaska filtracyjna FFP2 z nowoczesnym zaworem
wydechowym, uchwytem filtru do wielokrotnego użycia. Niska
masa. W każdym opakowaniu znajdują się 3 filtry zapasowe.
Usuwalne i wymienialne paski mocujące. EN 1827: 1999

3M 8822

FFP2
0701 0004 99 999
MOQ

1

240 

Respirátor mušlového tvaru s výdechovým ventilkem do
12x NPK P, FFP2. Ochrana proti nebezpečným částicím – jemnému
prachu, kapalným aerosolům na bázi vody a oleje.
Respirator w kształcie muszli z zaworem wydechowym,
do 12x NDS, FFP2. ochrona przed zagrożeniami w postaci cząsteczek: drobnego kurzu oraz aerozolami na bazie wody o olejów.

3M 8825

FFP2
0701 0005 99 999
MOQ

1

50 

Respirátor s výdechovým ventilkem a měkkým utěsněním do
12x NPK P, FFP2. Ochrana proti nebezpečným částicím – jemnému
prachu, kapalným aerosolům na bázi vody a oleje, kovovým výparům.
Respirator z zaworem wydechowym i miekkim uszczelnieniem,
do 12x NDS, FFP2. Ochrona przed niebezpiecznymi cząstkami-drobnego pyłu, aerozoli, cieczy na bazie wody i oleju,oparami metali.

kovové výpary
opary metali
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made in

EU

kyselé plyny a páry
gazy i pary kwasów

3M 9926

FFP2
0701 0018 99 999
MOQ

1

100 

ŘADA
TOP

SH3300V

FFP3
0701 0051 99 999
MOQ

20 240 

REFIL 651

FFP3
0701 0039 99 999
0701 0092 99 999 blistr
MOQ

Respirátor s výdechovým ventilkem proti prachu
a aerosolům do 12x NPK P, proti kyselým plynům
a parám pod NPK P, FFP2.

Respirátor s ventilkem FFP3 proti netoxickým
pevným částicím a kapalným aerosolům v koncentracích do 50x NPK/PEL.

Respirator z zaworem wydechowym do ochrony
przeciw pyłom i aerozolom do 12x NDS, przeciw
kwaśnym gazom i parom poniżej NDS, FFP2.

Respirator z zaworem FFP3 przeciw nietoksycznym
cząstkom stałym i aerozolom ciekłym w koncentracjach do 50x NDS/NDN.

512

10

SERIA
TOP

100 

Skládací respirátor s výdechovým ventilem
do 50x NPK/PEL, proti pevným částicím
a kapalným aerosolům, FFP3 D (D – zkouška proti
dolomitovému prachu).
Składany respirator z zaworem wydechowym
do 50x NPK/PEL, chroni przed cząstkami stałymi
i ciekłymi aerozolami, FFP3 D (D – spełnia wymagania testu pyłem dolomitowym).

OCHRANA DECHU OCHRONA ODDECHU

made in

EU

ŘADA
STANDARD

3M 9332+
FFP3
0701 0012 99 999
MOQ

1

120 

VS2300V

FFP3
0701 0099 99 999
MOQ

Skládací respirátor s výdechovým ventilkem
do 50x NPK P, FFP3. Ochrana proti nebezpečným
částicím – jemnému prachu, kapalným aerosolům
na bázi vody a oleje, kovovým výparům,
tuberkulóze, chromanům.
Respirator składany z zaworem wydechowym,
do 50x NDS, FFP3. Ochrona przed niebezpiecznymi
cząstkami – drobnego pyłu, aerozoli, cieczy na bazie
wody i oleju, opary metali, gruźlicą, chromianami.
Vysoká ochrana!
Wysoki poziom ochrony!

10

120 

Normy: EN 149: 2001 + A12009, ΓOCT P 12.4.191-99,
TP TC 019/2011
Respirátor s ventilkem Typhoon™ proti netoxickým
pevným částicím a kapalným aerosolům
v koncentracích do 50x NPK/PEL.
EN 149: 2001 + A12009, ΓOCT P 12.4.191-99,
TP TC 019/2011

REFIL 851

FFP3
0701 0036 99 999
MOQ

1

SERIA
STANDARD

10 

Tvarovaný respirátor s výdechovým ventilem
do 50x NPK/PEL, proti pevným částicím
a kapalným aerosolům, FFP3.
Respirator formowany z zaworem wydechowym,
do 50-krotnej wartości NDS/NDN, przeciwko cząstkom stałym i aerozolom ciekłym, FFP3.

Półmaska z zaworem Typhoon™ przeciw nietoksycznym cząstkom stałym i aerozolom ciekłym
w koncentracjach do 50x NDS/NDN.
EN149: 2001 + A12009, ΓOCT P 12.4.191-99,
TP TC 019/2011
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FLEXINET 832

FFP3
0701 0058 99 999
MOQ

1

3 

Normy: EN 149: 2001 + A1: 2009
Ergonomicky tvarovaný respirátor s výdechovým ventilkem. Proti
pevným částicím, vodním a olejovým aerosolům do 20x NPK/PEL.
Standard: EN 149: 2001 + A1: 2009.
Ergonomicznie formowana półmaska z zaworem wydechowym.
Przeciw cząstkom stałym, aerozolom wodnym i olejowym do
20x NDS/NDN. Norma: EN 149: 2001 + A1: 2009.

3M 8835

FFP3
0701 0006 99 025
MOQ

1

50 

Respirátor s výdechovým ventilkem a měkkým utěsněním do
50x NPK P, FFP3. Ochrana proti nebezpečným částicím – jemnému
prachu, kapalným aerosolům na bázi vody a oleje, kovovým výparům.
Respirator z zaworem wydechowym i miękkim uszczelnieniem, do
50x NDS/NDN, FFP3. Ochrona przed niebezpiecznymi cząstkami-drobnego pyłu, aerozoli, cieczy na bazie wody i oleju,oparami metali.
kovové výpary
opary metali

MANLY

0701 0037 99 999
MOQ

50 1000 

Barevnost kolor: bílá biały
Velikost Rozmiary: UNI
Jednorázová hygienická rouška zabraňující kontaminaci výrobků.
Jednorazowa maseczka higieniczna zabezpieczająca przed
zanieczyszczeniem wyrobów.
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masky
a polomasky
maski pełne
i półmaski
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SPIROTEK FM9000
0703 0018 99 010 S
0703 0018 99 020 M/L
MOQ

1

1 

Normy: EN 136
velikosti rozmiary: S, M/L

masky
a polomasky
maski pełne
i półmaski

Celoobličejová maska je multifunkčním prostředkem ochrany dýchacích orgánů,
garantuje vysoký komfort nošení a ochranu před širokým spektrem rizikových faktorů. Lehká a ergonomicky tvarovaná maska je předurčena k použití
v různých odvětvích průmyslu. Vyrábí se z halogenovaného butylkaučuku.
• unikátně tvarované hermetické okraje masky zabezpečují
spolehlivou ochranu a pohodlí
• výběr ze dvou velikostí
• široký zorník a optimální umístění filtrů zajišťují vynikající zorné pole
• snadná manipulace při nasazování masky
• polykarbonátový tvrzený zorník poskytuje jedinečnou mechanickou ochranu
Maska całotwarzowa, będąca wielofunkcyjnym środkiem ochrony dróg
oddechowych, zapewniająca wysoki komfort użytkownikowi i ochronę przed
szerokim spektrum czynników ryzyka. Lekka, o ergonomicznym kształcie maska
przeznaczona jest do użytku w różnych gałęziach przemysłu. Produkowana
z halogenowanego kauczuku butylowego.
• unikalny kształt hermetycznej krawędzi maski zapewnia
skuteczną ochronę i wygodę
• dwa rozmiary do wyboru
• szeroka szybka i optymalne umieszczenie filtrów
zapewniają s zerokie pole widzenia
• prosty sposób zakładania maski
• szybka z utwardzonych poliwęglanów daje wyjątkowo
skuteczną ochronę mechaniczną

FILTRY FM9000
0704 0061 99 999
0704 0060 99 999
0704 0059 99 999
0704 0064 99 999
MOQ

1

A2
A2B2E2K2P3
A2B2E2K2
P3

20 

Normy: EN 148-1, EN 14387: 2004
Na filtrech Spirotek proti pevným částicím, proti plynům a párám
a v k ombinovaných filtrech se používá závit o průměru 40 mm podle EN 148-1.
Postranní umístění filtrů vytváří výborné zorné pole. Filtry Spirotek s nízkým
dýchacím odporem jsou lehké a svými vlastnostmi převyšují požadavky
norem EN 14387: 2004. Řada filtrů Spirotek v sobě zahrnuje filtr P3 proti
pevným částicím, filtry A2 a A2B2E2K2 proti plynům a párám a nakonec
kombinované filtry A2P3 a A2B2E2K2P3.
Filtry firmy Spirotek chroniące przed cząstkami stałymi, gazami, oparami 
oraz kombinacjami powyższych, o średnicy gwintu 40mm zgodnie z normą
EN 148-1. Boczne umieszczenie filtrów zapewnia doskonałe pole widzenia.
Dzięki niskiemu oporowi oddychania oraz niskiej wadze przekraczają wymagania normy EN 14387: 2004. Wiele filtrów Spriotek zawiera w sobie filtr P3
chroniący przed cząstkami stałymi, filtry A2 oraz A2B2E2K2 chroniące przed
gazami i oparami oraz filtry łączone A2P3 i A2B2E2K2P3.
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PŘEDFILTRY F9000
FILTRY WSTĘPNE F9000
0704 0073 99 999
MOQ

1

1 

Předfiltry pro filtry Spirotek F9000 prodlužují dobu použití
filtrů. Set obsahuje dva držáky a 6 předfiltrů.
Metalowy filtr wstępny do filtrów Spirotek F9000 służy
do przedłużenia żywotności filtrów. W komplecie dwa
uchwyty i sześć filtrów wstępnych.

SPIROTEK FM9500
0703 0017 99 020
MOQ

1

1 

Normy: EN 136
velikosti rozmiary: M/L

PŘEDFILTRY F9000s
FILTRY WSTĘPNE F9000s
0704 0074 99 999
MOQ

1

1 

Kovový předfiltr (síťka) pro filtry Spirotek F9000 chrání
filtry před postříkáním roztaveným kovem, jiskrami atd.
Set obsahuje dva držáky a 2 předfiltry.
Metalowy filtr wstępny (siatkowy) do filtrów Spirotek
F9000 służy do ochrony filtrów przed rozpryskami metalu,
iskrami itp. W komplecie dwa uchwyty i dwa filtry wstępne.

Celoobličejová maska je multifunkčním prostředkem ochrany dýchacích orgánů, garantuje
vysoký komfort nošení a ochranu před širokým spektrem rizikových faktorů. Lehká
a ergonomicky tvarovaná maska je předurčena k použití v různých odvětvích průmyslu. Vyrábí se z halogenovaného butylkaučuku. Systém dvou filtrů, které jsou umístěny
po stranách masky, zajišťuje perfektní ochranu.
• dva filtry umístěny po stranách masky
• unikátně tvarované hermetické okraje masky zabezpečují spolehlivou ochranu a pohodlí
• výběr ze dvou velikostí
• široký zorník a optimální umístění filtrů zajišťují vynikající zorné pole
• snadná manipulace při nasazování masky – polykarbonátový tvrzený zorník poskytuje
jedinečnou mechanickou ochranu
Maska całotwarzowa, będąca wielofunkcyjnym środkiem ochrony dróg oddechowych, zapewniająca wysoki komfort użytkownikowi i ochronę przed szerokim spektrum czynników
ryzyka. Lekka, o ergonomicznym kształcie maska przeznaczona jest do użytku w różnych
gałęziach przemysłu. Produkowana z halogenowanego kauczuku butylowego. S ystem
dwóch filtrów umieszczonych po obu stronach maski zapewnia znakomitą ochronę.
• dwa filtry umieszczone po obu stronach maski
• unikalny kształt hermetycznej krawędzi maski zapewnia skuteczną ochronę i wygodę
• dwa rozmiary do wyboru
• szeroka szybka i optymalne umieszczenie filtrów zapewniają szerokie pole widzenia
• prosty sposób zakładania maski
• szybka z utwardzonych poliwęglanów daje wyjątkowo skuteczną ochronę mechaniczną.
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SPIROTEK HM8500
0702 0020 99 010 S
0702 0020 99 020 M
0702 0020 99 030 L
MOQ

1

20 

Normy: CE 0121, EN 140: 1998, EN 14387: 2004 a EN 143: 2000
velikosti rozmiary: S, M, L
Jako vhodné řešení pro ochranu dýchacího ústrojí Spirotek nabízí moderní
polomasku s dvojitým filtrem, která kombinuje pohodlí, ochranu a nízké
náklady životního cyklu s výjimečně nízkým dýchacím odporem. Maska
Spirotek je perfektně vyvážená a uživatelsky přívětivá a má moderní design. Dá se použít s kompletní řadou vysoce účinných filtrů proti plynům,
pevným částicím, jakož i s kombinovanými filtry, čímž poskytují ochranu
dýchacího ústrojí v široké řadě použití.
Ventily s velkým průměrem zajišťují nízký dýchací odpor a snižují únavu
nositele; obličejová část z termoplastu (TPE) je neuvěřitelně měkká
a pohodlná na nošení, a to i po dlouhou dobu; pohodlné upevňovací
popruhy a přezka na krku zajišťují rovnoměrné rozložení zátěže a úplnou
oporu masky; maska je snadno nastavitelná a upravitelná; díky tomu,
že neobsahuje žádný latex nebo silikon, zabraňuje alergické reakci nebo
podráždění kůže; sedne optimálně a funguje účinně díky třem velikostem
a širokému obličejovému těsnění; nízký profil a vhodné umístění filtrů
zajišťují vyvážení, vynikající zorné pole a kompatibilitu s dalšími OOPP;
snadno nastavitelný bajonetový mechanismus filtru zajišťuje rychlé a bezpečné připojení na první pokus.

PŘEDFILTRY PF9500
FILTRY WSTĘPNE PF9500
0704 0072 99 999
MOQ

20

20 

Předfiltry pro filtry Spirotek F9500 prodlužují dobu použití filtrů.
Set obsahuje 20 ks.
Filtry wstępne do filtrów Spirotek F9500 przedłużają żywotność
filtrów. W komplecie 20 sztuk.
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To półmaska z obustronnym filtrem będąca wielofunkcyjnym środkiem
ochrony dróg oddechowych. Zapewnia komfort i wysoką ochronę oraz
wyjątkowo niski opór podczas oddychania przy niewielkich kosztach
użytkowania. Maska Spirotek HM8500 jest produktem nowoczesnym,
idealnie zrównoważonym i przyjaznym użytkownikowi. Do maski
dostępny jest kompleksowy zestaw filtrów Spirotek chroniacych przed
gazami, cząsteczkami stałymi, oparami oraz kombinacjami powyższych,
dzięki czemu maska jest środkiem ochrony dróg oddechowych o szerokim
zastosowaniu.
Zawory wylotowe o szerokiej średnicy zapewniają niski opór oddychania,
co powoduje zmniejszenie zmęczenia podczas pracy. Nakładka na twarz
wykonana z bezwonnego, termoplastycznego elastomeru jest niezwykle
delikatna i zapewnia komfort noszenia nawet podczas długich okresów
pracy. Wygodne zapięcie na szyi zapewnia równomierne rozmieszczenie
wagi i maksymalne podtrzymanie maski . Prosty, intuicyjny sposób zakładania sprawia, że maska jest chętnie noszona przez użytkowników. Maska wykonana jest z materiałów hipoalergicznych, nie zawiera lateksu ani
silikonu, nie wywołuje podrażnień skóry i reakcji alergicznych. Możliwość
dobrania wielkości z trzech dostępnych rozmiarów umożliwia optymalny
poziom dopasowania i szczelności. Zakrzywione do tyłu filtry zapewniają
odpowiedni balans, szerokie pole widzenia oraz kompatybilność z innymi
środkami ochrony osobistej. Filtry wyposażone są w łatwy mechanizm
mocowania bagnetowego, co umożliwia bezpieczne i szybkie mocowanie
zaworów wylotowych oraz osłon chroniacych przed iskrami, zanieczyszczeniami i rozbryzgami cieczy.

MASKY A POLOMASKY MASKI PEŁNE I PÓŁMASKI

Přehled 3M filtrů naleznete na
Zestawienie filtrów 3M na

FILTRY FM9500, HM8500
0704 0068 99 999 A2
0704 0070 99 999 A2P3
0704 0069 99 999 A1B1E1
0704 0067 99 999 A1B1E1K1
0704 0071 99 999 A1B1E1K1P3
0704 0066 99 999 P3
MOQ

2

str.
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3M
6700, 6800, 6900
0703 0005 99 010 6700 – S
0703 0005 99 020 6800 – M
0703 0015 99 030 6900 – L
MOQ

20

20 

20 

Normy: EN 143 a EN 14387
Filtry jsou vhodné pro použití s polomaskou HM8500 a celoobličejovou maskou FM9500. Filtry Spirotek s bajonetovým uzávěrem a speciálním ochranným krytem, který zajišťuje ochranu filtru před postříkáním a jiskrami. Filtry proti
pevným částicím, proti plynům a párám a kombinované
filtry Spirotek 2 mají dlouhou dobu použití a zajišťují nízký
dýchací odpor. Řada filtrů Spirotek 2 v sobě zahrnuje filtr
P3 proti pevným částicím, filtry A2 a ABEK1 proti plynům
a párám a nakonec kombinované filtry A2P3, A1B1E1K1P3.
Filtry przeznaczone do półmaski HM8500 oraz maski
całotwarzowej FM9500. Filtry Spirotek są wyposażone
w mocowanie bagnetowe i specjalne osłony chroniące
przed zapaleniem i iskrami. Zapewniające ochronę przed
cząstkami stałymi, gazami i oparami oraz kombinacjami
powyższych, właściwości filtrów Spirotek 2 gwarantują
długotrwałe użytkowanie i niski opór oddychania. Gama
filtów Spirotek 2 zawiera filtr P3 chroniacy przed cząstkami
stałymi. Filtry A2 oraz ABEK1 chroniace przed gazami i oparami oraz filtry łączone A2P3 i A1B1E1K1P3.

