ARTYKUŁY BHP

FILTRY PRZECIWPYŁOWE
POCHŁANIACZE
PÓŁMASKI
WKŁADKI PRZECIWHAŁASOWE

528
528
528
528

KASKI
ZARĘKAWKI
OKULARY OCHRONNE
RĘKAWICE OCHRONNE

529
529
529-530
530-533

BHP
14 ARTYKUŁY
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FILTR PRZECIWPYŁOWY P1 5911 3M
• przeciwpyłowy ﬁltr o klasie ochrony P1, stanowiący zabezpieczenie przed cząstkami
stałymi o koncentracji do 4 x NDS;
• przeznaczony do stosowania z półmaskami serii 7500 oraz półmaskami i maskami serii
6000;
• mocowany bezpośrednio za pomocą podstawki 603 i pokrywy 501 lub w zestawie z
pochłaniaczem gazowym i pokrywą 501;
• zastosowanie: w budownictwie, kamieniołomach, rolnictwie i agrochemii, laboratoriach,
farmaceutyce, w branży spożywczej, a także przy ceramice, drzewie, odlewnictwie itd.;
• komplet dla półmaski to 2 sztuki;
• cena dotyczy 1 szt.

POCHŁANIACZ A1 6051 3M

Nr katalog.

Nr katalog.

140008 a

Cena netto

Cena brutto

8,10

9,96

• pochłaniacz - wymienny element eksploatacyjny mogący bezpośrednio współpracować
z maskami całotwarzowymi i półmaskami 3M serii 6000 i 7500;
• klasa: A1 - przeciw parom organicznym o temperaturze wrzenia > 65°C;
• zastosowanie: wszędzie, gdzie wykorzystuje się normalnie lakiery (zależnie od specyﬁcznych warunków użytkowania), przemysł samochodowy, produkcja butów i garbarnie,
produkcja sprzętu gospodarstwa domowego, przemysł lotniczy i naprawy, budowa
statków, produkcja maszyn, przemysł chemiczny i sprzedaż chemikaliów, produkcja
atramentu, barwników i ich wytwarzanie, produkcja klejów;
• zgodny z normami CE, EN141.
140012 a

Cena netto

Cena brutto

43,64

53,68

Cena netto

Cena brutto

45,24
15,50

55,65
19,07

WKŁADKI PRZECIWHAŁASOWE 3M
• wkładki przeciwhałasowe na pałąku;
• wyjątkowo elastyczny pałąk ułatwia użytkowanie i wraz z zaokrąglonymi elementami
tłumiącymi pomaga ograniczać ucisk i
zapewnia komfort;
• wkładki 1310 ważą zaledwie 13g i są wyposaosażone w łatwo wymienialne elementy tłumiącee
(1
(1311);
• pał
pałąk może być noszony na głowie lub pod
brod zapewniając minimalny kontakt z
brodą
odzie
odzieżą;
• siła
sił tłumienia 26 dB;
• poziom ochrony: 87 dB(A) - 98 dB(A);
• wymienne końcówki 1311 wykonane z pianki
poliuretanowej.

POCHŁANIACZ A2 6055 3M
• pochłaniacz - wymienny element eksploatacyjny mogący bezpośrednio współpracować
z maskami całotwarzowymi i półmaskami
3M serii 6000 i 7500;
mo
• klasa: A2 przeciw parom organicznym
temperaturze wrzenia > 65°C;
ni
• maska z pochłaniaczem gazowym chroni
drogi oddechowe w pracach związanych z
lakierami rozpuszczalnikowymi i wodnymi
oraz klejami zawierającymi rozpuszczalniki;
• pochłaniacz sprawdzi się w malowaniu i
produkcji części samochodów, samolotów, łodzi, a także produkcji atramentów,
barwników itd.;
• zgodny z normami CE, EN141.
Nr katalog.

140013 a

Cena netto

Cena brutto

55,56

68,34

Nr katalog.

