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KATALOG
Ochranné oděvy, obuv a pomůcky
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Velkoobchodní a maloobchodní prodej
Nabízíme také široký sortiment sportovního a funkčního prádla, 
společenské obuvi, obuvi pro volný čas a drogistického zboží.



Vážení obchodní přátelé, připravili jsme pro Vás nový katalog zboží a služeb.

Reagujeme tím na rostoucí potřeby trhu v závislosti na progresivním růstu průmyslové výroby 
v ČR. Orientujme se nejen na průmysl automobilový, ale působíme úspěšně i v ostatních 
průmyslových odvětvích.

V posledních letech jsme se zaměřili na zlepšení kvality a rozšíření nabídky ochranných 
pracovních prostředků a služeb. Zavedli jsme systém řízení, který podporuje osobní přístup ve 
vztazích s našimi zákazníky, v dialogu a každodenní spolupráci. Trvalá inovace a péče o naše 
výrobky se stala náplní naší každodenní práce. Systém kvality ISO 9001 je po léta úspěšně 
řízen a pravidelně kontrolován externími audity certifi kační společností DEKRA Certifi cation.

Letošní rok je z hlediska existence společnosti zlomový, a to hned z několika důvodů. 
Prvním a klíčovým je výstavba nového moderního výrobního závodu v Hranicích,  kdy došlo 
v první polovině roku 2019 k přesunu společnosti  do prostorů, které zabezpečily výrazný 
nárůst jak výrobní, tak i skladovací kapacity. Cílem není jen rozšíření výrobních kapacit, nýbrž 
i zdokonalení řízení skladovacího hospodářství, kdy jsou využity nejmodernější postupy a 
technologie za účelem optimalizace skladování zahrnující přechod na čárové kódy. Tyto 
moderní postupy budou aplikovány skrz celou společnost a zajišťují kvalitnější a rychlejší 
dodávky koncovým zákazníkům.

Úspěšně nabízíme výrobky tuzemské i zahraniční. Jsme významnými distributory fi rem 
ANSELL, 3M, UVEX, ROSTAING, PRABOS, MTS, LEMAITRE, PANDA, MOLDEX, DELTA PLUS, 
KCL, HECKEL, HONEYWELL, STALSEN, LEBON, EJENDALS a celé řady dalších významných 
tuzemských i zahraničních značek. Sortiment jsme rozšířili i o vlastní produkty v oblasti 
pracovních rukavic a obuvi. Nadále rozšiřujeme nabídku automatů na ochranné pomůcky, 
které výrazně sníží jejich spotřebu a tím i náklady vynaložené na jejich pořízení.

Naší předností je velká výrobní základna. V české a zahraniční společnosti zaměstnáváme 
celkem 550 zaměstnanců. Vyrábíme široký sortiment ochranných pracovních oděvů pro 
tuzemský i zahraniční trh. Loga tiskneme nebo vyšíváme pomocí vlastní moderní technologie. 

Zaměřili jsme se na další rozvoj i v oblasti služeb. Prioritou se stal pronájem pracovních 
oděvů, který obsahuje kompletní servis. Tuto službu zajišťujeme pro zákazníky nejen na 
území České republiky. Běžně nabízíme dodávky dělené na střediska odběratele, vystrojování 
na jméno zaměstnance, samostatný servis pracovních oděvů a rukavic (tzn. praní, opravy, 
bezobslužná distribuce). 

Jsme společnost, která poskytuje svým zákazníkům náhradní plnění. 

Vážení zákazníci, celý náš pracovní kolektiv je tu, aby ochotně a profesionálně plnil Vaše 
přání a požadavky.

Těšíme se na další spolupráci a přejeme Vám hodně pracovních a osobních úspěchů.

Váš krok správným směrem!

 Antonín Havran Ivan Křistek



Právo na zaměstnání patří neodmyslitelně k plnohodnotnému životu dospělého člověka.
Toto prohlášení je pro nás samozřejmostí, přesto mezi námi existuje velká skupina osob, pro které 
být zaměstnán samozřejmé rozhodně není. Patří do ní osoby s různým zdravotním postižením, u 
nichž z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla pracovní schopnost o 35-70%. 
Možnost jejich pracovního uplatnění na běžném trhu práce je mizivá. Práce má však pro tyto osoby 
nejen praktický, ale také velký socializační a rehabilitační význam.

Společnost KROK CZ, v.o.s. je zaměstnavatelem osob zdravotně postižených (OZP).
Tyto osoby zaměstnáváme v průměrném přepočteném stavu více než 50% z celkového 
počtu zaměstnanců. ÚP Přerov a naše společnost uzavřeli dne 4.5.2018 dohodu o uznání 
zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce. Tímto jsme oprávněni 
poskytovat zákonné náhradní plnění našim odběratelům. 

Zaměstnáváme cca 365 osob zdravotně postižených, a to na všech pracovištích ve fi rmě, tzn.:
• OZP se podílí na všech procesech v naší společnosti (v administrativě, ve skladech,                                       

ve velkoobchodu i maloobchodu, ve výrobě)
• na pracovištích jim vyhrazených a přizpůsobených:

• obsluha konsignačních skladů a výdejních automatů
• příprava a lisování čistícího textilu
• reklamní a propagační výrobky.