Celoobličejová maska z lehkého, měkkého, hypoalergenického
materiálu poskytuje maximální pohodlí.
• nastavitelný upínací systém a pásky pro optimální přilnutí
• široké zorné pole
Maska całotwarzowa, lekki, miękki, hipoalergiczny materiał,
komfortowe noszenie.
• regulowany system zaciskowy i taśmy w celu osiągnięcia
idealnego dopasowania
• szerokie pole widzenia

3M 6885

0703 0008 99 999
MOQ

1

100 

Ochranný kryt zorníku pro celoobličejovou masku 3M řady 6000.
Osłona ochronna szybki maski całotwarzowej 3M serii 6000.
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FORCE8™

0702 0025 99 999
MOQ

1

48 

Force8™ polomaska s dvěma filtry, ventilem typu Typhoon™ s minimálním
odporem a čtyřbodovým postrojem s rychloupínacími přezkami. Maska je
vyrobena z odolné termoplastické gumy, která se snadno přizpůsobí většině
obličejových tvarů. K masce Force8™ lze přidat celou škálu úzkoprofilových
filtrů, což umožnujě flexibilní využití masky pro mnoho činností a poskytuje
ochranu jak proti pevným částicím, tak proti různým druhům plynů a výparů.
Force8™ to półmaska z zaworkiem Typhoon™ gwarantującym bardzo niski
opór oddychania. Współpracuje z dwoma pochłaniaczami. Wyposażona
w 4-punktowe nagłowie z systemem szybkiego wypinania. Maska jest
wykonana z trwałej termoplastycznej gumy oferującej wysokie właściwości
kształtowania, dzięki którym świetnie dopasowują się do twarzy użytkownika. Maska współpracuje z szeroką gamą niskoprofilowych filtrów i pochłaniaczy Force8™ chroniących przed cząstkami stałymi, wieloma gazami
i oparami gazów.

FILTRY FORCE8™
0704 0048 99 999
0704 0051 99 999
MOQ

2

2

2

140

Normy: EN 143, EN 14387
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P3

80

0704 0050 99 999
0704 0049 99 999
0704 0052 99 999
MOQ

P2

160 

0704 0054 99 999
MOQ

A1

AB1
ABEK1
P2 PRE-FILTER KITS (2+2)

MASKY A POLOMASKY MASKI PEŁNE I PÓŁMASKI

MIDIMASK
0702 0017 99 999
MOQ

1

40 

Široká tvarovaná maska z pryže a pohodlným
upevněním na hlavě.
Szeroko formowana, gumowa półmaska, wygodne
mocowanie na głowie.

FILTRY MIDIMASK
0704 0040 99 999 P2 PRE-FILTER KITS (6 + 2)
MOQ

2

0704
0704
0704
0704
0704
MOQ

2

80 

0041 99 999
0043 99 999
0044 99 999
0045 99 999
0046 99 999

A1
K1
AB1
P2
P3

160

0704 0042 99 999 A2
0704 0047 99 999 ABEK
MOQ

2

140

Normy: EN 143, EN 14387
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BEZÚDRŽBOVÁ
Bezobsługowe

3M 4277

0702 0006 99 999
MOQ

1

10 

3M 4251

0702 0004 99 999
MOQ

1

10 

3M 4255

0702 0005 99 999
MOQ

1

10 

Polomasky 3M™ série 4000 představují řadu ihned
použitelných, bezúdržbových polomasek, navržených k účinné a pohodlné ochraně. Využití unikátní
filtrační technologie přináší velmi nízký profil,
který umožňuje nerušený výhled a vetší komfort
při práci. Volitelná ochrana proti postřiku sprejem
(Ochranná plena 400 Guard) prodlužuje životnost
částicového filtru při barvení sprejem. Maximální
hmotnost výrobku je 320 gramů. Polomaska
ABE1P3D do 10x NPK P (pro organické výpary, anorganické a kyselé plyny), 50x NPK P (pro částice).

Polomasky 3M™ série 4000 představují řadu ihned
použitelných, bezúdržbových polomasek, navržených k účinné a pohodlné ochraně. Využití unikátní
filtrační technologie přináší velmi nízký profil,
který umožňuje nerušený výhled a vetší komfort
při práci. Volitelná ochrana proti postřiku sprejem
(Ochranná plena 400 Guard) prodlužuje životnost
částicového filtru při barvení sprejem. Maximální
hmotnost výrobku je 320 gramů. Polomaska A1P2D
do 10x NPK P (pro organické výpary), 12x NPK P
(pro částice).

Polomasky 3M™ série 4000 představují řadu ihned
použitelných, bezúdržbových polomasek, navržených k účinné a pohodlné ochraně. Využití unikátní
filtrační technologie přináší velmi nízký profil,
který umožňuje nerušený výhled a vetší komfort
při práci. Volitelná ochrana proti postřiku sprejem
(Ochranná plena 400 Guard) prodlužuje životnost
částicového filtru při barvení sprejem. Maximální
hmotnost výrobku je 320 gramů. Polomaska A2P3D
do 10x NPK P (pro organické výpary), 50x NPK P
(pro částice).

Maski oddechowe 3M serii 4000 to seria gotowych
do użycia, półmasek z wbudowanym filtrem w
celu zapewnienia wygody i skutecznej ochrony
przed różnymi kombinacjami gazów, par i pyłów,
z którymi można spotkać się podczas pracy w
przemyśle. Lekka, świetnie wyważona konstrukcja
i niski profil dla lepszej widoczności peryferyjnej.
Dostępne wraz z pre-filtrami Overspray, które
pomagają wydłużyć żywotność głównych filtrów
przeciw cząsteczkom stałym. Waga maksymalna
320 gramy. Półmaska ABE1P3D, do 10x NDS (dla
oparów organicznych, nieorganicznych i kwaśnych
gazów), 50x NDS (dla cząstek).

Maski oddechowe 3M serii 4000 to seria gotowych
do użycia, półmasek z wbudowanym filtrem w
celu zapewnienia wygody i skutecznej ochrony
przed różnymi kombinacjami gazów, par i pyłów,
z którymi można spotkać się podczas pracy w
przemyśle. Lekka, świetnie wyważona konstrukcja
i niski profil dla lepszej widoczności peryferyjnej.
Dostępne wraz z pre-filtrami Overspray, które
pomagają wydłużyć żywotność głównych filtrów
przeciw cząsteczkom stałym. Waga maksymalna
320 gramy. Półmaska A1P2D, do 10x NDS (dla oparów organicznych), 12x NDS (dla cząstek).

Maski oddechowe 3M serii 4000 to seria gotowych
do użycia, półmasek z wbudowanym filtrem w
celu zapewnienia wygody i skutecznej ochrony
przed różnymi kombinacjami gazów, par i pyłów,
z którymi można spotkać się podczas pracy w
przemyśle. Lekka, świetnie wyważona konstrukcja
i niski profil dla lepszej widoczności peryferyjnej.
Dostępne wraz z pre-filtrami Overspray, które
pomagają wydłużyć żywotność głównych filtrów
przeciw cząsteczkom stałym. Waga maksymalna
320 gramy. Półmaska A2P3D, do 10x NDS (dla oparów organicznych), do 50x NDS (dla cząstek).
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3M 7501, 7502, 7503
0702 0008 99 010
0702 0008 99 020
0702 0008 99 030
MOQ

1

7501 – S
7502 – M
7503 – L

10 

Polomaska z lehkého, měkkého, hypoalergenického materiálu
poskytuje maximální pohodlí.
• nastavitelný upínací systém a pásky pro optimální přilnutí
Lekki, miękki, hipoalergiczny materiał, komfortowe noszenie.
• regulowany system zaciskowy i taśmy w celu osiągnięcia
idealnego dopasowania

3M 6100, 6200, 6300
0702 0007 99 010
0702 0007 99 020
0702 0007 99 030
MOQ

1

6100 – S
6200 – M
6300 – L

8 

Polomaska z lehkého, měkkého, hypoalergenického materiálu poskytuje maximální pohodlí.
• nastavitelný upínací systém a pásky pro optimální přilnutí
Lekki, miękki, hipoalergiczny materiał, komfortowe noszenie.
• regulowany system zaciskowy i taśmy w celu osiągnięcia idealnego dopasowania

3M 7883

0703 0016 99 999
MOQ

1

10 

Pásek na zavěšení okolo krku.
Pasek do zawieszenia na szyi.

3M 400

0702 0003 99 999
MOQ

1

500 

Overspray guard typ 400 – ochranná
plena pro polomasky řady 4000.

3M 105

0703 0001 99 999
MOQ

1

400

Čistící ubrousky.
Ściereczki do czyszczenia.

Overspray Guard typ 400 – foliowa
osłona półmasek serii 4000.
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FILTRY 3M
Tyto filtry lze použít s polomaskou řady 6000,
7500 a nebo s celoobličejovou maskou řady 6000.
Filtry można używać do półmasek serii 6000,
7500 lub do maski całotwarzowej serii 6000.

FILTRY PROTI
PLYNŮM A PARÁM
FILTRY PRZECIW
GAZOM I OPAROM
0704 0008 99 999 6035 – P3
MOQ

4

2

0704
0704
0704
0704
0704
0704
MOQ

2

kombinace
kombinacje

str. 523

str. 519

částice
cząstki

plyny a výpary,
částice
gazy i mgły
cząstki

ČÁSTICE
cząstki

PLYNY, VÝPARY,
ČÁSTICE
gazy i mgły
cząstki

603

6051
6054
6055
6057
6059
6075

2125
2128
2135
2138

6051
6054
6055
6057
6059
6075

80 

0704 0015 99 999 6096 – HgP3
0704 0016 99 999 6098 – AXP3*
0704 0017 99 999 6099 – ABEK2P3*
MOQ

str. 523

6096
6098*
6099*

32 

0009 99 999
0010 99 999
0011 99 999
0012 99 999
0013 99 999
0014 99 999

6051 – A1

5911
5925
5935

6054 – K1

502
5911
5925
5935

6055 – A2
6057 – ABE1
6059 – ABEK1
6075 – A1 + Form*

501
501

64 

2125
2128
2135
2138

*pouze pro použití s celoobličejovými maskami do użycia tylko do masek całotwarzowych

FILTRY PROTI ČÁSTICÍM
FILTRY PRZECIW CZĄSTKOM
0704 0005 99 999 5911 – P1
MOQ

2

0704
0704
0704
0704
0704
0704
MOQ

524

2

120 

0006 99
0007 99
0001 99
0002 99
0003 99
0004 99
80 

999
999
999
999
999
999

5925 – P2
5935 – P3
2125 – P2
2128 – P2, O3 do 10x NPK P, kyselé plyny pod NPK P/O3 10x WEL, kwaśne gazy poniżej WEL
2135 – P3
2138 – P3, O3 do 10x NPK P, kyselé plyny pod NPK P/O3 10x WEL, kwaśne gazy poniżej WEL

značení a zkušební látky:

A – organické výpary/tetrachlórmetan
B – anorganické výpary/chlór, sirovodík, kyanovodík
E – kyselé výpary/kysličník siřičitý
K – čpavek a deriváty/čpavek
oznakowanie i substancje próbne:

A – opary organiczne/ tetrachlormetan
B – opary nieorganiczne/chlor,siarkowodór, cjanowodór
E – opary kwaśne/tlenek siarki
K – amoniak i pochodne/amoniak

MASKY A POLOMASKY MASKI PEŁNE I PÓŁMASKI

3M™ FILTRY IDENTIFIKACE RIZIK
3M™ FILTRY IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
POUŽITÍ
ZASTOSOWANIA

RIZIKA
ZAGROŻENIE

DOPORUČENÁ OCHRANA
ZALECANA OCHRONA

ODPOVÍDAJÍCÍ FILTRY 3M™
PASUJĄCE FILTRY 3M™

Lakování, stříkání, natírání,
povrchová úprava
Lakierowanie, natryskiwanie,
malowanie nakładanie powłok

Barvy na bázi rozpouštědel**
Nástřik odolný vůči znečištění / broušení
Ředidla, pryskyřice, syntetické pryskyřice**
Latexové barvy, zbytky rozpouštědel
Konzervanty dřeva
Farby rozpuszczalnikowe**
Rozpylanie/szlifowanie farb / przeciwporostowych
Rozpuszczalniki, żywice, żywice syntetyczne**
Farby lateksowe, rozpuszczalniki osadów
Środki do konserwacji drewna

A2P3 R
A2P3 R
A2P3 R
A2P3 R
A1P2 R

6055 + 5935
6055 +5935
6055 +5935
6055 +5935
6051 +5925

Údržba Utrzymanie

Dezinfekce, čistění* Dezyfekcja, czyszczenie*

ABEK P2 R

6059 +5925

Dekorace Dekorowanie

Lepidlo, nástřikové lepidlo, pěna, lak
Natryskiwany klej, pianka, lakier, lepiszcze

A1P2 R

6051 +5925

Odstraňování odpadu
Usuwanie odpadów

Bakterie, zárodečné buňky, pachy
Bakterie, zarodniki, odory

A1P3 R

6051 +5935

Zemědělství Rolnictwo

Pesticidy, insekticidy Pestycydy, środki owadobójcze

ABEK1P2 R

6059 +5925

Prostředky na ošetření dřeva
Impergnacja drewna

Pojivo, nástřikové lepidlo
Spajanie, natryskiwany klej

A2P3 R

6055 +5935

Stavebnictví, broušení, řezání, vrtání
Budownictwo, szlifowanie, cięcie, wiercenie

Dehtování Tarowanie
Spojování, utěsnění Klamrowanie, uszczelnianie
Stříkaná izolační pěna Natryski pianki izolacyjnej

A2P3 R
A1P2 R
A1P2 R

6055 +5935
6051 +5925
6051 +5925

Lakování
Lakierowanie

Organická rozpouštědla / s bodem varu nižším než 65 °C
Odstraňovač barvy obsahující čpavek
Polyuretanové laky**
Ředidlové laky
Laky na bázi vody
Organiczne rozpuszczalniki/ punkt wrzenia poniżej 65 °C
Rozpuszczalniki zawierające amoniak
Lakier poliuretanowy**
Lakier na bazie rozpuszczalnika
Lakier wodny

AXP3 R
ABEK
ABEP3 R
A2
A1

6098 +5935
6059
6057 +5935
6055
6051

Pojiva
Środki wiążące

Ředidla obsahující lepidlo
Kleje na bazie rozpuszczalników

A1

6051

Manipulace
Obchodzenie się z materiałami

Oxid siřičitý Dwutlenek siarki
Kyselina chlorovodíková Kwas solny
Tekutá hnojiva Płynne nawozy
Čpavek Amoniak
Formaldehyd Formaldehyd
Uskladnění/přeprava nebezpečných výrobků
Składowanie i transport materiałów niebezpiecznych

ABE
ABE
ABEK
K
A1  +  Formaldehyd
ABEKP3 R

6057
6057
6059
6054
6075
6099

VAROVÁNÍ: Tento průvodce je pouze orientační. Neměl by být jediným vodítkem pro výběr masky. Podrobnosti o výkonu a omezeních zátěže jsou uvedeny na obalu masky a v návodu
k použití. Před použitím kterékoli z těchto masek si uživatel musí pročíst a osvojit si návod k použití pro každý z použitých produktů. Je nutné dodržovat místní zákonné předpisy. Limity
pro použití obličejových masek a polomasek pro opakované použití s filtry proti plynům a výparům: Polomasky lze použít až do hladiny 10x PEL (NPK-P). Celoobličejové masky lze použít až
do hladiny 200x PEL (NPK-P) (v závislosti na použitém filtru). Filtr třídy 1 až do 10x PEL (NPK-P) nebo 1000 mg /m³ (0,1 obj. %); Filtr třídy 2 až do 10x PEL (NPK-P) nebo 5000 mg /m³ (0,5 obj. %),
platí první dosažený limit. Filtr AX proti látkám s nízkým bodem varu (organické sloučeniny s bodem varu nižším než 65 °C). 6098 a filtr ABEKP3 6099 by měl být použit pouze s celoobličejovými maskami 3M™. Filtry AX lze použít pouze po dobu jedné směny. Filtry A1 a A2 proti organickým výparům s bodem varu nižším než 65 °C.
* s výjimkou formaldehydu ** Technická podpora: tech.info@cerva.com
OSTRZEŻENIE: powyższa tabela ma jedynie charakter orientacyjny i nie powinna być stosowana jako jedyne kryterium doboru maski oddechowej. Szczegółowe informacje o parametrach
i ograniczeniach podane są na opakowaniu maski i w instrukcji użytkowania. Przed użyciem dowolnej z danych masek oddechowych, osoba ją nosząca powinna przeczytać i zrozumieć
instrukcję użytkowania danego produktu. Należy się dostosować do panującego w danym kraju ustawodawstwa. Ograniczenia dotyczące zastosowań masek i półmasek wielokrotnego
użytku chroniących przed działaniem gazów i par: Pochłaniacze mogą być stosowane na poziomach do 10x PEL (NPK-P). Pełna maska może być stosowana 200x PEL (NPK-P) (w stosunku
do stosowanego pochłaniacza). Pochłaniacz klasy 1 do PEL (NPK-P) or 1,000 mg /m³ (0.1 % obj.); pochłaniacz klasy 2 filter up to 10x PEL (NPK-P) or 5,000 mg /m³ (0.5 % obj.), w zależności
od tego, który limit zostanie osiągnięty jako pierwszy. Pochłaniacz AX dla substancji niskowrzących (oparów organicznych o punkcie wrzenia poniżej 65 °C). Pochłaniacze AX należy zakładać
jedynie do pełnych masek 3M™tylko na czas trwania jednej zmiany. Pochłaniacze A1 i A2 chronią przed parami organicznymi o temperaturze wrzenia poniżej 65 °C.
* z wyjątkiem formaldehydu ** Wsparcie techniczne: tech.info@cerva.com
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Bezpečnostní
postroje
Szelki
Bezpieczeństwa
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Basic
*Pshbasicmx
0801 0004 99 999
MOQ

1

1 

normy: EN 361 (CE 0082)
Základní typ postroje určený pro standardní práce
ve stavebnictví (pokrývači, klempíři apod.), se
zadním a předním kotvícím prvkem, nastavitelnými
ramenními a stehenními popruhy a prodlouženým
popruhem k zadnímu záchytnému prvku, splňuje
normu EN 361 (CE 0082).
Podstawowy typ szelek bezpieczeństwa przeznaczony do tandardowych prac w budownictwie
(blacharze, dekarze itp.), z przednią i tylną klamrą
zaczepową, regulowanymi pasami barkowymi
i biodrowymi, przedłużacz. tylnego punktu zaczepowego, spełnia wymogi normy EN 361 (CE 0082).
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LX *PshlX2

0801 0003 99 999
0801 0008 99 904
MOQ

1

M–XL
XXL

1 

normy: EN 361, EN 358 (CE 0082)
Univerzální typ zachycovacího postroje se širokou
škálou použití, se zadním a předním kotvícím
prvkem, polohovacím pásem s bočními oky,
nastavitelnými ramenními a stehenními popruhy
a prodlouženým popruhem k zadnímu záchytnému
prvku, splňuje normy EN 361, EN 358 (CE 0082).
Uniwersalny typ szelek bezpieczeństwa z szeroką
skalą możliwości wykorzystania, tylny i przedni
punkt zaczepowy, z regulowanym pasem i z bocznymi klamrami zaczepowymi, regulowany pas
z zaczepami bocznymi, regulowane pasy barkowe
i udowe, przedłużacz tylnego punktu zaczepowego,
spełnia wymogi normy EN 361, EN 358 (CE 0082).