Rodzaj

140006 a
140007 a

1310 wkładki
1311 wymienne końcówki

PÓŁMASKA 3M 6000
• półmaska oddechowa wielokrotnego użytku, wraz z odpowiednio dobranym ﬁltrem,
pochłaniaczem lub ﬁltropochłaniaczem służy do ochrony dróg oddechowych przed
szkodliwymi gazami i parami o stężeniu do 10xNDS i przed cząstkami stałymi i ciekłymi
o stężeniu do 20xNDS;
• łatwa w obsłudze;
• zaprojektowana z myślą o kompatybilności z innymi środkami ochrony głowy i oczu 3M;
• zawieszenie kołyskowe podnoszące wygodę noszenia;
• łatwo mocowany pasek na kark;
• lekka część twarzowa z elastomeru zapewnia komfort podczas długotrwałych prac;
• niskoproﬁlowa konstrukcja zapewnia dobre pole widzenia;
• bezpieczne i pewne dopasowanie elementów czyszczących za pomocą złącza bagnetowego;
• opcjonalne podłączenie powietrza sprężonego;
• ciężar części twarzowej: 82g;
• zgodna z normami CE, EN140.
Nr katalog.

Rozmiar

140009 a
140010 a

M
L

528

Cena netto

Cena brutto

177,70
177,70

218,57
218,57

PÓŁMASKA 3M 7500
• półmaska ochronna wraz z odpowiednio dobranym ﬁltrem, pochłaniaczem lub ﬁltropochłaniaczem służy do ochrony dróg oddechowych przed szkodliwymi gazami i parami o
stężeniu do 10xNDS i przed cząstkami stałymi i ciekłymi o stężeniu do 20xNDS;
• półmaska 3M 7500 zaprojektowana z myślą o kompatybilności z innymi środkami
ochrony głowy i oczu 3M;
• funkcja DropDown pozwala na zawieszenie maski na szyi podczas przerw w pracy;
• część twarzowa z miękkiego silikonu dla zwiększonego komfortu i trwałości;
• opatentowany zawór wydechowy 3M™ Cool Flow: mniejsze opory wydechu, łatwiejsze
oddychanie, mniejsze kumulowanie ciepła i potu;
• niskoproﬁlowa konstrukcja zapewnia dobre pole widzenia;
• bezpieczne i pewne dopasowanie elementów czyszczących za pomocą złącza bagnetowego;
• opcjonalne podłączenie powietrza sprężonego;
• ciężar części twarzowej: 136g;
• zgodna z normami CE, EN140.
Nr katalog.

Rozmiar

140011 a

L

Cena netto

Cena brutto

216,46

266,25
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ZARĘKAWEK MAXI CUT
• zarękawek antyprzecięciowy dla ochrony przedramienia
w suchym środowisku;
• długość 45 cm;
• zgodny z normami EN420, EN388;
• niebezpieczeństwa mechaniczne:
• A: wytrzymałość na ścieranie (0-4)
• B: wytrzymałość na ciecie (0-5)
• C: wytrzymałość na rozdarcie (0-4)
• D:wytrzymałość. na przekłucie(0-4).

KASK OCHRONNY DELTA PLUS
• kask ochronny zabezpieczający przed upadającymi przedmiotami;
• możliwość dopasowania do każdego typu głowy, wygodny;
• wykonany z polipropylenu (PP) wysokiej odporności, zabezpieczony przed UV;
• więźba z poliamidu: 3 taśmy tekstylne z 8 punktami zamocowania;
• potnik z gąbki;
• więźba z regulacją na zębatkę: obwód głowy od 53 do 63 cm;
• dwie możliwości regulacji pozycji (góra/dół) dla większego komfortu;
• waga 360 g;
• zgodny z normami CE, EN397.
Nr katalog.

Kolor

140014 a
140015 a
140016 a

biały
czerwony
zielony

Nr katalog.