Naše společnost je dlouhodobě významným, seriózním a vyhledávaným zaměstnavatelem osob se 
zdravotním postižením v regionu.

PRŮMĚRNÝ 
PŘEPOČTENÝ 

POČET 
ZAMĚSTNANCŮ

POVINNÝ 
PODÍL 

ODVOD DO  
STÁTNÍHO 

ROZPOČTU 

VÝŠE 
NÁHRADNÍHO 

PLNĚNÍ 

ROČNÍ 
ÚSPORA 

MĚSÍČNÍ 
ÚSPORA 

50 2 156 126 437 150 156 126 13 042

200 8 624 504 1 748 600 624 504 52 042

1000 40 3 122 520 8 743 000 3 122 520 260 210

Odvod do státního rozpočtu za 1 nezaměstnanou OZP je 78 063,- Kč
Náhradní plnění za 1 nezaměstnanou OZP činí 218 575,- Kč

Koupí našeho zboží a našich služeb podporujete záměr plnohodnotně začlenit osoby se zdravotním 
postižením do pracovního procesu a tak podporujete jejich uplatnění na trhu práce.

JJJakkákkkoli foormaa 

„„„přřefaaakturaace““ nááhraadnníhoo

ppplnněníí je nezákkonná!!!

Příklad výše povinného podílu a úspor při využití náhradního plnění v Kč (2018)

www.krok-hranice.cz

Náhradní plnění
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Pronájem pracovních oděvů 
PERMANENT PLUS

KROK CZ, v.o.s. v rámci servisního pronájmu pracovních oděvů zabezpečí péči
o pracovní oděvy, a to efektivním, snadným a pružným způsobem. Získáte do nájmu
kvalitní výrobky naší fi rmy včetně kompletních služeb jejich údržby.

Co Vám v rámci pronájmu pracovních oděvů nabízíme?
 Zkoušku a určení velikosti pracovního oděvu jednotlivých pracovníků.
 Pořízení pracovního oděvu v konstrukčním provedení dle Vašeho požadavku,

 včetně vyšití nebo natištění fi remního loga.
 Označení pracovního oděvu jménem a osobním kódem pracovníka (čip).
 Pořízení a rozmístění výdejních a sběrných skříněk.
 Údržbu pracovních oděvů, (praní, chemické čistění), jejich distribuci.
 Obnovu oděvů v případě změn, tj. v případě odchodů a nástupů nových

 pracovníků a výměn poškozených oděvů.
 Zdarma informační servis.
 Přehled nákladů na jednotlivá střediska.
 Možnost čerpání „Náhradního plnění“.
 On-line přehled prostřednictvím webové stránky.

Jaké výhody získá zákazník?
 Vyloučíte ze svých činností objednávání, skladování, výdej

 a údržbu pracovních oděvů.
 Požadavky Vašich zaměstnanců budou okamžitě automaticky

 předávány naší fi rmě.
 Získáte kontrolu této nákladové položky díky neustálému

 sledování pohybu pracovních oděvů naší fi rmou.
 Ušetříte čas spotřebovaný zajišťováním oprav, kontrol a praním oděvů.
 Dosáhnete pravidelnosti údržby oděvů.
 Dobře padnoucím pracovním oděvem a čistým vzhledem svých

 pracovníků zkvalitníte svou péči o zaměstnance a zvýšíte kulturní
 prostředí vaší fi rmy. Na tuto službu poskytujeme náhradní plnění.

 On-line přehled a plnou kontrolu tohoto procesu.

Jak pečujeme o oděvy?
 Oděvy jsou šetrně prány v bezfosfátových tekutých pracích prášcích.
 Provádíme chemické čistění.
 Praní dle třídy čistoty 10 000 v aseptických pračkách.
 Vakuové balení dle třídy M3,5 a M5,5.
 Nabízíme vysokou fl exibilitu a rychlost.

Koloběh pracovních oděvů
Převlékání 
za týden

Používáno Ve skříňce V prádelně Celková potřeba oděvů

1x   
2x      
3x            
4x                   
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Průmyslové výdejní automaty
SAVEPRO 2
KROK CZ, v.o.s. nabízí dodávku profesionálního výdejního systému na klíč. 
Zajistíme fi nanční analýzu, návrh řešení, konfi guraci automatu, instalaci a nastavení softwaru, zaškolení obsluhy. 
Součástí výdejního systému je program SPMS (SavePro Management System) vyvinutý přesně podle potřeb zákazníků.

Výhody výdejního systému SAVEPRO 2 
 Okamžité snížení spotřeby obvykle o 20–50 %
 Nepřetržitá dostupnost zboží přímo na pracovišti
 Nastavení limitů spotřeby pro jednotlivé zaměstnance nebo skupiny 

         zaměstnanců
 Nižší prostoje a pohyb zaměstnanců po pracovišti – vyšší produktivita práce
 Úspora času nákupčích – možnost automatického zasílání objednávek 

        dodavateli
 Rozdělení nákladových středisek
 Snížení zásob a nákladů na skladování a výdej
 Systém je plně funkční i při selhání sítě

Jaké jsou hlavní přednosti  programu 
SPMS ?