LX5

XPSHLX5 MXL
0801 0014 99 903
XPSHLX5 XXL
0801 0014 99 905
MOQ

1

1 

normy: EN 361, EN 358   – CE 0082
Celotělový postroj s hliníkovými rychlosponami
pro snadné užití postroje. Polstrování nohaviček,
polohovacího pásu i ramenních popruhů zaručující
vysoký komfort. Přední a zadní kotevní prvek,
polohovací pás, nový systém uživatelského značení. Velikost M–XL (1 650 g), XXL (1 750 g)
Certifikace dle EN 361, EN 358 − CE 0082.
Uprząż bezpieczeństwa z ułatwiającymi użytkowanie klamarami szybkosprzęgającymi. Ergonomiczne
podkładki na pasach udowych, pasie do pozycjonowania oraz pasach naramiennych gwarantują
wysoki komfort użytkowania. przedni i tylny punkt
zaczepowy, pasek pozycjonowania, nowy system
oznakowania. Rozmiary M–XL (1650 g), XXL (1750 g).
Produkt zgodny z normami: EN 361, EN 358.

BEZPEČNOSTNÍ POSTROJE SZELKI BEZPIECZEŃSTWA

PROFI

0801 0005 99 999
MOQ

1

1 

PB 20
*PPB20MXL
0802 0004 99 999
1

1 

Ppb20
mlb1015L2
0802 0003 99 999
1 

MOQ

Komfortní postroj s dobrou ergonomií, se zadním a předním kotvícím prvkem, nastavitelnými
ramenními, stehenními a zádovými popruhy,
polohovacím pásem s bočními oky, prvkem
pro záchranu osob, evakuaci nebo slanění,
vhodný pro práci na konstrukcích, stožárech
nebo při evakuaci osob (armáda, policie, hasiči
apod.), splňuje normy EN 361, EN 358 a EN 813
(CE 0082).

normy: EN 358 (CE 0082)

normy: EN 361, EN 358 a EN 813 (CE 0082)

Pracovní polohovací pás s bederní výztuhou s polohovacími oky a sponou k seřízení velikosti, poutky
k připojení brašny na nářadí, splňuje normy EN 358
(CE 0082).

Komfortní postroj s dobrou ergonomií, se zadním
a předním kotvícím prvkem, nastavitelnými
ramenními, stehenními a zádovými popruhy,
polohovacím pásem s bočními oky, prvkem pro
záchranu osob, evakuaci nebo slanění, vhodný pro
práci na konstrukcích, stožárech nebo při evakuaci
osob (armáda, policie, hasiči apod.), splňuje normy
EN 361, EN 358 a EN 813 (CE 0082).

komfortowe szelki bezpieczeństwa z dobrymi
parametrami ergonomicznymi, z przednią i tylną
klamrą zaczepową, z regulowanymi pasami barkowymi, biodrowymi i udowymi, pas z możliwością regulacji, boczne klamry zaczepowe, element
do ratowania osób poszkodowanych lub ewakuacji, odpowiednie do prac na konstrukcjach,
stożarach lub przy ewakuacji osób (wojsko,
policja, straż pożarna itp.), spełniają wymogi
normy EN 361, EN 358 i EN 813 (CE 0082).

Biodrowy pas bezpieczeństwa, usztywniony, z regulowanymi zaczepami i klamrą do regulacji szerokości, z klamerkami do przypięcia torby na narzędzia, spełnia wymogi normy EN 358 (CE 0082).

MOQ

1

normy: EN 361, EN 358 a EN 813 (CE 0082)

Biodrowy pas bezpieczeństwa, usztywniony,
z regulowanymi zaczepami i klamrą do regulacji
szerokości, z klamerkami do przypięcia torby
na narzędzia, z uniwersalną liną bezpieczeństwa
o długości 1,5 m z klamrą regulacyjną oraz ze
stalowym zatrzaśnikiem zblokadą, spełnia wymogi
normy EN 362, EN 354, EN 358 (CE 0082).
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PSLB 1015L2
0804 0007 99 999
MOQ

1

1 

normy: EN 362, EN 354, EN 358 (CE 0082)
Univerzální bezpečnostní 1,5 m dlouhé pa splétané lano se seřizovačem
(Ø 12 mm), ocelovou karabinou s pojistkou a šitým okem s očnicí na jednom konci lana, splňuje normy EN 362, EN 354, EN 358 (CE 0082).
Uniwersalna, pleciona lina bezpieczeństwa o długości 1,5 m z PA z regulacją (średnica 12 mm), ze stalowym zatrzaśnikiem i blokadą oraz z zaszytą
pętlą z kauszą na jednym końcu liny. Spełnia wymogi normy EN 362,
EN 354, EN 358 (CE 0082).

PPDPROT 320 L2
0804 0005 99 020
PPDPROT 330 L2
0804 0005 99 030
MOQ

1

1 

normy: EN 358 (CE 0082)
Pracovní polohovací 2 m nebo 3 m dlouhá lana (Ø 14 mm), se seřizovačem
délky a ochranou lana, šitým okem s karabinou AZ 002, karabina AZ 011
standardně součástí seřizovače, splňuje normu EN 358 (CE 0082).
Urządzenie samozaciskowe po linie o długości 2 lub 3 metrów
(śr. 14 mm), z regulacją długości liny, lina chroniona, zakończona pętlą, zatrzaśnik AZ 011, standardowa budowa klamry regulującej, spełnia warunki
normy EN 358 (CE 0082).

PSALT011L011
0806 0004 99 999
MOQ

1

1 

normy: EN 355 (CE 0082)
Tlumič pádu s pa splétaným 1,8 m dlouhým lanem (Ø 10,5 mm),
oválnou karabinou na tlumiči a laně, splňuje normu EN 355 (CE 0082).
Amortyzator spadania z plecionego PA, z liną o długości 1,8 m,
(średnica 10,5 mm), owalny zatrzaśnik na pochłaniaczu energii i na linie,
spełnia wymogi normy EN 355 (CE 0082).

PSA2LT22l Double
0806 0003 99 999

karabina AZ022 (otevření 50 mm) zatrzaśnik AZ022 (otwarcie 50 mm)

0806 0013 99 999

karabina AZ023 (otevření 60 mm) zatrzaśnik AZ023 (otwarcie 60 mm)
MOQ

1

1 

normy: EN 355 (CE 0082)
Tlumič pádu se dvěma lany a karabinovými háky. tlumič lze použít pro
výstup po konstrukcích, sloupech a žebřících. EN 355 (CE 0082).
Amortyzator bezpieczeństwa z dwoma linkami i dwoma hakami zatrzaśnikowymi. Amortyzator można wykorzystać do wejść na konstrukcje, słupy
i drabiny. EN 355 (CE 0082).
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NEW
made in

EU

WR 100

0803 0006 99 999
MOQ

1

1 

ROLEX

0803 0002 99 999
MOQ

1

1 

normy: EN 360, CE 0082

normy: EN 360, (CE 0082)

Samonavíjecí zachycovací systém s popruhem
z kevlaru, délka 6 m, hmotnost 1700 g včetně
dvou karabin, dva otočné prvky, signalizace
zachycení pádu, EN 360, CE 0082.

Samonavíjecí zachycovací 2,25 m dlouhý systém
s pa popruhem, karabinami, tlumičem pádu, hmotnost 1,2 kg, splňuje normu EN 360. (CE 0082).

Zwijany system z taśmami kewlarowymi,
długość 6 m, waga 1700 g (z uwzględnieniem
dwóch zatrzaśników), dwa elementy obrotowe,
sygnalizacja przed upadkiem, EN 360, CE 0082.

Urządzenie samohamowne o długości 2,25 m,
z rozwijaną taśmą włókienniczą z pa, zatrzaśnikami, amortyzatorem bezpieczeństwa, masa 1,2 kg,
spełnia wymogi normy EN 360 (CE 0082).

XPRHCR 24006
0803 0010 99 060 6 m, 4,1 kg
XPRHCR 24010
0803 0010 99 11 0 10 m, 4,3 kg
XPRHCR 24015
0803 0010 99 11 5 15 m, 5,1 kg
MOQ

1

1 

NORMY: EN 360    – CE 0082
Samonavíjecí zachycovací systém s ocelovým
lankem – k jištění při pracích vyžadujicích široký
rozsah pohybu. CR 240 − Nejlehčí na trhu s rukojetí na přenášení a indikátorem pádu na karabině.
Certifikace dle EN 360 − CE 0082.
Urządzenie samohamowne ze stalową liną przeznaczone jest do prac wymagających znacznego
przemieszczania w stosunku do punktu zaczepienia. CR240 jest najlżejszym tego typu urządzeniem
na rynku. Jest wyposażony w rączkę do transportu oraz wskaźnik upadku na karabińczyku. Produkt
zgodny z normą EN 360 − CE 0082.
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STATIC ø 10,5
0807 0013 80 130 30 m
0807 0013 80 140 40 m
0807 0013 80 150 50 m
0807 0013 80 160 60 m
STATIC ø 11
0807 0014 80 130 30 m
0807 0014 80 140 40 m
0807 0014 80 150 50 m
0807 0014 80 160 60 m
MOQ

1

1 

Bezpečné lano s nízkou průtažností
a vysokou pevností vhodné zejména pro
výškové práce.
Lina bezpieczeństwa o niskiej rozciągliwości, bardzo wytrzymała, odpowiednia do prac
na wysokościach.
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ANACONDA *PAC
0805 0003 99 999
MOQ

1

1 

Normy: EN 353-2 (CE 0082)
Pohyblivý zachycovač pádu (brzda, je odejmutelná)
s tlumičem pádu a karabinou AZ002, vhodný k poddajnému zajišťovacímu vedení (lano ANACINDA),
splňuje normu EN 353-2 (CE 0082).
Ruchome urządzenie samozaciskowe z pochłaniaczem energii i zatrzaśnikiem AZ002, odpowiednie
do zabezepieczenia liny bezpieczeństwa (lina ANACONDA), (hamulec można zdemontować) spełnia
wymogi normy EN 353-2 (CE0082).

ANACONDA Lano –
PFAAC102A467
0807 0003 99 999
MOQ

1

1 

Normy: EN 353-2 (CE 0082)
PA splétané 20 m dlouhé lano (Ø 14 mm) se šitým
okem s očnicí na obou koncích lana, oválnou karabinou se šroubovací pojistkou, vhodné pro pohyblivý
zachycovač pádu (brzda ANACONDA RG), splňuje
normy EN 353-2 (CE 0082).
Kręcona lina pa o długości 20 m, średnica 14 mm, z przyszytą pętlą i kauszą na obu końcach liny, owalny
zatrzaśnik z zabezpieczeniem na śrubę, odpowiednia
do łączenia z amortyzatorem spadania (ANACONDA
RG), spełnia wymogi normy EN 353-2 (CE 0082).

PFAAC 032 10L2 – LANOSTOP
0805 0001 99 110 10 m
PFAAC 032 15L2 – LANOSTOP
0805 0001 99 115 15 m
MOQ

1

1 

Normy: EN 353-2 (CE 0082)
Zajišťovací soupravy LANOSTOP s pohyblivým zachycovačem pádu (brzdu, nelze sejmout), pa splétaným
10 m nebo 15 m dlouhým lanem (Ø 12 mm), šitým okem
s očnicí a karabinou AZ002 na horním konci, šitým
dolním koncem bez oka s tlumičem pádu a karabinou
AZ002, splňuje normu EN 353-2 (CE 0082).
Urządzenie zabezpieczające (samozaciskowe)
LANOSTOP z urządzeniem samozaciskowym (hamulec
na stałe), wykonane z liny kręcon z PA o długości 10 lub 15 m, średnica 12 mm, z przyszytą pętlą
z kauszą i zatrzaśnikiem AZ002 na górnym końcu,
szyty dolny koniec bez pętli z amortyzatorem spadania i zatrzaśnikiem AZ002, spełnia wymogi normy
EN 353-2 (CE 0082).
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Univerzální vak
Worek Uniwersalny
0810 0006 99 999
MOQ

1

1 

Odolný a nepromokavý univerzální přepravní vak
s dvěma ramenními popruhy, rozměry 30 x 30 x 60 cm.
Trwały i nieprzemakalny worek z dwoma pasami na ramiona,
rozmiary 30 x 30 x 60 cm.

LANYARD AZ01 *PCLAZ
0810 0001 99 999 1 m
LANYARD AZ01 *PCLAZ
0810 0007 99 999 2 m
MOQ

1

1 

Normy: EN 354, EN 795 (CE 0082)
Kotvící pozinkované ocelové lanko (Ø 8 mm) s oky,
splňuje normy EN 354, EN 795 (CE 0082).
Ocynkowana linka stalowa (średnica 8 mm) z kauszą,
spełnia wymogi normy EN 354, EN 795 (CE 0082).

AZ011 – Karabina Zatraśnik
0808 0004 99 999
MOQ

1

1 

Normy: EN 362
Ocelová oválná karabina se šroubovací pojistkou a pevností 20 kN,
možnost otevření 18 mm, splňuje normu EN 362.
Stalowy, owalny zatrzaśnik ze śrubą blokującą o wytrzymałości 20 kN,
możliwość otwarcia na 18 mm, spełnia wymogi normy EN 362.

AZ011T – Karabina Zatraśnik
0808 0003 99 999
MOQ

1

1 

Normy: EN 362
Ocelová oválná karabina s pojistkou twist lock, možností otevření 18 mm,
rozměry 108 x 60 mm, hmotnost 180 g, splňuje normu EN 362.
Stalowy, owalny zatrzaśnik z samoczynną blokadą twist lock, rozmiary
108 x 60 mm, możliwość otwarcia na 18 mm, masa 180 g, spełnia
wymogi normy EN 362.
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NEW

AE 310

0807 0018 99 110

AE 320

0807 0018 99 120
MOQ

1

1 

Normy: EN 795 B –CE 0082
Dočasný horizontalní popruhový systém – možnost regulace délky a dopnutí systému pomocí račny – současné jištění až tří osob – 10 m, 20 m.
Certifikace dle – EN 795 B  –    CE 0082.
Horyzontalna, tymczasowa lina bezpieczeństwa z umożliwiającym regulację długości i napięcia mechanizmem zapadkowym.
Może jednocześnie asekurować maksymalnie 3 osoby – 10 m, 20 m. Produkt zgodny z normą EN 795B  –  CE 0082

NEW

AT 150

0809 0010 99 999
MOQ

1

1 

Normy: EN 795   –   CE 0082
Kotevní bod dle EN 795, vhodný k montáži na ocelové i betonové konstrukce.
Rozměry 135 x 60 x 60 mm Hmotnost 300 g. Materiál hliník.
Certifikace dle EN 795  –  CE 0082.
Punkt kotwiczący wykonany z aluminium. Zgodny z EN 795. Odpowiedni
do montażu na konstrukcjach stalowych i betonowych wymiary
135 x 60 x 60 mm. Waga 300 g. Produkt jest zgodny z normą EN 795  –  CE 0082.