140091 a

Cena netto

Cena brutto

71,08
71,08
71,08

87,43
87,43
87,43

Cena netto

Cena brutto

77,54

95,37

OKULARY OCHRONNE ZEKLER 15
• okulary ochronne, bezbarwne, przeznaczone są do ochrony przed odpryskami i uderzeniami (45m/s);
• świetnie nadają się do prac mechanicznych (szlifowanie, prace tokarskie, rozdrabnianie);
• bezbarwna szybka poliwęglanowa z powłokami chroniącymi przed zaparowywaniem i
zarysowaniem;
• sportowy, anatomiczny kształt;
• doskonałe dopasowanie dzięki regulacji kąta nachylenia szybki względem zauszników;
• klasa optyczna 1;
• klasa wytrzymałości mechanicznej: FT;
• zgodne z normami CE, EN166, EN170.

OKULARY OCHRONNE ZEKLER 30 GREY
• soczewki przyciemniane HC/AF;
• nieparujące i nierysujące soczewki (HC/AF) wykonane z poliwęglanu;
• utwardzana powłoka odporna na zarysowania (HC);
• szeroka panorama z zintegrowaną ochroną boczną;
• absorbują 99,9% promieniowania UV;
• doskonałe jako okulary dla „gości”;
• zgodne z normą EN172, klasa 1FT;
• przyciemniane zgodne EN 172.
Nr katalog.

140001 a

Nr katalog.

140000 a

Cena netto

Cena brutto

25,84

31,78

Cena netto

Cena brutto

40,40

49,69

OKULARY OCHRONNE HONEYWELL A800

• ekonomiczne, superlekkie, okulary ochronne, bezbarwne, przeznaczone są do ochrony
przed odpryskami i uderzeniami (45m/s);
• świetnie nadają się do prac mechanicznych (szlifowanie, prace tokarskie, rozdrabnianie);
• bezbarwna szybka poliwęglanowa z powłokami chroniącymi przed zaparowywaniem
i zarysowaniem;
• obejmujący kształt;
• klasa optyczna 1;
• klasa wytrzymałości mechanicznej: FT;
• zgodne z normami CE, EN166, EN170.

• przeznaczone do ochrony przed odpryskami i uderzeniami (45m/s);
• bezbarwna szybka poliwęglanowa, niezaparowująca oraz odporna na zarysowania;
• ekonomiczny model, świetnie nadający się do zastosowań wewnątrz budynków w
różnych gałęziach przemysłu;
• jednolita konstrukcja z bezbarwną oprawą i bezbarwnymi zausznikami;
• gumowy nosek zapobiegający zsuwaniu się okularów;
• lekkie i wygodne, ze sportowymi zausznikami, których końcówki wyposażono w zwiększające komfort noszenia miękkie podkładki;
• poliwęglanowa szybka z powłoką chroniącą przed zarysowaniami oraz przed zaparowaniem;
• pojedyncza szybka ze 180-stopniowym polem widzenia bez zniekształceń optycznych;
• certyﬁkat CE.

Nr katalog.

Nr katalog.

OKULARY OCHRONNE ZEKLER 30 CLEAR

140002 a

Cena netto

Cena brutto

21,02

25,85

140004 a

Cena netto

Cena brutto

27,48

33,80
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OKULARY OCHRONNE ZEKLER 33
• okulary ochronne odporne na odpryski;
• rozszerzone ramiona zapewniają dodatkową ochronę boczną, są zakończone małymi otworami, z możliwością doczepienia sznurka, co umożliwia zawieszenie okularów na szyi;
• przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskiwaniem różnych elementów podczas
maszynowego i ręcznego obrabiania drewna, metali, różnego rodzaju materiałów ceramicznych, tworzyw sztucznych, itp.;
• klasa optyczna 1;
• zgodne z normami EN166.

• ekonomiczne, okulary ochronne, bezbarwne, przeznaczone są do ochrony przed odpryskami i uderzeniami (45m/s);
• świetnie nadają się do prac mechanicznych (szlifowanie, prace tokarskie, rozdrabnianie);
• mogą być doraźnie użytkowane wraz z większością okularów korekcyjnych;
• model często użytkowany, jako podstawowe okulary ochronne dla gości;
• bezbarwna szybka poliwęglanowa o dużej powierzchni;
• klasa optyczna 1;
• klasa wytrzymałości mechanicznej: FT;
• zgodne z normami CE, EN166, EN170.