 Jednoduché a intuitivní ovládání
 Široká škála jednoduše vytvářených uživatelských sestav
 Automatické pravidelné zasílání nastavených reportů o spotřebě
 Seznamy zaměstnanců s největší spotřebou
 Nastavení různé úrovně přístupových práv jednotlivým zaměstnancům
 Veškerá data zůstávají v lokální síti zákazníka
 Správa neomezeného počtu automatů a zaměstnanců
 Kompatibilita s většinou podnikových informačních systémů
 Vícejazyčné prostředí

Vlastnosti automatu
 Kapacita jednoho automatu až 4200 položek
 Rozměry 190 x 94 x 90 cm (VxŠxH)
 Hmotnost cca 350 Kg
 Spotřeba max. 30 W

Před rozhodnutím o pronájmu nebo koupi systému má zákazník možnost zkušebního provozu po dobu 3 měsíců. 
K identifi kaci zaměstnanců při odběru zboží mohou sloužit stávající identifi kační čipové karty, čárové kódy nebo PIN kód.
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Vážení zákazníci,
Díky našim mnoholetým zkušenostem v oblasti vývoje a výroby pracovních oděvů Vám odborně navrhneme 
vhodný typ pracovního oděvů pro Vaše zaměstnance s přihlédnutím k Vašim individuálním požadavkům.

Disponujeme kvalifi kovaným a velmi zkušeným týmem lidí kteří 
pracují s nejmodernějšími technologiemi a grafi ckým programem, 
jehož pomocí Vám vždy před samotným vzorováním výrobku vypra-
cují několik typů návrhů oděvů, a to zcela zdarma.

Co Vám tato služba přinese ?
 Vysokou míru kreativity při tvorbě designu se zapojením   

 samotného zákazníka do procesu.
 Úsporu nákladů a času za vzorování.
 Pomoc a radu zkušených profesionálů v oblasti výběru    

 vhodných materiálů a konstrukce oděvu.
 Návrh umístění loga včetně možnosti jeho provedení    

 (sítotisk, výšivka, transfer)
 Individualitu

SAHARA
Naše společnost je schopna na oděvech ze 100% BA provést nehořlavou úpravu, která je stálá i po opakované údržbě.
(maximálně 30 cyklů praní nebo chemického čištění)

Ke každému takto upravenému oděvu poskytujeme CERTIFIKÁT.

Oděvy - výroba
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06 1229 xxx - blůza
06 1231 xxx - kalhoty
OPO OBLEK
Blůza a pasové kalhoty, 
100 % polypropylen, OPO 220 g/m2

použití: krátkodobá ochrana proti náhodnému 
potřísnění chemikáliemi, CE 1023, F 1002, 
ČSN EN ISO 13 688, ČSN EN 13034 + A1

Český výrobek

06 1917 xxx
OPO KABÁT
S odepínatelnou kapucí,
100 % polypropylen
OPO 220 g/m2, vatelín
a BA nebo PES podšívka
F 7001B, CE 1023
ČSN EN ISO 13 688, 
ČSN EN 13034 + A1

Český výrobek

0740333xx
IGLOO II
Extra teplá kombinéza 
s pevnou kapucí s vložkou z polar 
fl eece a prošívaná 3M Thinsulate, 
zapínání na zip s légou, elastické 
nastavení pasu a zad, spodky 
zapínané na zip krytý manžetou se 
suchými zipy, 5 kapes, vhodné do 
mrazíren, EN342, 
velikosti M -XXL

07 4714 3xx
KOMODO
Antistatická, kyselinovzdorná 
a žáruvzdorná zateplená nepromokavá
 bunda 2v1, 98 % PES + 2 % antistat 
povlékaný polyuretanem, pevná 
vložka ze 100 % nehořlavé bavlny, 
odepínací vložka ze 100% polar fl eece 
polyesteru, pletené manžety, 3 kapsy, 
Loxy šité refl exní pásky, EN 14116, 
EN 1149-5, EN 13034, EN 343, 
v nabídce i provedení refl exní žluté,
velikosti S - XXXXL 

06 1002 005
OPO ČEPICE
KYSELINOVZDORNÁ S PŘEZKOU
krátkodobá ochrana proti náhodnému potřísnění 
chemikáliemi CE 1023, ČSN EN ISO 13 688, 
EN 13034 + A1, F 3068.
Materiál: 100 % polypropylen OPO
Velikost: univerzální

Český výrobek

Oděvy speciální
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06 1272 xxx
SAHARA ANTISTAT
Nehořlavý antistatický oblek,
blůza, pasové kalhoty
93 % BA, 5,5 % PES
1,5 % kovové vlákno
285 g/m2,
F 2002A, CE 1023
ČSN EN ISO 13 688,
1149-5;
ČSN EN ISO 14116

Český výrobek

07 1112 xxx
SAHARA OBLEK

Nehořlavá úprava
Kepr 100 % BA, 

245 g/m2, F 2011 D, 
CE 1023, ČSN EN ISO 13 688,

ČSN EN ISO 11612, 
A1 A2 B1 C1 E3

Český výrobek

06 1210 xxx - oblek  
MOFOS
Oděv pro svářeče z nehořlavého 
materiálu, 100% BA PYROVATEX 320g/m2,
F 1005, ČSN EN ISO 13 688, ČSN EN ISO 
11611, vydrží 50 cyklů praní.