NEW

PROTON 1

0809 001 1 99 999 200 mm, 6,24 kg
0809 0009 99 999 300 mm, 7,00 kg
0809 001 2 99 999 400 mm, 7,75 kg
MOQ

1

1 

NOrmy: EN 795 A
Kotevní sloupek PROTON 1 může být instalován na střechách, plošinách
a ocelových či dřevěných profilech. Je vybaven rotační deskou se třemi otvory pro připojení prostředků osobního zabezpečení jednotlivce. Je konstruován
pro použití až třemi osobami současně. Certifikace dle EN 795 A.
Słupek kotwiczący PROTON 1 może być instalowany na dachach, tarasach, podestach. Jest wyposażony w obrotową trzyotworową płytkę umożliwiającą
przyłączenie indywidualnego sprzętu ochronnego. Zabezpiecza maksymalnie
3 osoby. Produkt zgodny z normą EN 795 A.
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BEZPEČNOSTNÍ POSTROJE SZELKI BEZPIECZEŃSTWA

VYSVĚTLIVKY
wyjasnienia

-

jištění proti pádu
výstup a sestup
zadní připojovací prvek - zachycovací postroj
zachycovač pádu
zajišťovací lano
zabezpieczenie przed upadkiem
wejście i zejście
tylny punkt zaczepowy - szelki ratownicze
system zabezpieczający przed upadkiem z wysokości
lina bezpieczeństwa

-

jištění proti pádu
výstup a sestup
pracovní polohování
zadní a boční připojovací prvky
zachycovací postroj - zachycovač pádu
zajišťovací lano
pracovní polohovací prostředek
zabezpieczenie przed upadkiem
wejście i zejście
zajmowanie pozycji roboczej - tylne i boczne punkty zaczepowe
szelki ratownicze
system zabezpieczający przed upadkiem z wysokości
lina bezpieczeństwa
system linowy ograniczający zasięg poruszania się

- vytahování a spouštění do otvorů zásobníků a jam
- přední a hrudní závěsné prvky
- zachycovací postroj LX 1, závěsný systém, trojnožka s vyprošťovacím navijákem s aretací
- wyciąganie i spuszczanie do otworu i pojemnika
- przednie i piersiowe punkty zaczepowe
- urządzenie samozaciskowe LX 1, trójnóg ratowniczy z wciągarką dźwigniową z możliwością unieruchomienia
-

jištění proti pádu nad úrovní pracoviště
šikmá plocha - přední záchytný prvek
vodorovná plocha - zádový záchytný prvek
zachycovací postroj
zatahovací zachycovač pádu
zabezpieczenie przed upadkiem ponad poziomem płaszczyzny roboczej
płaszczyzna pochyła - przedni punkt zaczepowy
płaszczyzna pozioma - tylny punkt zaczepowy
szelki ratownicze
urządzenie samohamowne

-

jištění proti pádu z úrovně pracoviště
zádový záchytný prvek - zachycovací postroj
tlumič pádu nebo zatahovací zachycovač pádu
zabezpieczenie przed upadkiem z poziomu płaszczyzny roboczej
tylny punkt zaczepowy
szelki ratownicze
amortyzator spadania lub urządzenie samohamowne
lina bezpieczeństwa

-

jištění proti pádu
výstup a sestup
přední připojovací prvek - zachycovací postroj
zachycovač pádu
zajišťovací lano
zabezpieczenie przed upadkiem
wejście i zejście
przedni punkt zaczepowy - szelki ratownicze
system zabezpieczający przed upadkiem z wysokości
lina bezpieczeństwa

-

jištění proti pádu nad úrovni pracoviště
šikmá plocha - přední záchytný prvek
vodorovná plocha - zádový záchytný prvek
zachycovací postroj - zajišťovací lano
zachycovač pádu
zabezpieczenie przed upadkiem na poziomie płaszczyzny roboczej
płaszczyzna pochyła - przedni punkt zaczepowy
płaszczyzna pozioma - tylny punkt zaczepowy
szelki ratownicze
lina bezpieczeństwa
system zabezpieczający przed upadkiem z wysokości

-

jištění proti pádu nad úrovní pracoviště - zachycovací postroj
zadní připojovací prvek
tlumič pádu nebo zachycovač pádu
zajišťovací lano
nastavitelné horizontální jisticí lano
zabezpieczenie przed upadkiem ponad poziomem płaszczyzny roboczej
szelki ratownicze
tylny punkt zaczepowy
amortyzator lub urządzenie samohamowne
lina bezpieczeństwa
poziomy system linowy z regulacją
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Doplňky
AKCESORIA
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XPANDA BARIÉRY
XPANDA SEPARATORY
9910 0036 XX 999
MOQ

1

1 

Na objednávku
na zamówienie
barevnost kolor:

24

40

64

červená-bílá
czerwono-biała

modrá-bílá
niebiesko-biała

žlutá-černá
żółto-czarna

10
zelená-bílá
zielono-biała

Xpanda bariéra nabízí flexibilní rozměr 55 cm–3,1 m pro různé druhy užití,
je velmi snadné nastavit délku potřebnou v dané situaci. Rozměry: v: 1 m,
š: 60 cm, d: 55 cm–3,1 m. Doporučené využití: Hotelové resorty, obchodní
prostory, volnočasové objekty a kina, školy, nemocnice, nádražní prostory,
garáže, letiště a přístavy, průmyslové a výrobní prostory.
Możliwość regulacji długości oferuje różnorodność zastosowań, gdyż
łatwo dostosować jej długość do potrzeb w danym momencie
(55 cm–3,1 m). Po złożeniu ma tylko 55 cm długości, co sprawia, że jest
bardzo praktyczna w przenoszeniu i transporcie. Wymiary: w: 1 m,
s: 60 cm, d: 55 cm–3,10 m. Zastosowanie: hotele, domy towarowe, centra
rekreacyjne, szkoły, szpitale, stacje kolejowe, stacje serwisowe, lotniska,
porty morskie, budynki przemysłowe, fabryki.
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DOPLŇKY AKCESORIA

SLOUPKY S ŘETÍZKY
SŁUPKI z ŁAŃCUCHeM
Na objednávku
na zamówienie
Multifunkční bariérový systém. Ideální pro usměrnění davu nebo
vymezení prostoru. vhodný do skladů, továren, nemocnic, škol,
recepcí a kanceláří.
Wielofunkcyjne wygrodzenie, idealne do ukierunkowania tłumu
i ogradzania powierzchni. Przydatne w magazynach, fabrykach,
szpitalach, szkołach, recepcjach i biurach.

SLOUPKY SŁUPKI
9910 0040 24 999 červená-bílá czerwono-biały
9910 0040 64 999 žlutá-černá żółto-czarna
MOQ

1

1 

Plastové sloupky s čepičkami pro uchycení řetězu. Vyrobeno z UV
stabilního polyetylenu. Výška se základnou: 1 m.
Słupki plastikowe z końcówką do zaczepienia łańcucha. Wykonane
z polietylenu odpornego na promienie UV. Wysokość z podstawą: 1 m.

ŘETĚZY 6 mm – balení 25 m
ŁAŃCUCHY 6 mm – op. 25 m
9910 0041 24 999 červená-bílá czerwono-biały
9910 0041 64 999 černá-žlutá czarno-żółty
ŘETĚZY 8 mm – balení 25 m
ŁAŃCUCHY 8 mm – op. 25 m
9910 0020 24 999 červená-bílá czerwono-biały
9910 0020 64 999 černá-žlutá czarno-żółty
MOQ

1

1 

Možnost upevnění na sloupky se základnou nebo kužely.
Zaprojektowane do stosowania ze słupkami lub pachołkami.

ČERNÝ Podstavec (3 kg)
Czarna podstawa (3 kg)
9910 0018 99 999
MOQ

1

1 

Vyrobený z recyklovaného pvc. Robustní a stabilní. Hmotlost: 3 kg
Wykonana z pvc z recyklingu. solidna i stabilna. Waga: 3 kg
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Výstražné kužely
Ostrzegawcze
PACHOŁKI drogowe

9910 0003 20 053
9910 0003 20 075
MOQ

1

(50 cm) červená czerwone
(75 cm) červená czerwone

1 

Kužel s reflexními pruhy, k dispozici ve velikostech:
50 cm – hmotnost 2 kg
75 cm – hmotnost 4 kg
Pachołek drogowy z pasami odblaskowymi,
do dyspozycji w następujących rozmiarach:
50 cm – waga 2 kg
75 cm – waga 4 kg

YOUR
LOGO
HERE

YOUR
LOGO
HERE

Možnost objednání vlastního loga
zdarma = min. odběr 1 paleta / typ
Możliwość ZAMÓWIENIA wŁasnego
logo za darmo = przy minimalnym
zamówieniu 1 palety / typ
540

DOPLŇKY AKCESORIA

Dominator

9910 0010 20 051 (50 cm)
9910 0010 20 075 (75 cm)
9910 0010 20 001 (1 m)
MOQ

1

1 

reflexní pruhy
odblaskowe
Vysoce kvalitní plastový kužel s robustní konstrukcí, černým
podstavcem a reflexními pruhy, k dispozici ve velikostech:
50 cm – hmotnost 2 kg
75 cm – hmotnost 5,5 kg
1 m – hmotnost 7 kg
Wysokiej jakości pachołki drogowe o mocnej konstrukcji, z czarną
podstawą i odblaskowymipasami. Do dyspozycji w następujących
rozmiarach rozmiarach:
50 cm – waga 2 kg
75 cm – waga 5,5 kg
1 m – waga 7 kg

YOUR
LOGO
HERE

Pásky TaŚMy

9910
9910
9910
9910
MOQ

1

0002
0002
0002
0002

24 050 (50 m) červená-bílá czerwono-biały
24 100 (100 m) červená-bílá czerwono-biały
24 500 (500 m) červená-bílá czerwono-biały
64 500 (500 m) žlutá-černá żółto-czarna

1 

Výstražná 7 cm široká páska v barevném provedení:
červeno-bílá nebo žluto-černá, na roli v délách 50 m, 100 m a 500 m.
Taśma ostrzegawcza o szerokości 7 cm w kolorach:
czerwono-białym lub czarno-żółtym na rolkach o długości
50 m, 100 m i 500 m.
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a

b

E 91 HB TIKKINA
9906 0019 99 999
MOQ

1

1 

a/ tlačítko na přepínání
przycisk do przełączania
b/ snadný přístup k baterii díky široce otevíratelnému krytu
łatwy dostęp do baterii – szeroki otwór pokrywy pojemnika na baterię
Nejjednodušší svítilna s novým designem. Malá velikost a široký kužel jsou
výborné pro každodenní použití. Maximální světelný výstup je 60 lumenů
a dosvit 30 metrů. Čelovka je vybavena 1 LED diodou a má 2 světelné režimy.
Nowy model najprostszej w użyciu latarki czołowej. Idealna do codziennego
użytku dzięki niewielkiemu rozmiarowi i szerokiej wiązce światła. Moc maksymalna 60 lumenów, zasięg 30 do metrów. 1 dioda LED i 2 tryby świecenia.

542

E 97 HG TIKKA PLUS
9906 0020 99 999
MOQ

1

1 

Čelovka s 1 čirou a 1 červenou LED diodou a světelnými režimy (3 čiré, 1 červené a blikání). Dále je vybavena o nový hlavový pásek, který zvyšuje pohodlí
a drží při dynamických pohybech. Posilovač výkonu Boost nabízí dočasné
zvýšení maximálního výkonu.
Latarka czołowa wyposażona w jedną diodę w kolorze białym i jedną czerwoną. 2 tryby świecenia (światło białe, czerwone i migające). Wyposażona
w nową opaskę na głowę zapewniającą stabilność i komfort podczas
dynamicznych ruchów. Opcja Power Boost daje możliwość tymczasowego
zwiększenia mocy świecenia.

DROGERIE
DROGERIA
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Plutect Dual
2541, 2503
9908 0050 99 999
MOQ

1

18 

1

9908 0052 99 999
MOQ

9908 0051 99 999
MOQ

100 ml tuba

Handy Plus
2901, 2903

0,7 l náplň do dávkovače butelka do dozownika

8 

12 

9908 0053 99 999
MOQ

Kombinovaný ochranný krém s obsahem kondicionéru. Je užitečný před
každou prací, chrání i před nepříznivými vlivy práce s přípravky na vodní
a olejové bázi. Bez parfemace. Aplikace: nanášejte na čisté a suché ruce.

1

1

200 ml tuba

0,7 l náplň do dávkovače butelka do dozownika

8 

Ošetřující, kondicionačním krém s ochranným účinkem. Pokožka pracujícího
člověka může regenerovat svou přirozenou obranyschopnost pouze v noci
a během pracovních přestávek, vždyť během práce je její ochranný systém
vystaven stálému zatížení. Proto je důležité po skončení pracovního dne
používat takový vyživující ošetřující krém, který pomáhá upravit přirozenou
rovnováhu tuku a vody v pokožce. Rychle se vstřebává. Aplikace: nanášejte
na čisté a suché ruce.

DROGERIE
DROGERIA

Krem ochronny do pielęgnacji skóry przed i po pracy w zmiennych warunkach
z substancjami na bazie wody jak i nie zawierającymi wody. Nieperfumowany. Stosować na czyste i suche ręce.

Lekko perfumowany krem regeneracyjny do skóry normalnej i suchej. Pomoga skórze przywrócić jej naturalną barierę ochronną. Łatwo się wchłania.
Stosować na czyste i suche ręce.
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DROGERIE DROGERIA

Premium
0615, 0618
9908 0054 99 999
MOQ

1

12 

9908 0055 99 999
MOQ

1

250 ml tuba

Plulac
0815, 0818
9908 0056 99 999
MOQ

1,4 l náplň do dávkovače butelka do dozownika

8 

Jemný, ale účinný čistič rukou bez rozpouštědel s unikátním složením vybraných rostlinných složek, které rozpouští nečistoty a současně mají vliv na regeneraci pokožky. Obsahuje přírodní abraziva z kukuřičných klasů. Odstraňuje
tvrdé a lepkavé olejové nečistoty jako jsou motorová nafta, sazovité oleje,
brzdové kapaliny, ale i konzervační přípravky na dřevo, nátěry a barvy.
Lehce pěnivý a příjemně vonící. Nanášejte na mokré ruce.

1

12 

9908 0057 99 999
MOQ

1

250 ml tuba

1,4 l náplň do dávkovače butelka do dozownika

8 

Speciální pasta na čištění rukou. Byla vyvinuta na odstranění laku, pryskyřice,
klihu, barviv a jiných lepkavých nečistot. Aplikujte na suché ruce, pak po rozpouštění špíny je lze jednoduše setřít nebo umýt.
Specjalna pasta czyszcząca do rąk. Skomponowana, tak by usuwać zanieczyszczenia z farb, kleju i innych lepkich zabrudzeń. Nakładać na zwilżone ręce.

Łagodny, ale skuteczny środek czyszczący do rąk. Nie zawiera rozpuszczalników. Jest wyjątkową kompozycją składników pochodzenia roślinnego,
które rozpuszczają zabrudzenia jednocześnie regenerując skórę. Właściwości
ścierające preparat zawdzięcza granulatowi kukurydzianemu. Usuwa uporczywe, lepkie zabrudzenia z oleju napędowego, sadzy, płynu hamulcowego,
środków konserwacji drewna, farb i barwników. Lekko perfumowany, pieniący jest przyjemny w użyciu. Stosować na zwilżone dłonie.
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Plum Eye wash 4691, 4604
9911 0026 99 999 200 ml
MOQ

1

10 

9911 0028 99 999

MOQ

1

500 ml

12 

Praktická malá nádoba s 0,2 l 0,9procentního sterilního roztoku chloridu sodného, pomocí
kterého lze z oka snadno odstranit mechanické nečistoty. Vyrábíme ji s ergonomickým aplikátorem, který zapadá do očního důlku. Je vybavena chráničem proti prachu a na etiketě je uveden podrobný návod k použití. Je vhodná pro samostatné užívání, k tašce na opasek, kterou
můžete zakoupit u nás nebo k doplnění stanic s nástěnným držákem. Spotřebujte do 3 let.
Mała, higieniczna i poręczna butelka zawiera 0.9% sterylny roztwór chlorku sodu. Butelka łatwo
mocuje się na pasku w specjalnie zaprojektowanych futerałach, w apteczkach pierwszej pomocy
lub skrzynkach narzędziowych. Komplet z ergonomiczną końcówką dostosowaną do kształtu
oczu, zamknięciem uniemożliwiającym dostanie się kurzu oraz wyraźną instrukcją. Trwałość: 3 lata.

pH Neutral 4752
9911 0027 99 999 200 ml

MOQ

1

10 

Praktická, malá nádoba s 4,9procentním sterilním roztokem fosfátového pufru, který neutralizuje povrch oka v případě nehod způsobených chemikáliemi. Láhev je snadno přenosná
ve speciálně navržené tašce na opasek, v lékárničce nebo v boxu pro nářadí. Umístění je možné i s nástěnným držákem. Vyrábíme ji s ergonomickým aplikátorem, který zapadá do očního
důlku. Je vybavena chráničem proti prachu a na etiketě je uveden podrobný návod k použití.
Spotřebujte do 3 roků.
Mała, higieniczna i poręczna butelka zawiera 4,9% sterylny roztwór chlorku sodu do stosowania po wypadkach w wyniku których dochodzi do skażenia lub poparzenia oczu kwasami
lub zasadami. Butelka łatwo mocuje się na pasku w specjalnie zaprojektowanych futerałach,
w apteczkach pierwszej pomocy lub skrzynkach narzędziowych. Komplet z ergonomiczną
końcówką dostosowaną do kształtu oczu, zamknięciem uniemożliwiającym dostanie się kurzu
oraz wyraźną instrukcją. Trwałość: 3 lata.

Plum Wipes 5332
9999 0132 99 999
MOQ

1

4 

Je novým účinným, ale jemným řešením k odstranění oleje, maziv, barvy a jiných odolných
nečistot bez použití vody! Utěrky jsou napuštěny stejnou regenerující čistící emulzí jako
Silné čistící utěrky, ale neobsahují vlákna na drhnutí. Rozměry Všeobecných čistících utěrek
jsou 18 x 22 cm, a pro jednodušší manipulaci jsou jednotlivě perforované. 200 ks v balení.
Chusteczki czyszczące do rąk, które łagodnie, ale skutecznie czyszczą zanieczyszczenia takie
jak: olej, kurz, trawa i inne tego typu zabrudzenia bez użycia wody. Mogą być również stosowane do czyszczenia zabrudzonych powierzchni (zaleca się uprzednie wykonanie testu
w niewidocznym miejscu). Chusteczki są nasączone płynem o intensywnym działaniu
regenerującym. W opakowaniu 200 szt.