Nr katalog.

Nr katalog.

OKULARY OCHRONNE REIS GOG ICE

140005 a

Cena netto

Cena brutto

16,16

19,88

Rozmiar

S
M
L
XL

Cena brutto

17,78

21,87

Cena netto

Cena brutto

63,88
63,88
63,88
63,88

78,57
78,57
78,57
78,57

• elastyczne i chwytne, odporne na wodę, detergenty i środki ochrony roślin rękawice ogólnegoo
stosowania;
• dedykowane do prac związanych z utrzymaniem czystości, w ogrodnictwie, przy pracach
gospodarczych, itp.;
• rękawice lateksowe o grubości 0,35 mm i
długości 290 mm, wnętrze ﬂokowane bawełną,
strona chwytna wykończona antypoślizgową
strukturą;
• zgodne z normami CE, Kat. I., EN420
• opakowanie 12 par.

• elastyczne i chwytne, odporne na wodę, detergenty i środki ochrony roślin rękawice ogólnego
stosowania;
• dedykowane do prac w przemyśle spożywczym, w
ogrodnictwie, przy pracach gospodarczych, itp.;
• rękawice lateksowe o grubości 0,35 mm i długości
305 mm, wnętrze ﬂokowane bawełną, strona
chwytna wykończona antypoślizgową strukturą;
• zgodne z normami CE, Kat. III., EN420, EN388
(X,0,1,0), EN374;
• opakowanie 12 par.
140107 a
140100 a
140101 a
140102 a

Cena netto

RĘKAWICE OCHRONNE ANSELL
ECONOHANDS® PLUS 87 190

RĘKAWICE OCHRONNE
ANSELL VERSATOUCH® 87-195

Nr katalog.

140003 a

Cena netto

Cena brutto

63,88
63,88
63,88
63,88

78,57
78,57
78,57
78,57

Nr katalog.

Rozmiar

140103 a
140104 a
140105 a
140106 a

S
M
L
XL

RĘKAWICE OCHRONNE ANSELL HYFLEX 11-724
• wyjątkowa elastyczność i dopasowanie oraz optymalny poziom ochrony przed przecięciami;
• nowa, odporna na przecięcia przędza INTERCEPT™ została poddana testom, które
potwierdziły, że jest zgodna z normami branżowymi lub przewyższa te normy;
• opatentowana technologia ﬁrmy Ansell zapewnia najlepszą w danej klasie ochronę przed
przecięciami oraz wyższy komfort i większą sprawność manualną;
• kształt powłoki we wnętrzu dłoni zwiększa chwytność, wydłuża czas eksploatacji rękawic
w warunkach, w których występuje tarcie, a także zapewnia dostęp powietrza po stronie
grzbietu dłoni;
• szara powłoka sprawia, że zabrudzenia nie są widoczne, gdy rękawice używane są w
miejscach, gdzie łatwo się brudzą;
• zastosowanie: montaż metalowych części oraz komponentów, lekkie prasy metalowe,
konserwacja, odlewy z tworzyw sztucznych — formowane oraz wtryskiwane, montaż
pierwotny;
• zgodne z normą EN 338.
Nr katalog.

Rozmiar

140084 a
140085 a
140086 a
140087 a

S
M
L
XL

530

Cena netto

Cena brutto

41,36
41,36
41,36
41,36

50,87
50,87
50,87
50,87

RĘKAWICE OCHRONNE ANSELL HYFLEX 11-800
• precyzyjne rękawice montażowe ogólnego przeznaczenia, dedykowane dla środowisk
suchych i lekko zatłuszczonych;
• idealna równowaga między wygodą, zręcznością i ochroną;
• zaawansowana technologia dziania zapewnia większą rozciągliwość i elastyczność w
miejscach o zwiększonym nacisku;
• dziany w technice bezszwowej (uiglenie 15) anatomiczny wkład nylonowy;
• część chwytna powleczona spienionym nitrylem;
• antystatyczne;
• zgodne z normami CE, Kat. II., EN420, EN388 (3,1,3,1), EN1149.
Nr katalog.