Český výrobek

06 1266 xxx
FAKÍR OBLEK PAS

Nehořlavý antistatický oblek vhodný 
pro rizikovéa výbušné prostředí,

materiál s kovovou nebo uhlíkovou 
mřížkou 220 g/m2, F 2064; 

CE 1023, ČSN EN ISO 13 688, 1149-5; 
ČSN EN ISO 14116

Český výrobek

061002002  
MOFOS ČEPICE, NEHOŘLAVÁ
Čepice z nehořlavého materiálu
Materiál: 100% BA PYROVATEX 320g/m2

ČSN EN ISO 13 688 a 11 611, F 3068f

Český výrobek

Oděvy speciální
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03 1202 3xx
 KOMBINÉZA TRYSKAČ KOMBINOVANÁ
Vzdušná kombinéza pro tryskače, kombinace plátno 
a hovězí štípenka, 
velikosti 48 - 70

07 6516 3xx
 POLFR
Antistatická nehořlavá polokošile s dlouhými rukávy, 
materiál Modacrylic/bavlna/uhlíkové vlákno, 280g,
velikosti S - XXXXL

07 6750 3xx
 MASTERTSHIRT

Tričko ze 100% bavlny s integrovanými protiřeznými 
rukávníky MASTERCUFF se stupněm prořezu č. 5, 

suchý zip na jmenovku, pratelné
velikosti M - XXL

07 4022 3xx
 ERABLE III
Protipořezové lesnické laclové kalhoty, 
60  %  BA, 40  %  PES, 270 g/m2, 
podšívka mesh polyester odolná proříznutí, 
zesílený sed, 5 kapes, 
velikosti M - XXL

07 4193 3xx
 EPICEA III
Protipořezová lesnická bunda,
60 % BA, 40 %  PES, 270 g/m2, 
podšívka mesh polyester 
odolná proříznutí, 2 kapsy, 
velikosti M - XXL

07 1512 0xx
 PLÁŠŤ HR4 BÁRA
Plášť o délce 90 cm z pohliníkovaného aramidu, 
370 g/m2, zapínání vpředu, maximální ochrana proti 
kontaktnímu a sálavému teplu i před účinky přímého 
plamene a postřikem roztavenými kovy, EN11612 
A1,B1,C4,D1,E3,F1, v nabídce i délka 120 cm

03 2301 105
 KUKLA HR4 BÁRA 454

Kukla z pohliníkovaného aramidu s vyměnitelným 
čirým průzorem, 370 g/m2, maximální ochrana proti 
kontaktnímu a sálavému teplu i před účinky přímého 
plamene a postřikem roztavenými kovy, nutno nosit 
na ochranné přilbě, EN11612 A1,B1,C4,D1,E3,F1 

Oděvy speciální
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05 1153 xxx
 B 012

Chemicky odolná obuv 
do čistého prostředí 

vyrobená z PU, 
odolná proti poškození, 

antistatická,
velikost 34 - 46

06 1494 xxx
 UNI ESD PLÁŠŤ
Plášť, zapínání na druky, 
materiál 50 % PES, 48 % BA, 
2 % kovové vlákno, 
210  g/m2, F 4068,
velikosti S - XXXL

Český výrobek

06 1130 xxx
 KOMBINÉZA ESD
Určená do čistého prostředí
antistatická. Třída čistoty M 4,5
dle FED-STD 209E. K ochraně
elektrostaticky citlivých součástek
97 % PES, 3 % uhlíku, 95 g/m2, 
F 2061 C, ČSN EN ISO 13688,                  
61340-5-1; 1149-5

Český výrobek

06 1378 xxx
 CR ESD PLÁŠŤ
ESD plášť na zip do čistých prostor, 
97 % PES, 3 % uhlík, 95 g/m2, F 12105,
ČSN EN 61340-5-1,
třída čistoty M 4,5 dle FED-STD 209E.