MP2000 Dispenser 4251
9908 0058 99 999

MOQ

1

1 

Flexibilní, hygienický a spolehlivý dávkovací systém s robustním kouřovým polykarbonátovým
pouzdrem. Snadno přizpůsobitelný hygienickým potřebám na jednotlivých pracovištích. Systém
je k dispozici ve třech velikostech. Výrobky pro MP2000 systému jsou dodávány v ekologickém
vzduchotěsném 0,7 nebo 1,4 l náplň do dávkovače balení.
Niezawodny, higieniczny system dozujący w wytrzymałej przyciemnianej obudowie wykonanej
z poliwęglanu. Dozownik łatwo się dostosowuje do higienicznych potrzeb rąk na dowolnym
stanowisku pracy. System dozujący jest dostępny w 3 rozmiarach z możliwością dowolnej
kombinacji wszystkich produktów Multi-Plum. Wkłady do dostarczane są w przyjaznych środowisku, szczelnych workach w kartonie o pojemności 0,7 i 1,4 litra.
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PLUM EYE WASH/pH NEUTRAL STATION 4773
9911 0029 99 999 200 ml + 500 ml

MOQ

1

1 

Set k umístění na stěnu obsahující: 1 x 200 ml neutralizačního roztoku a 1 x 500 ml Plum roztoku oční sprchy,
tabulka s popisujícími piktogramy a zrcátko. Dodáváno společně s pokyny pro naléhavé případy zasažení oka.
Zvláště vhodné pro použití na pracovištích, kde může dojít k zásahu oka kyselinou, zásadou nebo cizím tělesem.
Stanowisko stacjonarne do przemywania oczu zawieszane na ścianę. Zestaw ratunkowy składa się z Plum Eye
Wash z 200 ml pH Neutral i 500 ml Plum Eye Wash. Do zestawu dołączona jest czytelna instrukcja postępowania.
Przeznaczone dla miejsc pracy, w których oczy mogą być narażone na kontakt kwasami i zasadami.

Belt Bag 4692
9930 0014 99 999

MOQ

1

200 ml

100 

Speciální taška na opasek se suchým zipem a piktogramem. Lze ji
upevnit na opasek, ochrání láhev od vnějších znečištění. V případě
nehody ji lze snadno a rychle otevřít.
Praktyczny futerał dopinany do paska, kombinezonu, itp. łatwy dostęp w przypadku urazu, futerał zapewnia bezpieczną, higieniczną
ochronę dla buteleczki z roztworem.

QuickFix WATER RESISTANT PLASTER DISPENSER 5501
9911 0030 99 999

MOQ

1

10 

Vodovzdorná náplast je vodoodpudivá, proto je vysloveně vhodná pro použití na mokrých pracovištích.
Náplasti jsou vyrobeny z materiálu který umožní pokožce dýchat. Zásobník obsahuje 90 ks (2 balení)
náplastí a může se namontovat tam, kde je nejvíce potřebný. Rozměry: Š: 23 cm x V: 13,5 cm
Plastry wodoodporne przeznaczone do pracy w wilgotnym środowisku. Plastry są wykonane z ochronnego,
oddychającego i przyjaznego dla skóry materiału. Dozownik z 90 plastrami można zainstalować w miejscu,
gdzie będzie najbardziej potrzebny. Dozownik: Szer.: 23 cm x Wys.: 13,5 cm

QuickFix WATER RESISTANT PLASTER 5511
9911 0032 99 999
MOQ

1

48 

Náhradní balení vodovzdorných náplastí QuickFix, obsahuje 45 ks náplastí. Jednotka balení: 6 x 45 ks
Wkład do dozownika z wodoodpornymi plastrami – 45 plastrów. W opakowaniu: 6 sztuk.

QuickFix DETECTABLE PLASTER DISPENSER 5503
9911 0031 99 999

MOQ

1

10 

Náplasti s identifikovatelnými kovovými vlákny obsahují vpracované kovová vlákna, takto jsou detektorem
snadno identifikovatelné. Náplasti jsou vyrobeny z materiálu který umožní pokožce dýchat, kromě toho
jsou i vodovzdorné a jsou šetrné k pokožce. Rozměry: Š: 23 cm x V: 13,5 cm
Doskonale widoczne niebieskie plastry z zatopionymi opiłkami metalu wykrywalne detektorem metalu.
Plastry są wykonane z materiału PE umożliwiającego skórze oddychanie, są wodoodporne i przyjazne
skórze. Dozownik z 90 plastrami można zainstalować w miejscu, gdzie będzie najbardziej potrzebny.
Dozownik: Szer.: 23 cmy x Wys.: 13,5 cm

QuickFix DETECTABLE PLASTER 5513
9911 0033 99 999
MOQ

1

48 

Náhradní balení náplastí QuickFix s identifikovatelnými kovovými vlákny, obsahuje 45 ks náplastí. Jednotka balení: 6 x 45 ks
Wkład do dozownika z wykrywalnymi plastrami – 45 plastrów. W opakowaniu: 6 sztuk.
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INDULONA 100 g
9915 0014 99 999
9915 0016 99 999
9915 0017 99 999
MOQ

12

desinfekční antyseptyczny
měsíčková nagietek
modrá granatowy

120

Desinfekční hydratační krém s obsahem silikonového oleje a desinfekčních přísad proti mikrobiální infekci pokožky
antyseptyczny krem nawilżający zawierający olej silikonowy oraz dodatki dezynfekujące zapobiegające infekcjom bakteryjnym skóry
Měsíčková obsahuje výtažek z měsíčku lékařského a desinfekční přísady
zawiera ekstrakt z nagietka oraz składniki antyseptyczne
Modrá univerzální A/64 - emulzní krém bez obsahu konzervačních látek, regeneruje odmaštěnou pokožku
uniwersalny A/64 – krem-emulsja bez zawartości konserwantów, regenerujący odtłuszczoną skórę

Isolda 100 ml

MOQ

25

9915
9915
9915
9915
9915
9915
9915

25

0008
0009
0010
0011
0012
0022
0023

99
99
99
99
99
99
99

999
999
999
999
999
999
999

krém s aloe vera krem z aloesem
krém oliva s čajovníkovým olejem krem z olejem z oliwek oraz olejem z drzewa herbacianego
krém s včelím voskem a koenzym Q10 krem z woskiem pszczelim oraz koenzymem Q10
krém s měsíčkem lékařským a pupalkovým olejem krem z wyciągiem z nagietka oraz olejem z wiesiołka
krém s heřmánkem a vitaminem A krem z wyciągiem z rumianku oraz witaminą A
ochranný krém s lanolinem krem ochronny z lanoliną
dezinfekční krém s biotinem B+ krem dezynfekujący z biotyną B+

Lorana krém na ruce krem do rąk

MOQ

50

9915
9915
9915
9915
9915

50

0024
0025
0026
0027
0028

99
99
99
99
99

999
999
999
999
999

tea tree oil z wyciągiem z drzewa herbacianego
měsíček z wyciągiem z nagietka
aloe vera z wyciągiem z aloesu
olive z oliwą z oliwek
blue island błękitna wyspa

LORANA tekuté mýdlo mydło w płynie 5 l

MOQ

1

9912
9912
9912
9912
9912

1

0053 99 999 tea tree oil z wyciągiem z drzewa herbacianego
0054 99 999 aloe vera z wyciągiem z aloesu
0055 99 999 red volcano czerwony wulkan
0056 99 999 blue island niebieska wyspa
0057 99 999 olive z oliwą z oliwek

Clear body tekuté mýdlo mydło w płynie 5 l

MOQ

1

9912
9912
9912
9912
9912

0032 99 999 mandle z olejkiem migdałowym
0033 99 999 hydratační nawilżający
0034 99 999 vůně moře zapach morski
0035 99 999 orchidea storczykowy
0036 99 999 aloe vera z wyciągiem z aloesu
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RUBIS
toaletní mýdlo
mydło toaletowe

MOQ 96

96

9912 0048 99 999 aloe vera 100 g z wyciągiem z aloesu
9912 0049 99 999 vitamin E–A 100 g z witaminą E i A
9912 0050 99 999 spring freshness 100 g wiosenna świeżość

Solvina
9912 0020 99 999

MOQ

1

GO! písková pasta 500 g
9912 0059 99 999 s glycerínem z gliceryną

10 kg Solvina solmix

1

MOQ

9912 0019 99 999 450 g mycí pasta v kelímku pasta myjąca w tyglu
9912 0023 99 999 450 g Solvina pro podniky Solvina dla użytku przemysłowego
9912 0024 99 999 375 g Solvina solmix
MOQ

12

MOQ

12

12

27

GO! pilinová pasta 500 g
9912 0058 99 999 s aloe vera z wyciągiem z aloesu

12

Savo WC DEZI 750 g
9912 0013 99 999

27

MOQ

27

27

Savo original 1 l
9912 0012 99 999

MOQ

6

6
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Fixinela 500 ml
9912 0011 99 999

MOQ

21

21

desinfekční prostředek
środek dezynfekujący

Mio 2000 600 g
9912 0017 99 999

MOQ

18

univerzální čistící prostředek na silně znečištěné ruce
uniwersalny środek czyszczący do rąk silnie
zabrudzonych

WC Net bleach gel 750 ml
9912 0021 99 999 citrónová vůně zapach cytrynowy
9912 0025 99 999 vůně moře zapach morza
9912 0038 99 999 vůně hor zapach górski

MOQ

12

12

18

Real 600 g
9912 0018 99 999

MOQ

18

18

tekutý čistící prostředek na čištění nádobí, sporáků
a sanitárních zařízení
środek w płynie do czyszczenia zlewów, piekarników oraz urządzeń sanitarnychw

JAR CITRON JAR LEMON
9912 0022 99 999 1l

MOQ

10

10

9912 0016 99 999 500

MOQ

21

21

desinfekční prostředek
środek dezynfekujący

550
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Sáčky DO kOšů LDPE SILNé
MOCNE WORkI na Śmieci
9999 0104 99 999 30 l / 15 ks, 50 x 60 cm, 24 mc
9999 0105 99 999 60 l / 10 ks, 60 x 80 cm, 28 mc
MOQ

30

ZIk-ZAk papírové ručníky 5000 ks
ręczniki papierowe 5000 sztuk
9920 0002 99 999

MOQ

1

1

30

9999 0103 99 999 120 l / 10 ks, 70 x 110 cm, 32 mc

MOQ

20

20

HADR MYCÍ
ŚCIERkA PODŁOGOWA
9902 0009 99 999 Mistran 54 x 60 cm

Sáčky DO kOšů LDPE EXTRA SILNé
BARDZO MOCNE WORkI NA ŚMIECI
9999 0106 99 999 110 l / 5 ks, 60 x 110 cm, 150 mc

MOQ

5

25

25

9902 0010 99 999

MOQ

50

Petr 50 x 60 cm

50

5

Sáčky DO košů HDPE
WORkI NA ŚMIECI
9999 0107 99 999 30 l / 50 ks, 50 x 60 cm, 6 mc
9999 0108 99 999 60 l / 50 ks, 60 x 70 cm, 6 mc
MOQ 40

MOQ

40

tacca
9902 0005 99 999
MOQ 100 100

Materiál Materiał: bavlna a polyester bawełna i poliester
Rozměry rozmiary: 38 x 38 cm
Barva kolor: šedá szary
Vysoce absorpční průmyslové utěrky.
Scierki przemysłowe o wysokiej absorpcji.
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BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ znaki bezpieczeństwa
MOQ

1

1000 

12308

12333

12338

12345

9903 0001 99 999

9903 0002 99 999

9903 0003 99 999

9903 0005 99 999

12311

12312

12302

12301

12362

9903 0014 99 999

9903 0037 99 999

12302

12672

Nebezpečí
výbuchu!

Pozor! Nahoře se
pracuje
9903 0004 99 999

Nebezpečí
výbuchu plynu!

Pozor schod!
9903 0006 99 999

Nebezpečí
otravy plynem!

Pozor!
napětí životu
nebezpečné
9903 0015 99 999

12339

13032

12356

9903 0036 99 999

9903 0039 99 999

9903 0038 99 999

Nebezpečí
popálení

Nebezpečí střetu
s vozíkem

Jeřáb dálkově
ovládán

Nebezpečí
uklouznutí!

Pozor! elektrické
zařízení

Vysoké napětí,
životu nebezpečno
dotýkat se el.
zařízení!

12335

Nebezpečí úrazu!
9903 0007 99 999

Pozor!
tlakové lahve

Zákaz vstupu
s plamenem!
9903 0020 99 999

9903 0018 99 999

12119

Zákaz kouření
a vstupu
s plamenem!

13111

12318

9903 0011 99 999

9903 0008 99 999

Vstup zakázán

Zákaz kouření

9903 0009 99 999

12103

Nezapínej!
Na zařízení
se pracuje!

12142

Zákaz
parkování

9903 0023 99 999

9903 0016 99 999

12223

Používej chrániče
sluchu

Vstup
na staveniště
zakázán!

12115

9903 0010 99 999

9903 0012 99 999

12126

12517

Nehas vodou
ani pěnovými
přístroji!

Kotelna
Nepovolaným
vstup zakázán!

Nepovolaným
vstup
zakázán!

Hasicí přístroj
9903 0021 99 999

9903 0034 99 999

9903 0045 99 999

12205

12226

12221

12206

9903 0044 99 999

Pracuj
v ochranné
přilbě!
9903 0041 99 999

9903 0043 99 999

9903 0040 99 999

9903 0042 99 999

12721

12751

12179

12276

12736

9903 0031 99 999

9903 0030 99 999

12514

Objekt je střežen
služebními psy!

Chodci přejděte
na druhý chodník!

Používej
ochranné
rukavice!

El. spotřebič
povolen

Používej
respirátor proti
prachu!

Kouření zakázáno

Pracuj jen
v ochranných
brýlích!

Mimo provoz!

9903 0022 99 999

9903 0035 99 999

9903 0032 99 999

12437

12671

12405

12404

9903 0013 99 999

9903 0017 99 999

Bezpečnostní
šipka

12434

12435

12432

9903 0033 99 999

9903 0025 99 999

Pitná voda
9903 0029 99 999

Hlavní vypínač
Vypni v nebezpečí!

12512

12433

Únikový východ
9903 0026 99 999
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12128

12109

9903 0019 99 999

Hlavní uzávěr
plynu
9903 0027 99 999

První pomoc

Hlavní uzávěr
vody
9903 0028 99 999

Hlavní vypínač

Hlavní uzávěr

9903 0024 99 999

Východ



VYSVĚTLENÍ KÓDU OBJAŚNIENIA DO KODÓW
PŘÍKLAD Przykład:
Kód pro objednání ZELENÉ bundy ve velikosti S
Kod do zamówienia ZIELONY kurtki w rozmiarze S

Barevnost Kolor:

NEW

MESLAY LADY
0301 0328 xx XXX
MOQ

zima

10

1

10 

Materiál: 310T 100 % nylon/PU, zateplená polyesterem,
160 g /m², podšívka 100 % polyester
Materiał: 310T 100 % nylon/PU, poliestrowa ocieplina,
160 g /m², podszewka 100 % poliester

zelená
zielony

Velikosti Rozmiary: XS – 2XL
20

• dámská zimní bunda moderního střihu
s odepínatelnou kapucí
• vynikající termoizolační vlastnosti
• lehká, nepromokavá
• projmutý střih
• vnitřní žebrované manžety z elastického materiálu
• spodní lem ke stažení na šňůrku

červená
czerwony

0301 0328

10

56

bordó
bordowy
generováno systémem SAP

kategorie zboží
kategoria towaru

wygenerowane przez system SAP

oděvy odzież
velikost rozmiar

oděvy odzież
SAP

velikost rozmiar

barva
kolor

obuv obuwie

001

• damska kurtka zimowa o modnym kroju, z odpinanym
kapturem
• doskonała izolacja termiczna
velikost
• lekka, wodoodporna
rozmiar
• dopasowany krój
• wewnętrzne, elastyczne ściągacze
• regulacja u dołu za pomocą sznurka
rukavice rękawice
brýle okulary

SAP

velikost
60 rozmiar

SAP

velikost rozmiar

036

5

050

5

005

SAP

tmavost przyciemnienie

SAP

XS

000

40

040

černá
36
czarny

S

001

42

042

37

037

6

060

6

006

M

002

44

044

38

038

7

070

7

007

L

003

46

046

39

039

8

080

8

008

XL

004

48

048

40

040

9

090

9

009

XXL

005

50

050

41

041

10

100

10

010

XXXL

006

52

052

42

042

11

110

11

011

XXXXL

007

54

054

43

043

12

120

12

012

56

056

44

044

13

130

58

058

45

045

60

060

46

046

62

062

47

047

64

064

48

048
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VELIKOSTNÍ TABULKY TEBELE ROZMIARÓW
Velikostní tabulky jsou pouze orientační pomůcka pro výběr správné velikosti a nevzniká z nich nárok na reklamaci zboží. V případě, že naměříte velikost mezi dvěma velikostmi, volte vždy větší velikost. Pracovní oděvy, obuv
a další ochranné pracovní pomůcky jsou určené k celodennímu nošení a mají být maximálně pohodlné.
dane prezentowane w tabelach rozmiarów mają jedynie charakter
orientacyjny i mają na celu pomoc w wyborze właściwego rozmiaru.
Niewłaściwe dopasowanie produktów na podstawie danych zawartych
w tabelach rozmiarów nie stanowi podstawy do reklamacji. Jeśli rozmiar
rzeczywisty wypada pomiędzy dwoma dostępnymi rozmiarami, należy
zawsze wybierać rozmiar większy, gdyż odzież i obuwie robocze oraz inne
środki ochrony indywidualnej powinny zapewniać maksymalny komfort
użytkowania.