Rozmiar

140024 a
140025 a
140026 a
140027 a

S
M
L
XL

Cena netto

Cena brutto

17,78
17,78
17,78
17,78

21,87
21,87
21,87
21,87
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RĘKAWICE OCHRONNE RS COMFO TEC
• rękawice monterskie wzmacniane selekcjonoowaną skórą licową kozią;
y• skóra wyprawiana tak by wewnątrz była przyrz
jemna i miękka – aksamitna, zaś na zewnątrz
gładka, takie wyprawienie pozwala połączyć
ergonomię pracy i ochronę dłoni również w
wymagających warunkach;
• rozmiarowanie rękawicy pozwala na dobraniee
idealnego rozmiaru pasującego do dłoni tak,
aby umożliwić wygodną pracę zarówno tę o
charakterze ogólnym i monterskim, jak rówzji;
nież taką która wymaga bardzo dużej precyzji;
ó• wykonanie z selekcjonowanej naturalnej skóia
ry koziej i wysokiej jakości bawełny umożliwia
swobodne oddychanie dłoni, co znacząco
poprawia ergonomię pracy;
• kciuk obszyty skórą zapewnia pełną ochronęę
dłoni i wydłuża żywotność rękawicy, dzięki
ochronie najbardziej obciążonych w trakcie
pracy miejsc na rękawicy;
• zakończenie gumką ściągająca utrzymuje rękawicę we właściwym położeniu na
nadgarstku.

RĘKAWICE OCHRONNE ANSELL
HYFLEX 11-801
• precyzyjne rękawice montażowe ogólnego
go
przeznaczenia, dedykowane dla środowisk
sk
suchych i lekko zatłuszczonych;
cznością
• idealna równowaga między wygodą, zręcznością
i ochroną;
ań przy
• ciemny kolor predestynuje do zastosowań
pracach brudzących;
• dziany w technice bezszwowej (uiglenie 15)
anatomiczny wkład nylonowy;
• część chwytna powleczona spienionym nitrylem;
• antystatyczne;
• zgodne z normami CE, Kat. II., EN420, EN388
(3,1,3,1), EN1149.
Nr katalog.

Rozmiar

140028 a
140029 a
140030 a
140031 a

S
M
L
XL

Cena netto

Cena brutto

17,78
17,78
17,78
17,78

21,87
21,87
21,87
21,87

Nr katalog.

Rozmiar

140057 a
140058 a
140059 a
140060 a

S
M
L
XL

Cena netto

Cena brutto

20,68
20,68
20,68
20,68

25,44
25,44
25,44
25,44

RĘKAWICE OCHRONNE ROP/ROP-V
• bezszwowe rękawice ochronne z ciągłych
przędz poliamidowych teksturowanych (elastycznych) o różnych grubościach dzianiny;
• należą do grupy rękawic czystych (bezpyłowych), nie pozostawiają zanieczyszczeń na
przedmiotach z którymi mają kontakt;
• szeroki zakres zastosowań ze względu na
wysoki komfort użytkowania, przewiewność,
dobre przyleganie do dłoni oraz korzystny
stosunek jakości do ceny;
• rękawice bez nakropienia PVC (ROP) posiadająą
świadectwo jakości zdrowotnej PZH do prac
pomocniczych w branży spożywczej;
• wersja z nakropieniem PVC (ROP-V) na wewnętrznej stronie dłoni poprawia pewność
chwytu i ułatwia operowanie przedmiotami;
• zgodne z normami EN 420:2003+A1:2009;
• zręczność i zdolność manipulowania palcami rąk poziom 5;
• opakowanie 10 par.
ROP – bez nakropienia
Nr katalog.