Český výrobek

06 4337 xxx
 KOMBINÉZA

Určená do čistého prostředí,
antistatická. Třída čistoty M 4,5

dle FED-STD 209E.
K ochraně elektrostaticky

citlivých součástek, 97 % PES
3 % uhlíku, 98 g/m2, F 12 141,

ČSN EN ISO 13688

Český výrobek

Oděvy speciální
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06 6437 xxx
 PAINTER OVERAL
Prodyšný pratelný antistatický overal bez úletu vláken, zapínání 
na zip krytý légou, dvě vnitřní náprsní kapsy, rukávy do gumy, 
nastavitelný obvod pasu, 98 % PES + 2 % uhlík, 160g, 
F 20379, použití lakovny, ČSN EN ISO 13 688,
velikosti 170/42 - 194/58

07 6151 3xx
 BONET
ESD polokošile s dlouhými rukávy, 
kapsička na knofl ík na levém předním dílu, 
96%ba+4%uhlík, 210g, zapínání na 3 
knofl íky, úplety na rukávech
velikosti S - XXXL

06 1659 3xx
 PAINTER TRIČKO

Antistatické tričko bez úletu vláken, pružné antista-
tické úplety v bočních dílech pro větší pružnost a 

prodyšnost, 99 % PES+1 % uhlík, 95 g, F 50641, 
použití lakovny

velikosti S - XXXL

07 1597 3xx
 APOLO
ESD tričko s dlouhými rukávy, kulatý průkrčník, 
98 % BA + 2 % uhlík, 160g 
velikosti XS - XXXL

06 6881 000
 ESD VESTA
ESD vesta s refl exními pruhy 
z antistatického nehořlavého 
materiálu 54% Prob +42% BA 
+3% PA +1% Uhlík, 180g/m2, 
F 9063, univerzální velikost.

Oděvy antistatické
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07 1749 3xx
HENRY
Antistatické, ESD tričko, 
98 % BA, 2 % Antistat, 160 g/m2,
v nabídce i provedení s dlouhým 
rukávem, velikosti XS - XXXL 

Český výrobek

07 1736 xxx
ATONI
ESD polokošile s krátkými rukávy a kapsičkou, 
96 % BA + 4 % Uhlík, 210 g/m2, zapínání na 3 knofl íčky, 
v nabídce i prodevední s dlouhými rukávy, 
velikosti S - XXXL 

Český výrobek

07 1758 3xx
RONY II. ESD MIKINA
ESD mikina, 96% BA + 4% uhlík, 280 g/m2, 
EN 1149-1, velikosti XS - XXXL

06 6960 xxx
ALFA ESD BUNDA
Materiál 64,5 % PES, 34 % BA, 
1,5 % uhlík, 200 g/m2, F 20595, 
ČSN EN ISO 13 688, 1149-5; CE 1023
velikost 42 - 64

Český výrobek

06 1246 xxx
ALFA ESD KALHOTY
Pasové antistatické kalhoty, 
materiál 64,5 % PES, 34 % BA, 
1,5 % uhlík, 200 g/m2, F 6066, 
ČSN EN ISO 13 688, 1149-5; 
CE 1023,
velikost 42 - 64 

Český výrobek
Český výrobek

Oděvy antistatické
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Kolekce REX pánská 

06 4760 xxx
REX BUNDA PÁN.

Montérková bunda moderního střihu na zip, 
4 měchové nakládané kapsy, 2x držák na 
tužku, 65 % BA + 35 % PES, 230 g/m2, 

kombinace šedo / oranžová, 
velikosti: 46 - 64, 

prodloužená délka 50, 54, 58, 62,
F 20520, ČSN EN ISO 13 688

06 4761 xxx
REX BUNDA PÁN.

Kombinace modro / šedá

06 8763 xxx
REX BUNDA PÁN.

Kombinace šedo / červená

06 4753 xxx
REX KALHOTY PAS PÁN.
Montérkové kalhoty do pasu moderního 
střihu, zapínání na zip a knofl ík, zadní díl do 
gumy, poutka v pase, čtyři kapsy + nástrojová, 
65 % BA + 35 % PES, 230 g/m2, 
kombinace šedá / oranžová, 
velikosti: 46 - 64, 
prodloužená délka 50, 54, 58, 62,
F 20520, ČSN EN ISO 13 688

06 4751 xxx
REX KALHOTY PAS PÁN.
Kombinace modro / šedá

06 4794 xxx
REX KALHOTY PAS PÁN.
Kombinace šedo / červená

06 4743 xxx
REX KALHOTY LACL PÁN.

Montérkové kalhoty s laclem moderního 
střihu, rozpínání v bocích, zadní díl do 

gumy, pružné šle, 5 kapes + nástrojová, 
65 % BA + 35 % PES, 230 g/m2, 

kombinace šedá / oranžová,
velikosti: 46 - 64, 

prodloužená délka 50, 54, 58, 62,
F 20520, ČSN EN ISO 13 688

06 4784 xxx
REX KALHOTY LACL PÁN.

Kombinace modro / šedá

06 4785 xxx
REX KALHOTY LACL PÁN.

Kombinace šedo / červená

Oděvy
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kalhoty do pasu

07 1112 xxx - oblek
07 1132 xxx - kalhoty do pasu, 
výztuhy kolen
07 1164 xxx - blůza
LARA OBLEK PAS PÁN. 
Pasový dvoudílný oblek, 
barva modrá nebo petrol
Kepr 100 % BA, 250 g/m2, 
F 2011D, ČSN EN ISO 13 688

07 2112 xxx - oblek
07 2164 xxx - bluza dámská
07 2132 xxx - kalhoty dámské
LARA OBLEK PAS DÁM.
Oblek monterkový dvoudílný do pasu
barva modrá nebo petrol
Kepr 100 % BA, 250 g/m2, 
F 2511D, ČSN EN ISO 13 688

06 1665 xxx 
LARA KALHOTY KRÁTKÉ
Kraťasy barva modrá nebo petrol.
Materiál Kepr, složení 100% BA, 250 g/m2.
F 2011D, ČSN EN ISO 13 688

Český výrobek

07 1122 xxx - oblek
07 1142 xxx - kalhoty lacl, 

výztuhy kolen
LARA OBLEK LACL PÁN.