A

A

B

B
C

ODĚVY PÁNSKÉ ODZIEŻ MĘSKA
standard výška 182 cm, prodloužená velikost 194 cm
standardowa wysokość – 182 cm, przy rozmiarze wydłużonym 194 cm
Velikosti
Rozmiary

40

42

44

46

XS

48

50

S

52

54

M

56

58

L

XL

A Obvod hrudi v cm
Obwód klatki
piersiowej w cm

76-80

80-84

84-88

88-92

92-96

96-100 100-104 104-108 108-112

B Obvod pasu v cm
Obwód w pasie
w cm

62-66

66-70

70-74

74-78

78-82

82-88

88-94

60

62

64

2XL
112-116

94-100 100-106 106-112

66
3XL

68
4XL

116-120 120-124 124-128 128-132 132-136

112-118

118-124 124-130 130-136 136-142

ODĚVY DÁMSKÉ ODZIEŻ DAMSKA
standard výška 170 cm
standardowa wysokość 170 cm
Velikosti
Rozmiary

554

38

40

42

XS

44

46

S

48

50

M

52

54

L

56
XL

58

60
2XL

62

64
3XL

66
4XL

A Obvod hrudi v cm
Obwód klatki piersiowej w cm

72-76

76-80

80-84

84-88

88-92

92-96

96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128 128-132

B Obvod pasu v cm
Obwód w pasie
w cm

52-56

56-60

60-64

64-68

68-72

72-76

76-80

C Obvod boků v cm
Obwód w biodrach
w cm

80-84

84-88

88-92

92-96

96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128 128-132 132-136 136-140

80-84

84-88

88-92

92-96

96-100 100-104 104-108 108-112

velikostní tabulky tabele rozmiarów

OBUV PÁNSKÁ OBUWIE MĘSKIE
Anglické číslování
Angielska numeracja

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

11

12

12,5

13

14

15

Francouzké číslování
Francuska numeracja

38

38,5

39

40

41

41,5

42

42,5

43

44

45

46

47

47,5

48

49

50

Délka chodidla v mm
Długość stopy w mm

240

245

250

255

260

265

270

275

280

285

290

295

300

305

310

320

330

Metrické číslování v cm
Numeracja metryczna w cm

25

25,5

26

26,5

27

27,5

28

28,5

29

29,5

30

30,5

31

31,5

32

33

34

OBUV DÁMSKÁ OBUWIE DAMSKIE
Anglické číslování
Angielska numeracja

2

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

Francouzké číslování
Francuska numeracja

34

35

36

37

37,5

38

38,5

39

40

41

41,5

42

Délka chodidla v mm
Długość stopy w mm

215

220

225

230

235

240

245

250

255

260

265

270

Metrické číslování v cm
Numeracja metryczna w cm

22,5

23

23,5

24

24,5

25

25,5

26

26,5

27

27,5

28

OBUV HECKEL OBUWIE HECKEL
odlišuje se od standartních velikostí obuvi
różni się od standardowej rozmiarówki
Anglické číslování
Angielska numeracja

3

3,5

4

5

6

6,5

7

8

9

9,5

10

11

12

13

Francouzké číslování
Francuska numeracja

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Délka chodidla v mm
Długość stopy w mm

217

225

232

240

247

255

262

270

277

285

292

300

307

315

Metrické číslování v cm
Numeracja metryczna w cm

22,7

23,5

24,2

25

25,7

26,5

27,2

28

28,7

29,5

30,2

31

31,7

32,5

RUKAVICE RĘKAWiCE
pracovní rukavice dle normy EN 420
rekawice robocze zgodnie z normą EN 420
6

A

B

Rozměry dlaně v mm
Wymairy dłoni w mm

Velikosti
Rozmiary

A Obvod dlaně
Obwód dłoni
XS

152

B Délka dlaně
Długość dłoni
160

7

S

178

171

8

M

203

182

9

L

229

193

10

XL

254

204

11

XXL

279

215

12

XXXL

304

226
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ODĚVY – NORMY ODZIEŻ – NORMY
EN 342
ochrana proti chladu
ochrona przed chłodem

EN ISO 13982-1
ochrana proti průniku pevných částic, TYP 5
ochrona przed chemikaliami w postaci cząstek stałych, TYP 5

EN 343
ochrana proti dešti
ochrona przed deszczem

EN ISO 13034
omezená ochrana proti postřiku kapalnými chemikáliemi, TYP 6
ochrona przed częściowym opryskaniem ciekłym
roztworem chemicznym, TYP 6

EN 1149
ochrana proti statické elektřině
ochrona przed elektrycznością statyczną

EN 14058
oděvy na ochranu proti chladnému prostředí
odzież ochronna - ochrona przed zimnem

EN 381
ochrana proti pořezu řetězovou pilou
ochrona przed poranieniem piłą łańcuchowa

EN 531
EN ISO 11612
ochrana proti teplu a plameni
odzież chroniąca przed gorącem oraz płomieniami

EN 13998
ochrana proti říznutí a bodnutí ručními noži
ochrona przed przekłuciem lub przecięciem

EN 533
EN ISO 14116
ochrana proti teplu a ohni - materiály a sestavy materiálů
s omezeným šířením plamene
odzież ochronna - ochrona przed roprzestrzenianiem się płomienia

EN 1073-2
ochrana proti kontaminaci radioaktivními částicemi
ochrona przed skażeniem substancjami radioaktywnymi

EN ISO 11611
ochranné oděvy pro použití při svařování a podobných postupech
odzież ochronna dla spawaczy i osób
wykonujących zawody pokrewne

EN 14126
ochrana proti nebezpečným mikroorganizmům
ochrona przed niebezpiecznymi mikroorganizmami

EN 61482
oděvy používané osobami při riziku vystavení se elektrickému oblouku
odzież używana przez osoby objęte ryzykiem
kontaktu z łukiem elektrycznym

EN 943-1
plynotěsné oděvy, TYP 1
odzież gazoszczelna, TYP 1

EN 61340
ESD - ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy
ESD - ochrona części elektronicznych przed
zjawiskami elektrostatycznymi

EN 943-1
ne-plynotěsné oděvy, TYP 2
ubiory ochronne niegazoszczelne, TYP 2

EN 471
výstražné oděvy s vysokou viditelností pro profesionální použití
odzież ostrzegawcza wysokiej widoczności do użytku profesjonalnego

EN 14605
ochrana proti postřiku kapalnými chemikáliemi, TYP 3
ochrona przed ciekłymi środkami chemicznymi pod ciśnieniem TYP 3

kompatibilní s xxx
kompatybilny z xxx

EN 14605
ochrana proti kapalným aerosolům, TYP 4
ochrona przed aerozolami w płynie, TYP 4

ODĚVY – vysvětlivky ODZIEŻ – objaśnienia

pouze na objednávku
jedynie na zamówienie
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prodyšný materiál
materiał przewiewny

voděodolný materiál
materiał wodoodporny

možnost prodloužené délky
możliwość przedłużenia długości

oboustranné provedení
wersja dwustronna

NORMY VYSVĚTLIVKY NORMY objaśnienia

Rukavice – normy RĘkawice – normy
EN 407
ochrana proti teplu a plameni
a) chování při hoření
b) odolnost proti kontaktnímu teplu
c) odolnost proti konvekčnímu teplu
d) odolnost proti sálavému teplu
e) odolnost proti rozstřikům roztaveného kovu
f) odolnost proti velkému množství roztaveného kovu
ochrona przed ryzykiem termicznym
a) odporność na kontakt z ogniem
b) odporność na kontakt z gorącymi przedmiotami
c) odporność na ciepło konwekcyjne
d) odporność na ciepło promieniowania
e) odporność na odpryski małych kropel ciekłego metalu
f) odporność na odpryski dużej ilości ciekłego metalu
EN 388
mechanická rizika
a) proti otěru (0 - 4)
b) proti řezu (0 - 5)
c) proti protržení (0 - 4)
d) proti propíchnutí (0 - 4)
rękawice zabezpieczające przed urazami mechanicznymi
a) obtarciem (0-4)
b) przecięciem (0-5)
c) rozdarciem (0-4)
d) przekłuciem (0-4)

EN 374
ochrana proti chemikaliím
(X, Y, Z představují písmena kódu pro
chemikálie, kde byly splněny požadavky
EN 374)
ochrona przed substancjami chemicznymi
(X, Y, Z oznaczają litery kodu poszczególnych środków chemicznych, w przypadku
których są spełnione wymogi normy
EN 374)
A Methanol
B Acetone
C Acetonitrile
D Dichloromethane
E Carbon disulphide
F Toluene
G Diethylamine
H Tetrahydrofurane
I Ethyl acetate
J n-Heptane
K Sodium hydroxide 40%
L Sulphuric acid 96%
chemická nebezpečí
rękawice zabezpieczające przed środkami
chemicznymi

EN 12477
rukavice pro svářeče
rękawice dla spawaczy
EN 374
ochrana proti nebezpečným mikroorganizmům
ochrona przed niebezpiecznymi
mikroorganizmami
DIN EN 1082
ochrana proti říznutí a bodnutí ručními noži
ochrona przed przekłuciem lub przecięciem
EN 511:06
ochrana proti chladu
ochrona przed chłodem
EN 60903
práce pod napětím
praca pod napięciem
určeno pro krátkodobý styk s potravinami
przeznaczone do krótkiego kontaktu
z żywnością

OBUV – vysvětlivky obuwie – objaśnienia
ZÁKLADNÍ KATEGORIE PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUVI
PODSTAWOWE KATEGORIE OBUWIA ROBOCZEGO I OCHRONNEGO
PRACOVNÍ OBUV (bez tužinky ve špičce) dle normy: EN ISO 20347: 2004 OBUWIE ROBOCZE (bez podnoska) Zgodnie z normą: EN ISO 20347:2004
OB – splňuje základní požadavky normy spełnia podstawowe wymogi normy
O1 – OB + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorbce energie v oblasti paty zabudowana pięta, właściwości antystatyczne, absorpcja energii w obcasie
O2 – O1 + průnik a absorbce vody przenikanie i absorpcja wody
O3 – O2 + odolnost proti propichnutí, dezénovaná podešev odporność na przebicie, podeszwa z protektorem
BEZPEČNOSTNÍ OBUV (s tužinkou ve špičce) dle normy: EN ISO 20345: 2004 OBUWIE OCHRONNE (z podnoskiem) Zgodnie z normą: EN ISO 20345:2004
SB – splňuje základní požadavky normy spełnia podstawowe wymogi normy
S1 – SB + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti,absorbce energie v oblasti paty zabudowana pięta, właściwości antystatyczne, absorpcja energii w obcasiey
S2 – S1 + průnik a absorbce vody przenikanie i absorpcja wody
S3 – S2 + odolnost proti propichnutí, dezénovaná podešev odporność na przebicie, podeszwa z protektorem
S4 – SB + antistatické vlastnosti, absorbce energie v oblasti paty właściwości antystatyczne, absorpcja energii w obcasie
S5 – S4 + odolnost proti propichnutí, dezénovaná podešev odporność na przebicie, podeszwa z protektorem

absorpce energie v patě (E)
system absorpcji energii w obcasie

podrážka odolná teplu (HRO )
podeszwa odporna na kontakt z gorącym
podłożem

podrážka odolná olejům
podeszwa odporna na olej i paliwa

protiskluzová podrážka (SRA, SRB, SRC)
podeszwa antypoślizgowa

zateplená obuv (CI)
obuwie ocieplane

antistatická obuv (A)
obuwie antystatyczne

svršek odolný vodě (WRU /WR)
nieprzemakalna górna część obuwia

stélka proti propíchnutí (P)
wkładka antyprzebiciowa

nekovová stélka proti propíchnutí
wkładka antyprzebiciowa nie metalowa

bezpečnostní tužinka ve špičce
podnosek ochronny

prodyšný svršek
górna część buta z oddychającego materiału

nekovová tužinka ve špičce
kompozytowy podnosek
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Rejstřík SKOROWIDZ
0–9
3M 105 523
3M 272x 439
3M 274x 440
3M 275x 440
3M 280x 439
3M 282x 438
3M 284x 438
3M 400 523
3M 1261 470
3M 1271 470
3M 2730 440
3M 4251 522
3M 4255 522
3M 4277 522
3M 6100, 6200, 6300 523
3M 6700, 6800, 6900 519
3M 6885 519
3M 7501, 7502, 7503 523
3M 7883 523
3M 8710 FFP1 500
3M 8810 FFP2 506
3M 8812 FFP1 502
3M 8822 FFP2 511
3M 8825 FFP2 511
3M 8835 FFP3 514
3M 9312+ FFP1 499
3M 9320+ FFP2 504
3M 9322+ FFP2 506
3M 9332+ FFP3 513
3M 9906 FFP1 501
3M 9913 FFP1 501
3M 9914 FFP1 502
3M 9915 FFP1 501
3M 9925 FFP2 507
3M 9926 FFP2 512
3M 9928 FFP2 507
3M™ Peltor™ X1A 453
3M™ Peltor™ X1P3 459
3M™ Peltor™ X2A 453
3M™ Peltor™ X2P3 459
3M™ Peltor™ X3A 454
3M™ Peltor™ X3P3 459
3M™ Peltor™ X4A se štíhlou mušlí
ze smukłymi czaszami 454
3M™ Peltor™ X4P3 460
3M™ Peltor™ X5A 455
3M™ Peltor™ X5P3 460
A
AALGE 329
ACUTA GREY 336
ACUTA GREY STRONG 336
ACUTA YELLOW 336
AE 310 534
AE 320 534
ALASKA 415
ALGEDI 234
ALLYN bunda kurtka 11
ALLYN HV bunda kurtka 14, 129
ALLYN HV kalhoty spodnie 14, 129
ALLYN kalhoty s laclem
spodnie ogrodniczki 12
ALLYN kalhoty spodnie 11
ALLYN softshellová bunda
kurtka softshellowa 17, 100
ALLYN šortky szorty 13
ALLYN tričko podkoszulek 15, 173
ALLYN zimní bunda
kurtka zimowa 16, 82
ALPHATEC™ 58-270 400
AlphaTec™ 58-330, 58-335 400
ALPHATEC™ 58-530, 58-535 400
ALS LOW S1P 272
Aluco plus 333
ALWAR 169
ALZETTE 167
AMBLER ANKLE S3 289
AMBLER LOW S3 280
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ANACONDA lano-PFAAC102A467 532
ANACONDA *PAC 532
ANZAC 92
APLIN šátek chusta 239
APUS LADY 159
APUS MAN 160
ARAE 232
ARGUS 405
ARTILUX 431
ARTILUX WELD 444
AS-01-001 442
AS-01-002 442
AS-02-001 442
AS-02-002 442
ASK 300 446
ASK 400 447
ASK 900 447
AT 150 534
ATER 368
ATLAS 96
ATRA 416
ATTHIS 332
AUK 379
AUKLET 379
AUSTRAL čepice czapka 237
AVOCET 387
AZ011 – karabina zatraśnik 533
AZ011T – karabina zatraśnik 533
B
BABBLER 356
BARBARY 411
BARDEN 433
BARKER 7224 kapuce kaptur 220
BARRIER® 02-100 406
BASIC 435
Basic *Pshbasicmx 528
BASTOGNE 6361 kalhoty spodnie 226
BAT 168
BÁTMETALL 171310 397
BÁTMETALL 171320 397
BÁTMETALL 171350 397
BÁTMETALL 171900 397
BC FOOD 04 FO SRC 312
BE-01-001 sada komplet 80
BE-01-002 bunda kurtka 79
BE-01-003 kalhoty spodnie 79
BE-01-004 kalhoty s laclem
spodnie ogrodniczki 78
BE-01-005 sada komplet 80
BE-02-001 zimní bunda
kurtka zimowa 81, 99
BE-02-002 PILOT bunda kurtka 99
BE-02-003 107
BE-02-004 113
BE-03-001 zimní kalhoty s laclem
spodnie ogrodniczki zimowe 81, 127
BE-04-001 123
BE-04-002 123
BE-04-003 144
BE-06-001 191
BE-06-002 190
BEAVER 121
BEKINA PU BOOTS S5 297
BELONIA 137
Belt Bag 4692 547
BENAIS 426
BIANCA 165
BI-COLOUR™ 87-900 402
BIRBA 316
BIRGHOLM high ankle
S3 HRO CI SRC 292
BIROAD 141
BIRRONG 491
BK ANKLE S1 267
BK ANKLE WINTER S3 CI 295
BK HONEY ANKLE 321
BK HONEY ANKLE WINTER 321
BK HONEY LOW 319

BK LADY LOW S1 SRC 263
BK MANAGER S1 SRC 262
BK RUBBER ankle S3 289
BK RUBBER LOW S3 281
BK SANDAL S1 259
BK TPU ANKLE S3 290
BK TPU LOW S3 281
BLUETAIL 362, 419
BONNEVAL 427
BOOBY 379
BORIN 374
BORNHOLM SANDAL S1P HRO SRC 269
BORONIA 185
BUBO 364
BULBUL 380
BULDIR TREKKING 317
BUNTING 359
BUNTING BLACK 360
BUNTING BLACK EVOLUTION 360
BUNTING EVOLUTION 359
BUSHMASTER 465
BUSTARD 388
BUSTARD EVO 385
BUTEO 398
C
CALANDRA 349
CAMBON 180
CANORUS 347
CANORUS WINTER 348, 416
CANWELL 95
CAPELLA BÁT 164
CAPELLA BÁT SUPER 164
CARINA 188
CASPIA 402
CASSIO 167
CERVINUS 337, 420
CETIA 396
CETUS 189
CINCLUS 363
Cinerea 351
CIRLUS 358
Clear body tekuté mýdlo
mydło w płynie 5 l 548
CLIFF multifunctional
šátek chusta 69, 239
CLOVELLY PILOT 140
COBRA ankle S3 SRC 283
COEN bunda kurtka 200
COEN kalhoty s laclem
spodnie ogrodniczki 201
COEN kalhoty spodnie 201
COLYTON bunda kurtka 131
COLYTON kalhoty spodnie 131
CONFORM®+ 408
COOT 366
CORAX 328
CORMORAN 382
CORONA 122
CR2 reflexní nálepky
zestaw odblasków CR2 484
CRANE 353
CRECCA 346
CRISTATA 330
CROKER oboustranná čepice
dwustronna czapka 237
CROPPER 395
CROPPER DOTS 394
CROPPER MASTER 394
CROPPER STRONG 394
CROW 337
CRUSADER FLEX® 413
CRYSTAL 435
CURLEW 340
CURLEW WINTER 337, 420
CUSSAY 426
Č
ČERNÝ podstavec (3 kg)
czarna podstawa (3 kg) 539