Rozmiar

140112 a
140113 a
140114 a

S
M
L

Cena netto

Cena brutto

64,92
64,92
64,92

79,85
79,85
79,85

Cena netto

Cena brutto

80,30
80,30
80,30
80,30

98,77
98,77
98,77
98,77

ROP-V – z nakropieniem
Nr katalog.

Rozmiar

140119 a
140120 a
140121 a
140122 a

S
M
L
XL

RĘKAWICE OCHRONNE CITRINEX
• rękawice z lekkiego nitrylu ze ściągaczem w nadgarstku;
• strona grzbietowa z dostępem powietrza;
• odporne na ścieranie przeznaczona do prac w środowisku zaolejonym;
• wkład bawełniany, zapewnia wygodę użytkowania oraz giętkość;
• pokryte cieńszą warstwą nitrylu, dzięki czemu są bardziej elastyczne;
• do połowy dłoni pozwalają na oddychanie i zmniejszają potliwość dłoni;
• zgodne z normami EN 388, EN 420
• opakowanie 12 par.
Nr katalog.

Rozmiar

140108 a
140109 a
140110 a
140111 a

S
M
L
XL

Cena netto

Cena brutto

71,64
71,64
71,64
71,64

88,12
88,12
88,12
88,12

RĘKAWICE OCHRONNE RS RNYLA RABBIT
• nowa, odporna na przecięcia przędza INTERCEPT™ została poddana testom, które potwierdziły, że jest zgodna z normami branżowymi lub przewyższa te normy;
• opatentowana technologia ﬁrmy Ansell zapewnia najlepszą w danej klasie ochronę przed przecięciami oraz wyższy
komfort i większą sprawność manualną;
• kształt powłoki we wnętrzu dłoni zwiększa chwytność, wydłuża czas eksploatacji rękawic w warunkach, w których
występuje tarcie, a także zapewnia dostęp powietrza po stronie grzbietu dłoni;
• szara powłoka sprawia, że zabrudzenia nie są widoczne, gdy rękawice używane są w miejscach, gdzie łatwo się brudzą;
• zgodne z normą EN 388;
• opakowanie 12 par.
Nr katalog.

Rozmiar

140098 a
140099 a

L
XL

Cena netto

Cena brutto

58,34
58,34

71,76
71,76
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RĘKAWICE OCHRONNE RS OPAL 8000
RĘKAWICE OCHRONNE SKYDDA GUIDE 549
• rękawice bawełniane trykotowe;
• kropki z PCV na powierzchni dłoni;
• kolor lamówki wykończeniowej jest uwarunkowany rozmiarem
• opakowanie 12 par.
Nr katalog.

Rozmiar

140115 a
140116 a
140117 a
140118 a

S
M
L
XL

Cena netto

Cena brutto

87,14
87,14
87,14
87,14

107,18
107,18
107,18
107,18

• rękawice ochronne powlekane szczelnąą
warstwą nitrylu w kolorze niebieskim;
• pokrycie nitrylem zapewnia olejoodpor-ność i wodoodporność;
• dzianina bawełniana;
• zakończone mankietem;
• część chwytna i wierzch całkowicie
powlekane nitrylem;
• zgodne z normami: EN420 , EN388.
Nr katalog.

140065 a

Cena netto

Cena brutto

15,50

19,07

RĘKAWICE OCHRONNE MAXIFOAM ATG 34-900
• rękawice nylonowe, bezszwowe, powlekane zanurzeniowo spienionym nitrylem;
• do zastosowań ogólnych w środowisku zaolejonym i brudnym;
• powierzchnia rękawicy zaprojektowana w taki sposób, by odprowadzać olej dla zapewnienia lepszego chwytu, lekkie
pokrycie rękawicy poprawia jej elastyczność i manualność;
• MaxiFoam® Lite ma poziom 3 odporności na ścieranie oraz dobrą odporność na pozostałe czynniki mechaniczne, przesiąkanie nitrylu na wewnętrzną część wkładu nylonowego nie występuje w ogóle lub występuje w minimalnym stopniu, co
redukuje ryzyko podrażnień oraz zwiększa komfort noszenia rękawic;
• dobra chwytność w środowisku wilgotnym oraz suchym;
• zastosowanie: prace montażowe, manipulacja i montaż zaolejonych komponentów, drobnych elementów, łożysk, tulei, itp.;
• zgodne z normą EN388.
Nr katalog.