Dvoudílný oblek, 
kalhoty s náprsenkou

barva modrá nebo petrol
Kepr 100 % BA, 250 g/m2, 

F 2003U
ČSN EN ISO 13 688

07 2122 xxx - oblek
07 2142 xxx - kalhoty lacl,

výztuhy kolen
LARA OBLEK LACL DÁM.

Dvoudílný oblek, 
kalhoty s náprsenkou

barva modrá nebo petrol
Kepr 100 % BA, 250 g/m2, 

F 2503U
ČSN EN ISO 13 688

Český výrobek

Kolekce REX dámská

Kolekce LARA

06 5753 2xx
REX KALHOTY PAS DÁM.
Montérkové kalhoty do pasu moderního střihu, 
zapínání na zip a knofl ík, zadní díl do gumy, poutka 
v pase, čtyři kapsy + nástrojová, 
65 % BA + 35 % PES, 230 g/m2, 
kombinace šedá / oranžová, 
velikosti: 40 - 60, F 25520, ČSN EN ISO 13 688

06 5750 xxx
REX KALHOTY PAS DÁM.
Kombinace modro / šedá

06 5794 xxx
REX KALHOTY PAS DÁM.
Kombinace šedo / červená

06 5760 2xx
REX BUNDA DÁM.
Montérková bunda 
moderního střihu na zip, 
4 měchové nakládané kapsy, 
2x držák na tužku, 
65 % BA + 35 % PES, 230 g/m2,
kombinace šedá / oranžová, 
velikosti: 40 - 60, F 25520, ČSN EN ISO 13 688

06 5761 xxx
REX BUNDA DÁM.
Kombinace modro / šedá

06 9763 xxx
REX BUNDA DÁM.
Kombinace šedo / červená

Oděvy 
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07 4965 xxx
 MAX REFLEX BUNDA
Inovovaná verze klasické kolekce 
MAX přidáním refl exních pruhů ve 
spodní části rukávů a na zadním 
díle bundy zajistí maximální bezpe-
čí při práci i za snížené viditelnosti, 
100%ba, 260g,
velikosti 44 - 64

07 6453 xxx
 MAX REFLEX KALHOTY PAS
Inovovaná verze klasické kolekce 
MAX přidáním refl exních pruhů ve 
spodní části nohavic zajistí maximální 
bezpečí při práci i za snížené viditel-
nosti, 100%ba, 260g,
velikosti 44 - 64

07 4945 xxx
 MAX REFLEX KALHOTY LACL
Inovovaná verze klasické kolekce MAX 
přidáním refl exních pruhů ve spodní části 
nohavic zajistí maximální bezpečí při práci 
i za snížené viditelnosti, 100%ba, 260g,
velikosti 44 - 64

07 1910 4xx
 MSPAN 3V1
Kalhoty 3v1 s odepínacími nohavicemi, možnost nosit jako 
dlouhé kalhoty, 3/4 kalhoty a bermudy, 7 kapes včetně 
kapsy nástrojové, kapsy na nákoleníky, pas do gumy 
s možností stažení, 65 % PES + 35 % BA, 245 g/m2,  
velikosti S - XXXL

07 1199 1xx
 UKARI KALHOTY

Kalhoty ze 100 % bavlny, 
předeprané s enzymy, zesílení 

lemů, multifunkční využití kapes, 
velikosti 48 - 62

07 1199 2xx
 UKARI BUNDA

Bunda ze 100 % bavlny, 
předepraná s enzymy, 

odpinatelné rukávy, 
zesílení lemů, 

multifunkční využití kapes, 
velikosti S - XXXL

06 1111 xxx
 MOBIKO

Luxusní pánský oblek 
bundového typu

kalhoty s náprsenkou, 
barva modro-bílá
Kepr 100 % BA, 

250 g/m2,  F 2020b, 
ČSN EN ISO 13 688 

Český výrobek

06 1121 xxx
 TELECOM
Luxusní pánský oblek bundového typu
kalhoty s náprsenkou a výztuhou kolen
barva Petrol-žlutá, Kepr 100 % BA
250 g/m2, F 2019, 
ČSN EN ISO 13 688 

Český výrobek

Oděvy
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07 1242 3xx
 DESMAN BUNDA
Montérková bunda
moderního střihu,
polyester/bavlna
(65/35), 235 g/m2,
kombinace šedá/oranžová
vel. 48 - 62

Pánská kolekce DESMAN

07 1001 042
 DESMAN ČEPICE
Čepice baseballového typu 
s regulací velikosti pomocí 
kovové spony, 100 % česaná 
bavlna