ČERVA CLASSIC pásek pasek 243
ČERVA pásek pasek 243
D
DABIH 235
DANGAR 239
DAVIDA 122
DESADO 7690 bunda kurtka 222
DESMAN bunda kurtka 47
DESMAN čepice czapka 50, 240
DESMAN kalhoty s laclem
spodnie ogrodniczki 48
DESMAN kalhoty spodnie 47, 48
DESMAN kombinéza kombinezon 49
DESMAN LADY bunda kurtka 51
DESMAN LADY kalhoty s laclem
spodnie ogrodniczki 51
DESMAN LADY kalhoty spodnie 51
DESMAN šortky szorty 49
DESMAN tričko podkoszulek 50, 175
DESMAN vesta kamizelka 49
DHANU 181
DIPPER 363
Dominator 541
DORTMUND 4820 bunda kurtka 228
DRÁTĚNÝ ŠTÍT V4C
Osłona z siatki drucianej V4C 488
DRŽÁK ŠTÍTU
UCHWYT OSŁONY TWARZY 484
DUBIUS 371
DUCK 410
DUCK BLUE 410
DUFFEL 3074 bunda kurtka 218
DUIKER 491
DULBI S1P 271
DUNLIN 381
DuPont CHF5CB 152
DURANGO 611Z fleecová bunda
kurtka polarowa 213
DVINA 104
E
E 91 HB TIKKINA 542
E 97 HG TIKKA PLUS 542
E·A·R Band 471
E·A·R Caboflex 471
E·A·R CLASSIC 470
E·A·R CLASSIC CORDED 470
E·A·R DÁVKOVAČ
DOZOWNIK ZATYCZEK 472
E·A·R NÁHRADNÍ NÁPLŇ
ZAPAS ZATYCZEK 472
E·A·R SOFT CORDED 468
E·A·R ULTRAFIT CORDED 469
E·A·R ZÁSOBNÍK ZÁTEK
POJEMNIK ZATYCZEK 472
EASY FLEX® 47-200 369
ECONOHANDS® PLUS 87-190 407
ED 1C EAR DEFENDER 458
ED 1H EAR DEFENDER 452
ED 2C EAR DEFENDER 458
ED 2H EAR DEFENDER 452
ED 2N EAR DEFENDER 462
ED 3C EAR DEFENDER 458
ED 3H EAR DEFENDER 452
ED 4FIT 469
ED ARTIFLEX DS 471
ED COMFORT PLUG CORDED 468
ED COMFORT PLUG DETECT 468
ED COMFORT PLUG
náplň opakowanie 473
ED dávkovač
dozownik do zatyczek ED 473
EDGE ESD tričko podkoszulek 208
ED response 463
ED TuneUp Ear Defender 462
EGHOLM ankle S3 HRO SRC 283
EGRET 388
EIDER 340
EKOFISK 5806 kalhoty spodnie 218

Elastický podbradník
Elastyczny pasek pod brodę
MK7, MK8, EVOLite, EVO2,
EVO3, MK1 484
ELCHO čepice czapka 236
ELLISTON 7219 bunda kurtka 219
ELSEC 423
EMERTON 34
EMERTON ¾ kalhoty spodnie ¾ 33
EMERTON BLACK zimní bunda
kurtka zimowa 41, 85
EMERTON bunda kurtka 29
EMERTON CAMOUFLAGE KIDS
bunda dětská kurtka dziecięca 43
EMERTON CAMOUFLAGE KIDS
kalhoty dětské spodnie dziecięce 43
EMERTON CAMOUFLAGE KIDS
kalhoty s laclem
spodnie ogrodniczki 43
EMERTON CAMOUFLAGE
zimní bunda kurtka zimowa 42, 86
EMERTON COOLWAY polokošile
koszula polo 35, 174
EMERTON čepice czapka 240
EMERTON kalhoty s laclem
spodnie ogrodniczki 30
EMERTON kalhoty spodnie 29
EMERTON kombinéza kombinezon 31
EMERTON LONG zimní bunda
kurtka zimowa 41, 86
EMERTON mikina s kapucí
bluza z kapturem 36, 183
EMERTON PILOT bunda kurtka 38, 85
EMERTON polokombinéza
półkombinezon 32
EMERTON RAIN COAT
PŁASZCZ PRZECIWDESZCZOWY 34, 186
EMERTON softshellová bunda
kurtka softshellowa 37, 101
EMERTON SUMMER bunda kurtka 44
EMERTON SUMMER
kalhoty spodnie 45
EMERTON šle szelki 30, 242
EMERTON šortky szorty 33
EMERTON tričko podkoszulek 35, 174
EMERTON vesta kamizelka 32
EMERTON WINTER bunda
kurtka zimowa 38
EMERTON WINTER kalhoty s laclem
spodnie ogrodniczki zimowe 39
EMERTON zimní bunda
kurtka zimowa 40, 84
EMERTON zimní čepice
czapka zimowa 37, 240
EMERTON zimní fleecová bunda
kurtka zimowa z polaru 36, 108
EMERTON zimní kalhoty s laclem
spodnie ogrodniczki zimowe 40
EMERTON zimní vesta
kamizelka zimowa 42
EPOPS 330
EPPING 135
ERGON ALFA O1 SRC 306
ERGON ALFA S1 SRC 266
ERGON BETA O1 SRC 302
ERGON BETA S1 SRC 261
ERGON GAMMA S1 SRC 258
ESKYMO 415
EUROFORT S4 296
EUROFORT S5 297
EVO 2 483
EVO 3 482
EVO 3 linesman 483
EVO LITE® 480
EVOSpec™ 484
EXTRA™ 87-955 403
EXTREME ARDEA S3 SRC 285
EXTREME BISILURO low S3 SRC 278

EXTREME BRERA ankle S3 SRC 285
EXTREME BURAN
HIGH ANKLE S3 SRC 293
EXTREME ESARO S3 SRC 278
EXTREME TECTOR HIGH ANKLE S3
SRC 293
F
FALCON 387
FALSTER ankle S2 275
FARMER AWUNA O2 310
FARMER GRINTA O2 309
FARMER LADY ANKLE 69, 320
FERGUS 432
FERINA 373
FERN 159
FIELDFARE 357
FILTERSPEC FFP2 511
FILTERSPEC PRO FFP2 510
FILTRY 3M 524
FILTRY FM9000 516
FILTRY FM9500, HM8500 519
FILTRY FORCE8™ 520
FILTRY MIDIMASK 521
FILTRY PROTI ČÁSTICÍM
FILTRY PRZECIW CZĄSTKOM 524
FILTRY PROTI PLYNŮM A PARÁM
FILTRY PRZECIW GAZOM I OPAROM 524
FINCH 383
FINNEY 432
FIRECREST 358
FIREFINCH 422
Fixinela 500 ml 550
FLAMINGO 405, 419
FLEXINET 821 FFP2 510
FLEXINET 822 FFP2 509
FLEXINET 823 FFP2 510
FLEXINET 832 FFP3 514
FLICKER 360
FORCE8™ 520
FORESTRY SET 465, 481
FRANCOLIN 334
FULIGULA 399
FULVUS 399
FUSCUS 332
FYN LOW S3 SRC 276
G
G500V5FH510-GU 466
G500V5CH510-OR 466
G3000 487
GADWALL 395
GANNET 385
GARAI 178
GASCOGNE 3792 bunda kurtka 227
GENTILIS 328
GERMO 625Z bunda kurtka 215
Gievres 428
GINOCCHIO 323
GLADIATOR® 16-500 366
GLADSTONE 5729 kalhoty spodnie 217
GOMTI 111
GO! pilinová pasta 500 g 549
GO! písková pasta 500 g 549
GORDON bunda kurtka 134
GORDON kalhoty spodnie 134
GREBE 401
GROSBEAK 339
GROUSE 332
GRYLLE 338
GRYLLE DOUBLE 338
GRYLLE STRONG 338
GS-01-001 457
GUILLEMONT 365
GULL 341
GUMOFILC 322
GWEEK 313
H
H510A-401-GU OPTIME I 455
H510P3E-405-GU OPTIME I 461



Rejstřík SKOROWIDZ
H515FB-516-SV BULL’S EYE I 457
H520A-407-GQ OPTIME II 455
H520F-409-GQ OPTIME II 456
H520P3E-410-GQ OPTIME II 461
H540A-411-SV OPTIME III 456
H540P3E-413-SV OPTIME III 461
HADR MYCÍ ŚCIERkA PODŁOGOWA 551
Handy Plus 2901, 2903 544
HARDCAP A1+ 489
HARDCAP A1+ Winter 490
HARPY 352
HARRIER 370
HARRIER FULL 371
HARRIER YELLOW 370
HAT 167
HAWK 346
HELLISAN 307A vesta kamizelka 221
HERON 343
HERON WINTER 343, 421
HEX1 2123 390
HEX 4012 390
HEX 4014 390
HIROLA 324
HIRSHOLM high ankle
S3 HRO CI SRC 292
HOBBY 348
HOXTON 435
HRXS7A-01 464
HS-01-001 341
HS-01-002 340
HS-01-003 339
HS-01-004 342
HS-01-005 422
HS-02-001 353
HS-04-001 357
HS-04-002 363
HS-04-003 361
HS-04-004 378
HS-04-005 377
HS-04-006 386
HS-04-007 367
HS-04-008 375
HS-04-009 370
HS-04-010 362
HS-04-011 386
HS-04-013 380
HS-04-014 362, 419
HS-05-001 406
HS-06-001 411
HYCRON® 27-600 368
HYCRON® 27-607 373
HYCRON® 27-805 375
HYDRA 190
HYFLEX® FOAM 356
HYGIENICKÉ PODLOŽKY HY100A univerzální PODKŁADKI HIGIENICZNE
HY100A - uniwersalne 467
HYGIENICKÝ SET ED
ZESTAW HIGIENICZNY ED 467
HYGIENICKÝ SET peltor
ZESTAW HIGIENICZNY PELTOR 467
HYGIENICKÝ SET X-SERIES 3M
ZESTAW HIGIENICZNY X-SERIES 3M 467
HYLITE® 47-400 369
HYNIT® 32-105 372
HYNIT® 32-125 373
CH
CHAUDON 427
CHEMSAFE 400 155
CHEMSAFE 500 154
CHEMSAFE C1 153
CHEMSAFE MS1 153
CHEMSAFE P5 155
CHENA kalhoty spodnie 124
CHENA šortkyt szorty 124
CHERTAN 233
CHIFFCHAFF 395
CHUKAR 388

I
IBIS 383
INDULONA 100 g 548
Integrované ochranné brýle
Zintegrowane okulary ochronne 487
IRWELL 190
Isolda 100 ml 548
iSPECTOR POUZDRO POKROWIEC 433
iSPECTOR SÁČEK TORBA 433
J
JACDAW 376
JAMUNA tričko podkoszulek 176
JAR CITRON JAR LEMON 550
JAY 344
JAY KIDS 344
K
KADRA 145
KARELA 113
KASSEL 4279 bunda kurtka 226
KELLE 102
KILLDEER 335
KILLYBEG 6639 kalhoty spodnie 163
KITE 382
KITTIWAKE 368
KOLYMA BOY 105
KOLYMA GIRL 105
KOROS bunda kurtka 132
KOROS kalhoty s laclem
spodnie ogrodniczki 133
KOROS kalhoty spodnie 132
KOŽENOFILC 298
KRAKEN 298
L
LA 3001 457
LAGOPUS 392
LAKSAM 145
LANGLI ankle S2 275
LANYARD AZ01 *PCLAZ 533
LAPWING 381
LARK 361
LASCAR 205
LAS S14 485
LAS S16E PRO ELEKTRIKÁŘE
DLA ELEKTRYKÓW 485
LAS S17 485
LED lampa pro HARDCAP
lampka LED do czapki HARDCAP 490
LEO čepice czapka 241
LEVEL SIX SERIES 9011 391
LIBRA 98
LILY 161
LIMERRAY 430
LION boxerky bokserki 171
LION spodní prádlo kalesony 171
LION tričko podkoszulek 171
LION tričko s dlouhým rukávem
podkoszulek z długim rękawem 171
LONEA tekuté mýdlo
mydło w płynie 5 l 548
LOON 409
Lorana krém na ruce krem do rąk 548
LOVELL spodní prádlo kalesony 170
LOVELL tričko s dlouhým rukávem
podkoszulek z długim rękawem 170
LX5 XPSHLX5 MXL 528
LX *PshlX2 528
LYME HI-VIS ANTISTATICKÝ PLÁŠŤ
DO DĚŠTĚ ANTYSTATYCZNY PŁASZCZ
PRZECIWDESZCZOWY WYSOKIEJ
WIDOCZNOŚCI 142, 195
LYNX 143
LYNX PLUS 143
M
M9700 SPORTS AS 436
MACAIR S1P HRO SRA 270
MACAW 137039 413
MACJUMP S3 HRO SRA 284
MACPULSE S3 HRO SRA 277

MACSOLE 1.0 FXH S3 CI HRO SRC 284
MACSOLE 1.0 FXL S3 CI HRO SRC 277
MACSPEED S1P HRO SRA 273
MAGPIE 339
MAGPIE FULL 334
MALABAR bunda kurtka 138
MAMBA sandAl SB 255
MAMBA SANDAL SB 255
MANLY 514
MANTON 6281 prsačky S5
spodniobuty S5 229
MARIANIS 6833 bunda kurtka 225
MAROLLES 429
MARTIUS 350
MASCOT čepice czapka 237
MAX bunda kurtka 71
MAX EVOLUTION bunda kurtka 77
MAX EVOLUTION kalhoty s laclem
spodnie ogrodniczki 76
MAX EVOLUTION kalhoty spodnie 77
MAXIM 441
MAX kalhoty s laclem
spodnie ogrodniczki 72
MAX kalhoty spodnie 71
MAXSHIELD 445
MAX šortky szorty 73
MAX tričko podktoszulek 73, 176
MAX WINTER montérková bunda
bluza robocza 74
MAX WINTER montérkové kalhoty
s laclem spodnie ogrodniczki 75
MAX zimní bunda
kurtka zimowa 74, 89
MELNICK 232
MERGE 234
MERIDA 612Z fleecová bunda
kurtka polarowa 213
MERLIN 352
MERULA 331
MESLAY 90
MESLAY LADY 90, 553
MESLAY MAN VEST 119
MIANG 243
MIDIMASK 521
MICHIGAN 6280 prsačky O1
spodniobuty O1 229
MILVUS 354, 418
MINTO 168
Mio 2000 600 g 550
MK1 479
MK7 479
MK7 HI-TEMP 150™ 478
MK 8 EVOLUTION™ 477
MODULARIS 354
MORGAT 4391 bunda kurtka 162
MP2000 Dispenser 4251 546
MT15H7A2 SV PRO TAC II 463
MT16H210F478-GN SPORT TAC 463
MT53H7A440B LITE COM III 464
MULTIPROTECTOR bunda (4kA)
kurtka zimowa 196, 88
MYNAH 384
N
NADLAT 234
NAEVIA 393
NAGAR 182
Náhradní polykarbonátový zorník
Zapasowa szybka poliwęglanowa 445
NÁHRADNÍ SKLO 108x51mm
ZAPASOWE SZKŁO 108x51mm 443
NÁHRADNÍ SKLO 110x90 mm
ZAPASOWE SZKŁO 110x90mm 443
NÁHRADNÍ SKLO ZAPASOWE SZKŁO 444
Náhradní zátky
ZAPASOWE ZATYCZKI 471
Nákoleník Nakolannik 245
NARDA SET 144
NARELLAN bunda kurtka 61

NARELLAN kalhoty s laclem
spodnie ogrodniczki 62
NARELLAN kalhoty spodnie 61
NEKKAR 234
NELION CAMOUFLAGE 325
NELION FROST 325
NELION LADY 324
NELION MAN 324
NELLORE 429
NEOX™ 09-922 398
NEPTUN 189
NEVADA 93
NEW ALLYN tričko podkoszulek 15, 173
NIGRA 331
NIGU 316
NIVALIS 399
NOCTUA 329
NOCTUA WINTER 329, 416
NORTH čepice czapka 238
NULATO 125
NYALA bunda kurtka 94
NYALA vesta kamizelka 120
NYORD ANKLE S3 SRC 283
NYROCA MAXIM 355
NYROCA MAXIM DOTS 355
O
OENAS 392
OENAS LONG 392
oisly LADY 91
OISLY LADY vesta kamizelka 115
oisly MAN 91
OISLY MAN vesta kamizelka 115
OKULA ŠTÍT ŠP 28
OSŁONA TWARZY OKULA ŠP 28 444
OKULA ŠTÍT ŠP 29
OSŁONA TWARZY OKULA ŠP 29 444
OLZA bunda kurtka 19
OLZA kalhoty s laclem
spodnie ogrodniczki 20
OLZA kalhoty spodnie 19
OLZA softshellová bunda
kurtka softshellowa 22, 102
OLZA softshellové kalhoty
spodnie softshellowe 22, 125
OLZA šortky szorty 21
OLZA tričko podkoszulek 21, 172
OLZA vesta kamizelka 20
OLZA zimní bunda
kurtka zimowa 23, 84
ORBIT 426
ORIOLE 342
OSORNO SVÁŘECÍ RUKÁVNÍK PRAVÝ
RĘKAW DLA SPAWACZA PRAWY 205
OSPREY 387
OSUŠKY RĘCZNIKI 244
OTUS 417
OUZEL 383
OVENBIRD 27 413
P
PADSTOW kalhoty s laclem
spodnie ogrodniczki 135
PALAWAN 364
PALAWAN WINTER 364, 418
PaLlida 333
PaLlida yellow 333
PALUMBUS 355, 417
PANOLUX 434
PARROT 414
PARROT AL 414
Pásky TaŚMy 541
PB 20 *PPB20MXL 529
PE pláštěnka Peleryna z PE 191
PE ZÁSTĚRA PE Fartuch 168
Pelecanus 347
PELICAN 348
PELICAN BLUE 349
PELICAN BLUE WINTER 417
PELICAN PLUS 349