Rozmiar

140052 a
140051 a
140050 a

M
L
XL

Cena netto

Cena brutto

23,90
23,90
23,90

29,40
29,40
29,40

RĘKAWICE OCHRONNE SUPRA FLEX GREEN

RĘKAWICE OCHRONNE SUPRA FLEX GREY

• rękawice plecione metodą bez szwów z przędzy nylonowej oraz elastyny (spandex);
• powlekane spienioną pianką nitrylową;
• pianka nitrylowa gwarantuje dobre dopasowanie do ręki,
komfort użytkownika oraz manualność;
• cienkie, zapewniają dobre czucie trzymanego przedmiotu;
• dobra odporność na ścieranie i rozdarcie;
• zgodne z normami EN388, EN420.

• rękawice plecione metodą bez szwów igłą o grubości
13 „gauge” z przędzy szklanej, nylonowej oraz elastyny
(spandex);
• gotowe rękawice powleka się polichlorkiem winylu opatentowaną technologią HPT (Hydropelent Technology®);
• powłoka z PCV jest trwała, wytrzymała i giętka;
• zapewnia doskonały chwyt w środowisku suchym i
zaolejonym;
• dobra odporność na ścieranie i rozdarcie;
• zgodne z normami EN388, EN420.

• rękawice antyprzepięciowe, zakończone zintegrowanym
ściągaczem;
• bezszwowy wkład dziany z wysokoodpornych technicznych włókien;
• część chwytna powlekana popielatym poliuretanem;
• wysokoodporne włókna techniczne, odporna na przecieranie i rozdarcia;
• poliuretan doskonale dopasowuje się do dłoni;
• zgodne z normami EN388, EN420
• opakowanie 10 par.

Nr katalog.

Rozmiar

Nr katalog.

Rozmiar

Nr katalog.

Rozmiar

140072 a
140073 a
140074 a
140075 a

S
M
L
XL

140076 a
140077 a
140078 a
140079 a

S
M
L
XL

140126 a
140127 a
140128 a
140129 a

S
M
L
XL

RĘKAWICE OCHRONNE SUPRA FLEX BLUE
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Cena netto

Cena brutto

24,24
24,24
24,24
24,24

29,82
29,82
29,82
29,82

Cena netto

Cena brutto

32,24
32,24
32,24
32,24

39,66
39,66
39,66
39,66

Cena netto

Cena brutto

156,62
156,62
156,62
156,62

192,64
192,64
192,64
192,64
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RĘKAWICE OCHRONNE RS ULTRA TEC GREY
RĘKAWICE OCHRONNE SAFETY HEAVY STRONGER
• rękawice wykonane z materiałów naturalnych – dwoina
bydlęca i bawełna;
• wierzch wykonany z grubego drelichu;
• technologia szycia - dłoń i kciuk z jednego płata skóry
bez przeszyć;
• dwoina bydlęca odporna mechanicznie;
• podszewka wykonana z naturalnego włókna, wchłania
pot, co zapewnia wygodę;
• przedłużany mankiet dodatkowo chroni przedramię;
• zgodne z normami EN 388, EN420.
Nr katalog.

Rozmiar

140090 a

XL

Cena netto

Cena brutto

17,78

21,87

RĘKAWICEE OCHRONNE RS ULTRA TEC
• uniwersalne, niezwykle manualne i chwytne rękawice
montażowe;
• bezszwowy i bezuciskowy, dziany (grubość ściegu 15G)
wkład wykonany z białego nylonu, powleczony w części
chwytnej białym poliuretanem;
• znakomita chwytność w suchym i wilgotnym, środowisku
- dzięki porowatej strukturze poliuretanu;
• cienkie rękawice, wyróżniające się większą elastycznością w obszarze palców oraz ogólną wygodą i precyzją;
• zgodne z normami EN388, EN420;
• opakowanie 12 par.
Nr katalog.