07 1445 3xx
 DESMAN

KALHOTY LACL
Montérkové kalhoty s laclem moderního

střihu, polyester/bavlna (65/35), 235 g/m2,
kombinace šedá/oranžová

vel. 48 - 64

07 1244 3xx
 DESMAN
KALHOTY PAS
Montérkové kalhoty do pasu
moderního střihu,
polyester/bavlna (65/35)
235 g/m2, kombinace
šedá/oranžová
vel. 48 - 64

07 1243 3xx
 DESMAN (2 v1)
KALHOTY PAS 
Montérkové kalhoty
do pasu 2v1
moderního střihu, odepínací
nohavice, polyester/bavlna
(65/35), 235 g/m2,
kombinace šedá/oranžová
vel. 48 - 62

Oděvy 
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Dámská kolekce CRW FLOWERS

07 1263 3xx
DESMAN TRIČKO

Triko s krátkým rukávem
100 % BA, 155 g/m2,

kombinace šedá/oranžová
vel. S - XXXL

07 1260 3xx
DESMAN KALHOTY KRÁTKÉ

Montérkové kalhoty krátké
polyester/bavlna (65/35), 235 g/m2,

kombinace šedá/oranžová,
vel. 48 - 62

07 2050 2xx
YOWIE KALHOTY LACL

Dámské laclové kalhoty z originální dámské 
kolekce pracovních oděvů v moderním 

barevném provedení, 95%ba + 5%elastan, 
260g, velmi pohodlný a na údržbu praktic-

ký materiál zajistí komfort při celodenním 
nošení, díky přídavku Spandexu® drží 

kalhoty svůj tvar
velikosti 34 - 48

07 2051 2xx
YOWIE KALHOTY PAS
Dámské pasové kalhoty z originální dámské 
kolekce pracovních oděvů v moderním 
barevném provedení, 95%ba + 5%elastan, 
260g, velmi pohodlný a na údržbu praktic-
ký materiál zajistí komfort při celodenním 
nošení, díky přídavku Spandexu® drží 
kalhoty svůj tvar
velikosti 34 - 48

07 5231 2xx
YOWIE SOFTSHELL BUNDA
Dámská bunda z lehkého softshellu 

s kapucí, 100%PES, barevně a designově 
laděná ke kolekci Yowie, projmutý střih, 
chrání proti větru, vhodná jak na běžné 
nošení, tak pro lehčí sportovní aktivity

velikosti XS-XXL

07 2813 2xx
YOWIE VESTA
Dámská vesta se stojáčkem na zip ze 
100%polyamidu ribstop 210T, zateplení 
100% polyester, podšívka 100% fl eece, 
atraktivní květinový potisk na stranách, 
projmutý střih
velikosti XS - XXL

07 5264 2xx
YOWIE FLEECE JACKET
Dámská mikina z mikrofl eecu s reliéfovým 
potiskem perfektně ladí ke kolekci pracov-
ních oděvů Yowie, 100%PES, 190g,lehká 
a příjemná na dotek
velikosti XS-XXL

NEW

Oděvy
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Kolekce EMERTON

07 1799 3xx
EMERTON 
KOMBINÉZA
Overal s gumou v pase,
65 % PES, 35 % BA, 
270 g/m2, zesílení 600D 
polyester, barva: šedá/černá, 
vel. 46 - 64

07 1277 3xx
EMERTON BUNDA
Montérková bunda na zip 
moderního střihu, 65 % PES, 
35 % BA, 270 g/m2, 
zesílení 600D polyester, 
barva: šedá/černá, 
modrá/černá,
vel. 46 - 64

07 1274 3xx
EMERTON KALHOTY LACL
Monterkové kalhoty s laclem 
moderního střihu, 65 % PES, 
35 % BA, 270 g/m2, 
zesílení 600D polyester, 
barva: šedá/černá, modrá/černá,
vel. 48 - 62

07 1271 3xx
EMERTON KALHOTY PAS
Pasové kalhoty moderního střihu,
65 % PES, 35 % BA, 270 g/m2, 
zesílení 600D polyester, 
barva: šedá/černá, 
modrá/černá, 
v nabídce i ¾ délka,
vel. 48 - 62

07 1800 3xx
EMERTON VESTA
Lehká pracovní vesta na zip 
s mnoha kapsami, 65 % PES, 
35 % BA, 270 g/m2, 
zesílení 600D polyester, 
barva: šedá/černá, 
modrá/černá,
vel. 48 - 62

07 1824 3XX
EMERTON ZIMNÍ VESTA
Zimní voděodolná vesta s vnitřním fl eecovým 
límcem, 100% PES, vnitřní dodatečné 
zateplení polyesterovým vláknem,
vel. S - XXXL

07 1276 3xx
EMERTON TRIČKO
Dvoubarevné tričko ze 100 % BA,
155 g/m2, střední lem průkrčníku 
z žebrového úpletu 
s 5% podílem elastanu, 
vel. S - 4XL