PELTOR PEL LES 464, 488
PELTOR Tri flange 469
PEPITO 160
PETREL 405
PFAAC 032 10L2 – LANOSTOP 532
PFAAC 032 15L2 – LANOSTOP 532
pH Neutral 4752 546
PIGEON 343
PILARIS 330
PILLI 435
PILOSA 106
PILOT 97
PINTAIL 68, 365
PIPIT 381
PLACHETKA GR3C
Ochrona szyi GR3C 488
PLOVER 385
Plulac 0815, 0818 545
Plum Eye wash 4691, 4604 546
PLUM EYE WASH/pH NEUTRAL
STATION 4773 547
Plum Wipes 5332 546
Plutect Dual 2541, 2503 544
PLUTO kalhoty s laclem
spodnie ogrodniczki 206
PLUTO sada komplet 207
PODBRADNÍ PÁSEK K PŘILBÁM LAS
S14, S17 PASEK POD BRODE
DO KASKÓW LAS S14, S17 486
POCHARD 396
POLAR 322
POLYKARBONÁTOVÝ ŠTÍT S DRŽÁKEM
POLIWĘGLANOWA OSŁONA TWARZY
Z UCHWYTEM 484
Pončo PVC Poncho PVC 191
POPRAN 118
PORZANA 358
POTNÍ PÁSKA K PŘILBÁM LAS S14, S16E
NAPOTNIK DO KASKÓW
LAS S14, S16E 486
POTNÍ PÁSKA K PŘILBÁM LAS S17
NAPOTNIK DO KASKÓW LAS S17 486
POTNÍ PÁSKA NAPOTNIK 484
Ppb20 mlb1015L2 529
PPDPROT 320 L2 530
PPDPROT 330 L2 530
Premium 0615, 0618 545
PRESTIGE 318
PRESTIGE SPORT 318
PROFI 529
PROTICHEMICKÁ ZÁSTĚRA PVC
CHEMOODPORNY FARTUCH PVC 165
PROTON 1 534
PRUTH 187
PRUTH HV 128
PŘEDFILTRY F9000
FILTRY WSTĘPNE F9000 517
PŘEDFILTRY F9000s
FILTRY WSTĘPNE F9000s 517
PŘEDFILTRY PF9500
FILTRY WSTĘPNE PF9500 518
PSA2LT22l Double 530
PSALT011L011 530
PSLB 1015L2 530
PUDU 315
Pugnax BLUE 351
Pugnax red 350
PUKU LADY 107
PUKU MAN 107
PULAR 449Z bunda kurtka 222
PULCO 622Z softshellová bunda
kurtka softshellowa 214
Purpurea 347
Q
QUAIL 386
QuickFix DETECTABLE PLASTER 5513 547
QuickFix DETECTABLE PLASTER
DISPENSER 5503 547

QuickFix WATER RESISTANT
PLASTER 5511 547
QuickFix WATER RESISTANT PLASTER
DISPENSER 5501 547
QUOLL 144
QX 1000 441
QX 2000 441
R
RAIL 409
RAIL NON 409
RANDWIK 112
RAVEN ANKLE O1 306
RAVEN ANKLE S1 268
RAVEN ANKLE S1P 274
RAVEN ANKLE S3 291
RAVEN ANKLE WINTER O1 307
RAVEN ANKLE WINTER S1 268
RAVEN LOW O1 303
RAVEN LOW S1 262
RAVEN LOW S1P 274
RAVEN METAL FREE ankle S3 290
RAVEN METAL FREE low S3 282
RAVEN METAL FREE sandal S1P 271
RAVEN SANDAL O1 301
RAVEN SANDAL S1 259
RAVEN SANDAL S1P 272
RAVEN SPORT LOW 319
RAZORBILL 393
Real 600 g 550
RECLUS SVÁŘECÍ RUKÁVNÍK LEVÝ
RĘKAW DLA SPAWACZA LEWY 205
REDPOLL 378
REDSTART 378
REDWING 366
REFIL 511 FFP1 499
REFIL 530 FFP2 503
REFIL 531 FFP2 504
REFIL 610 FFP1 498
REFIL 611 FFP1 499
REFIL 630 FFP2 503
REFIL 631 FFP2 505
REFIL 641 FFP2 505
REFIL 651 FFP3 512
REFIL 710 FFP1 498
REFIL 711 FFP1 499
REFIL 730 FFP2 503
REFIL 731 FFP2 505
REFIL 810 FFP1 500
REFIL 811 FFP1 502
REFIL 820 FFP2 506
REFIL 831 FFP2 509
REFIL 831S FFP2 508
REFIL 841 FFP2 509
REFIL 851 FFP3 513
RENUK 169
RHINO 126
RIDLEY 7218 bunda kurtka 219
Rimatara 239
RIOM čepice czapka 242
ROBIN 342
RODD 126
ROLEX 531
ROLLER 371
RONAN 5887 kalhoty spodnie 224
RONDON 158
RONDON blue long 157
RONDON BLUE SHORT 157
ROSE FINCH 345, 420
ROSEVILLE LADY 117
ROTTERDAM 4500
kalhoty spodnie 228
ROZELLE 432
RUBETRA 407
RUBIS toaletní mýdlo
mydło toaletowe 549
RUČNÍKY RĘCZNIKI 244
RUFF 374
RUFINUS 356
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Rejstřík SKOROWIDZ
RYDE čepice czapka 237
Ř
ŘETĚZY 6 mm – balení 25 m
ŁAŃCUCHY 6 mm – op. 25 m 539
ŘETĚZY 8 mm – balení 25 m
ŁAŃCUCHY 8 mm – op. 25 m 539
S
SABINI 372
Sáčky DO košů HDPE
HDPE WORkI NA ŚMIECI 551
Sáčky DO kOšů LDPE EXTRA SILNé
BARDZO MOCNE WORkI
NA ŚMIECI 551
Sáčky DO kOšů LDPE SILNé
MOCNE WORkI na Śmieci 551
SAFARI FRECCIA O1 306
SAFARI FRECCIA O2 SRC CI 310
SAFEKNIT® GUARD
SLEEVES 59-416 396
SAFEWAY E111 SB SRC SANDÁL
S PÁSKOU SANDAŁY Z PASKIEM
Z TYŁU SB 256
SAFEWAY E113 SB SRC SANDÁL
S PÁSKOU SANDAŁY Z PASKIEM
Z TYŁU SB 256
SAFEWAY EL710 SB SRC SANDÁL
S PÁSKOU SANDAŁY Z PASKIEM
Z TYŁU SB 256
SAFEWAY ESD E101 SANDÁL
S PÁSKOU OB SRC SANDAŁY
Z PASKIEM Z TYŁU OB SRC 299
SAFEWAY ESD E103 SANDÁL
S PÁSKOU OB SRC SANDAŁY
Z PASKIEM Z TYŁU OB SRC 299
SAFEWAY ESD E213 LOW S1 SRC 264
SAFEWAY ESD E301
MOCCASINS O1 SRC 305
SAFEWAY ESD E311
MOCCASINS S1 SRC 264
SAFEWAY ESD E313
Moccasins S1 SRC 264
SAFEWAY ESD E901 LOW O1 SRC 304
SAFEWAY ESD E903 LOW O1 SRC 304
SAFEWAY ESD E911 LOW S1 SRC 265
SAFEWAY ESD E913 LOW S1 SRC 265
SAFEWAY ESD EL707
SANDAL O1 SRC 300
SAFEWAY ESD EN219 LOW S1 SRC 265
SALTHOLM low S3 HRO SRC 276
SANDERLING WELDER 352
SANDPIPER 353
SANITARY ASTURA S1 SRC 267
SANITARY LINEA S1 SRC 257
SANITARY LYBRA O1 SRC 300
SANITARY LYBRA S1 SRC 257
SANITARY SIATA O1 SRC 305
SANITARY SIATA S1 SRC 263
SANITARY ZONDA S1 SRC 263
SATURN 185
Savo original 1 l 549
Savo WC DEZI 750 g 549
SC-01-001 sandal S1 259
SC-01-002 SANDAL O1 301
SC-02-001 low S1 262
SC-02-002 LOW S3 282
SC-02-006 Low O1 303
SC-03-001 ankle S1P 274
SC-03-002 WINTER ankle S1 268
SC-03-003 ANKLE S3 291
SC-03-006 Farmer 321
SC-03-007 ANKLE O1 307
SCAUP 414
SCAUP AL 415
SCOTER 367
SEFTON 139
SEGULA LOW 317
Seigy 428
SERIN 345
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SH3100 FFP1 498
SH3200V FFP2 504
SH3300V FFP3 512
SHAG 345, 421
SHARPSMASTER II 9014 391
SHERWOOD 626Z bunda kurtka 216
SIRET SET 187
SK 100 447
SK 200 446
SKOLLFIELD 209A
bunda kurtka 224
SKUA 380
SLOUPKY SŁUPKI 539
SLOUPKY S ŘETÍZKY
SŁUPKI z ŁAŃCUCHeM 539
SLUCHÁTKA H31P3K 300
NAUSZNIKI H31P3K 300 488
SLUCHÁTKA MK7 a EVO
NAUSZNIKI MK7 i EVO 484
SMEW 359
SNIPE 334
SNIPE WINTER 335, 421
SNOWFINCH 422
SOL-VEX® 37-676 401
SOL-VEX® 37-695 401
Solvina 549
SPEC WINTER SET 209
SPINUS 350
SPIROTEK FM9000 516
SPIROTEK FM9500 517
SPIROTEK HM8500 518
SPONSA 412
SPONSA SHORT 412
SPOONBILL 411
STANDARD 403
STANMORE bunda kurtka 53
STANMORE čepice czapka 57, 241
STANMORE fleecová bunda
kurtka polarowa 57, 109
STANMORE kalhoty s laclem
spodnie ogrodniczki 54
STANMORE
kalhoty spodnie 53
STANMORE kombinéza
kombinezon 55
STANMORE mikina s kapucí
bluza z kapturem 58, 184
STANMORE šortky szorty 56
STANMORE
tričko podkoszulek 56, 175
STANMORE vesta kamizelka 55
STANMORE zimní bunda
kurtka zimowa 59, 87
STARLING 406
STARLING BLUE 407
STATIC ø 10,5 532
STATIC ø 11 532
STEALTH 8000 436
STEALTH 9000 436
STEALTH 9100 437
STEALTH 9100 rámeček pro
dioptrické brýle oprawki do szkieł
korekcyjnych 437
STILT 335
STING PLÁŠŤ FARTUCH 208
STINT 393
Striata 346
STRONG DUCATO S3 CI SRC 295
STRONG MISTRAL S3 SRC 288
STRONG MITO S1 SRC 266
STRONG PROFESSIONAL
ORSETTO O2 CI SRC 311
STRONG PROFESSIONAL
ORSETTO O2 SRC 310
STRONG PROFESSIONAL
ORSETTO S3 CI SRC 288
STRONG PROFESSIONAL
ORSETTO S3 SRC 287

STRONG PROFESSIONAL
PANTERA O2 SRC 308
STRONG PROFESSIONAL
PANTERA S3 SRC 280
STRONG PROFESSIONAL
SPIDER S1 258
Strong Professional
Sprint Grey S1 SRC 260
STRONG PROFESSIONAL
TIGROTTO O2 CI SRC 311
STRONG PROFESSIONAL
TIGROTTO S3 CI SRC 294
STRONG STRADA S1 SRC 261
STRONG TALENTO S3 CI SRC 295
STRONG TOPOLINO O1 SRC 301
STRONG TOPOLINO S1 SRC 258
STRUCK čepice czapka 236
STRUVE 204
SURMA 179
SWIFT 375
Š
ŠTÍT K PŘILBĚ MK7
OSŁONA OCZU DO KASKU MK7 484
ŠTÍTY OSŁONY TWARZY 484
T
tacca 551
TACORA 205
TAHR čepice czapka 242
TAIPAN SANDAL S1P SRC 269
TANAGA ANKLE 320
TARUCA 315
TAYRA bunda kurtka 199
TAYRA kalhoty s laclem
spodnie ogrodniczki 198
TAYRA kalhoty spodnie 199
TEESTA 177
TEJON 118
TEKKA 145
TENREC 109
TENX THREESIXTY 7090 389
TEREL 361
TERN 341
TERREY 431
THERMEX 437
THORPE čelenka opaska 236
THRUSH 331
TICINO bunda kurtka 130
TICINO kalhoty spodnie 130
TIT 382
titan 127
TIWI fleecová čepice
czapka z polaru 238
TOOLIK O1 302
TOOLIK S1P 273
TOP CLASSIC SCUDO S1P SRC 270
TOP CLASSIC STRALIS S3 SRC 294
TOP CLASSIC TAURUS S3 SRC 286
TOP CLASSIC ULYSSE S3 SRC 279
TOP TEN TURISMO S3 SRC 278
TOP TEN ZERO S3 SRC 285
TOP TREKKING BRAVO S3 SRC 286
TOP TREKKING BRIO S3 SRC 279
TOP TREKKING MIURA O2 SRC 308
TOP TREKKING MIURA S3 SRC 279
TOP TREKKING MONVISO O2 SRC 309
TOP TREKKING MONVISO S3 SRC 287
TORDA 344
TORNHILL 608Z bunda kurtka 212
TORREON 624Z softshellová bunda
kurtka softshellowa 215
TOUCH N TUFF® 408
TOUCH TNT BLUE 408
TOURS 182
TPU TREKKING DAINO S1 SRC 266
TPU TREKKING DIATTO S1 SRC 260
TPU TREKKING DINO S1 SRC 260
TREMONT kalhoty spodnie 63
TRIPURA bunda kurtka 136

TRITON 121
TRONCHETO OB SRA 323
TRONCHETTO 298
TUGELA bunda kurtka 202
TUGELA kalhoty s laclem
spodnie ogrodniczki 203
TULLE čepice czapka 241
TUNK antistatický, ohnivzdorný
ochranný oděv antystatyczna
niepalna odzież ochronna 194
TUNK ZIMNÍ antistatický, ohnivzdorný
ochranný oděv antystatyczna
niepalna odzież ochronna 195
TURIA čepice czapka 238
TURTUR 376, 418
TWITE 377
TWITE KIDS 377
TYCHEM® C 149
TYCHEM® F 148
TYVEK® CLASSIC PLUS 147
TYVEK® CLASSIC XPERT 146
TYVEK® DUAL 147
TYVEK® INDUSTRY 149
TYVEK® kapuce na krk
kaptur z osłoną na ramiona 150
TYVEK® návlek na paži
zarękawek 150
TYVEK® nízký návlek na botu
osłona na obuwie 151
TYVEK® PVC nízký návlek na botu
osłona na obuwie, podeszwa
antypoślizgowa 151
TYVEK® vysoký návlek na botu
wysoka osłona na obuwie 151
U
UKARI bunda kurtka 25
UKARI kalhoty spodnie 25
UKARI membránová bunda
kurtka membranowa 27
UKARI membránové kalhoty
spodnie membranowe 27
UKARI šortky szorty 26
UKARI zimní bunda
kurtka zimowa 26, 83
ULTIMATE L5 4018 389
ULTIMO 95
Undulata 351
UNIVERSAL hladké gładkie 404
UNIVERSAL zdrsněné
szorstkowane 404
Univerzální vak
Worek Uniwersalny 533
UNIVET 434
UNUK 314
UNVERRE 429
URAIM 243
URANUS 166
URBICA 369
URSA 98
UT 443
V
VAPI 169
VAPI PEAK 169
VARIZE 427
VEKTOR-17/FB HASIČSKÝ ODĚV
ODZIEŻ DLA STRAŻAKÓW 197
VENUS 166
VERBIER 2122 bunda kurtka 223
VERIS 158
VERNON 430
VIPER low S3 SRC 276
VIRDIS 365
VIREO 357
VISIGUARD 445
VISIGUARD MESH 445
VOLANS 167
VORMA LADY 114, 161
VS2100 FFP1 500

VS2200AV FFP2OAV 508
VS2200CV FFP2OV 508
VS2200V FFP2 507
VS2300V FFP3 513
VÝSTELKA G2C WYŚCIÓŁKA G2C 488
VÝSTELKA K PŘILBĚ LAS S14
WYŚCIÓŁKA DO KASKU LAS S14 486
VÝSTELKA K PŘILBĚ LAS S16E
WYŚCIÓŁKA DO KASKU LAS S16E 486
VÝSTELKA K PŘILBĚ LAS S17
WYŚCIÓŁKA DO KASKU LAS S17 486
Výstražné kužely Ostrzegawcze
PACHOŁKI drogowe 540
Výztuha kolen
Ochraniacz na kolana 245
W
WAITARA 434
WASAT 235
WASCO HI-VIS ANTISTATICKÁ VESTA
KAMIZELKA WtYSOKIEJ
WIDOCZNOŚCI 142
WATSON 7221 fleecová bunda
kurtka polarowa 220
WC Net bleach gel 750 ml 550
WELDGUARD SE 1140 443
WELLDER 204
WELLSFORD 4691
kalhoty spodnie 221
WIBRAM KORAKO O1 307
WINSELER 3073 bunda kurtka 217
WR 100 531
WRANGELL TREKKING 320
WRAY 232
WULIK 314
X
XPANDA BARIÉRY
XPANDA SEPARATORY 538
XPRHCR 24006 531
XPRHCR 24010 531
XPRHCR 24015 531
XPSHLX5 XXL 528
Y
YOWIE fleecová bunda
kurtka polarowa 67, 110
YOWIE kalhoty s laclem
ogrodniczki 66
YOWIE kalhoty spodnie 65
YOWIE softshellová bunda
kurtka softshellowa 65, 103
YOWIE sukně spódnica 67
YOWIE vesta kamizelka 116, 68
Z
ZERMATT 6105 kalhoty s laclem
spodnie ogrodniczki 223
ZIk-ZAk papírové ručníky 5000 ks
ręczniki papierowe 5000 sztuk 551
ZOSMA 233

Tiskové chyby, změny ve vyobrazení a specifikaci produktů vyhrazeny.
Jakiekolwiek wady druku i zmian obrazów oraz w specyfikacji
produktów zastrzeżone.

Červa privátní značky Červa prywatnych marek

NAŠE MISE NASZA MISJA
Zdraví a bezpečnost jsou pro nás natolik důležité, že nemohou být vyjádřeny ani nahrazeny žádnými penězi. Nabízíme široký sortiment kvalitních osobních ochranných pracovních prostředků, vyrobených specificky pro účinnou ochranu toho nejdůležitějšího, co vůbec můžeme mít: LIDSKÉHO ZDRAVÍ!
Zdrowie i bezpieczeństwo są dla nas najwyższą wartością, której nie da się zastąpić czy wyrazić
jakimikolwiek pieniędzmi. Oferujemy najszerszy zakres wysokiej jakości środków ochrony indywidualnej stworzonych specjalnie po to, aby chronić to, co dla nas najcenniejsze: LUDZKIE ZDROWIE!
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