Rozmiar

140092 a
140093 a
140094 a
140095 a

XS
M
L
XL

Cena netto

Cena brutto

53,90
53,90
53,90
53,90

66,30
66,30
66,30
66,30

• rękawice ochronne wykonane z miękkiego szarego
włókna nylonowego, część chwytna pokryta jest
poliuretanem;
• posiadają wysoką odporność na zużycie oraz rozdarcie;
• rękawice przeznaczone w szczególności do prac
montażowych;
• wykonane z nylonu, dzięki czemu dobrze dopasowują się
do kształtu dłoni;
• powleczone elastycznym i szorstkim lateksem zapewniającym dobrą chwytność;
• rękawice bezpyłowe, dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologicznie formuły WaterPU wykonane bez
użycia silikonów i nie zostawiają śladów na powierzchniach, nawet na szkle;
• wysoki komfort pracy oraz zmniejszona potliwość dłoni
dzięki połowicznemu zalaniu rękawicy;
• zgodne z normami EN 388;
• opakowanie 12 par.
Nr katalog.

Rozmiar

140096 a
140097 a

S
L

Cena netto

Cena brutto

57,60
57,60

70,85
70,85

RĘKAWICE OCHRONNE ANSELL SOL-VEX 37-675
• rękawice zapewniają dobrą chwytność dzięki wytłoczonej
strukturze antypoślizgowej, komfort i wchłanianie
potu dzięki bawełnianemu ﬂokowi, a także ochronę
chemiczną;
• dedykowane do prac przy użyciu kwasów i zasad, przy
malowaniu natryskowym, przemysłowym czyszczeniu i
konserwacji;
• rękawice nitrylowe o grubości 0,38 mm i długości 330
mm;
• wnętrze ﬂokowane bawełną;
• część chwytna wykończona antypoślizgową strukturą
typu „łacha piachu”;
• antystatyczne;
• zgodne z normami EN420, EN388 (4,1,0,1), EN374,
EN1149;
• opakowanie 12 par.
Nr katalog.

Rozmiar

140123 a
140124 a
140125 a

M
L
XL

Cena netto

Cena brutto

172,44
172,44
172,44

212,10
212,10
212,10

RĘKAWICE OCHRONNE ANSELL TNT BLUE 92-670
• jednorazowe, diagnostyczne, cienkie, rękawice zapewniające wyjątkowe właściwości chemiczne i mechaniczne, komfort oraz zręczność manualną;
• zastosowania: przemysł chemiczny, służby ratunkowe,
elektronika, praca z drobnymi elementami;
• wykonane w 100% z nitrylu, teksturowane końce
palców, bezpudrowe, zawinięty mankiet;
• oburęczne;
• grubość 0,1 mm;
• długość 240 mm;
• zgodne z normami EN420, EN374.
Nr katalog.

Rozmiar

140046 a
140047 a
140048 a
140049 a

S
M
L
XL

Cena netto

Cena brutto

87,24
87,24
87,24
87,24

107,31
107,31
107,31
107,31

RĘKAWICE OCHRONNE ANSELL VERSATOUCH
BBOX 92-200
• jednorazowe, diagnostyczne, cienkie, rękawice - idealne
do pracy przy obróbce wszelkiego rodzaju tłustych produktów spożywczych, zapewniają ograniczoną ochronę
chemiczną;
• wykonane w 100% z nitrylu, teksturowane końce
palców, bezpudrowe, zawinięty mankiet;
• oburęczne;
• grubość 0,075 mm;
• długość 240mm;
• zgodne z normami EN420, EN374.
Nr katalog.

Rozmiar

140043 a
140044 a
140045 a

M
L
XL

Cena netto

Cena brutto

48,46
48,46
48,46

59,61
59,61
59,61
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