07 4247 xxx
EMERTON KALHOTY 
LACL ZIMNÍ
Zateplené zimní laclové kalhoty 
do náročných klimatických 
podmínek, refl exní doplňky, 
zesílení v oblasti holení, 100 % 
polyester micro/PU, podšívka 
100 % PES, 
vel. 46 - 62

07 1107 3xx
EMERTON KALHOTY 3/4
Montérkové 3/4 kalhoty moderního 
střihu, 65 % PES, 
35 % BA, 270 g/m2, zesílení 600D
polyester, barva šedá / černá, 
velikosti 46 - 64 

NEW

Oděvy 
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Kolekce D - MACH

074073xx
DMVES
Bunda moderního střihu na zip krytý 
légou, 4 kapsy včetně vnitřní, zesílená 
exponovaná místa v černé barvě, 
65 % PES + 35 % BA, 245 g/m2,
vel. S - XXXL

074052xx
DMPAN
Kalhoty do pasu 
moderního střihu, 
6 kapes včetně kapsy
nástrojové, 
kapsy na nákoleníky, 
zesílená exponovaná 
místa v černé barvě,
65 % PES + 35 % BA,
245 g/m2,
vel. S - XXXL

0742453xx
DMSAL

Laclové kalhoty moderního střihu, 
elastické šle, 8 kapes, kapsy na náko-

leníky, zesílená exponovaná místa, 
65 % PES + 35 % BA, 245 g/m2,

vel. S - XXXL

0747643xx
DMBER

Kraťasy moderního střihu, 
zesílení v rozkroku, 6 kapes, 

65 % PES + 35 % BA, 245 g/m2,
vel. S - XXXL

0740373xx
DMCOM
Komfortní kombinéza s elastickým staho-
váním v pase, 9 kapes včetně kapsy na 
metr, zapínání na oboustranný zip krytý 
légou, zdvojená kolena s kapsami na 
vkládací nákoleníky, spodní část vyztuže-
na materiálem odolným vůči zašpinění, 
zesílená zadní část, barevné doplňky, 
65 % PES+35 % BA, 245 g/m2, 
vel. S - XXXL
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Oděvy
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Kolekce MACH SPIRIT 5

07 1446 3xx
 M5SAL2

Kvalitní odolné laclové kalhoty z 60% BA, 
40% PES, 270g, zesílené vsadky z 55% 

PES, 32% BA, 13%elastanu, 310g, nasta-
vitelná šířka v pase, pružné šle, tvarovaná 
zesílená kolena, kapsy pro nákoleníky, 8 
kapes včetně nástrojové + 2 odepínací, 

barvy: šedá, béžová,
velikosti: S - XXXL

07 1427 3xx
  M5VES2
Kvalitní odolná bunda z 60%BA, 40% PES, 
270g, zesílené vsadky z 55% PES, 32% BA, 
13% elastanu, 310g, zapínání na zip, dolní díl do 
gumy v bocích, tvarované lokty, 5 kapes, barvy 
šedá, béžová, 
velikosti S - XXXL

07 1400 3xx
 M5COM2
Kvalitní odolná kombinéza z 60% BA, 40% PES, 
270g, zesílené vsadky z 55% PES, 32% BA, 
+13% elastanu, 310g, pružná v oblasti zad a 
pasu, ventilační otvory v podpaží, tvarované lokty 
a kolena, kapsy pro nákoleníky, 8 kapes včetně 
nástrojové + 2 odepínací, barvy: šedá, béžová,
velikosti: S - XXXL

07 4827 3xx
 M5GIW2

Zateplená vesta z oxfordského polyesteru 
povrstveného PU, podšívka Taffeta, vodotěsné 
švy, límce s podšívkou z materiálu polar fl eece, 

zapínání na zip krytý nepromokavou légou na 
suchý zip, 7 kapes, barvy: šedá, béžová,

Velikosti: S - XXXL

07 1415 3xx
 M5PAN2
Kvalitní odolné pasové kalhoty z 60% BA, 
40% PES, 270g, zesílené vsadky z 55% PES, 
32% BA, 13% elastanu, 310g, guma v bocích, 
tvarovaná zesílená kolena, kapsy pro nákoleníky, 
7 kapes včetně nástrojové + 2 odepínací, barvy: 
šedá, béžová,
velikosti: S - XXXL 

Oděvy 
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Kolekce STANMORE

07 1266 3xx
 STANMORE BUNDA
Montérková bunda, 
moderní střih,
100 % BA, 
275 g/m2,
refl exní doplňky
vel. 46 - 64

07 1264 3xx
 STANMORE

KALHOTY LACL
Montérkové kalhoty s laclem,

moderní střih, 100 % BA
275 g/m2, refl exní doplňky

vel. 46 - 64

07 1265 3xx
 STANMORE

KALHOTY PAS
Montérkové kalhoty do pasu,

moderní střih, 100 % BA
275 g/m2, refl exní doplňky

vel. 46 - 64

07 1268 3xx
 STANMORE TRIČKO

Triko s krátkým rukávem
100 % BA, 155 g/m2

vel. S - 4XL

07 1001 065
 STANMORE ČEPICE
Čepice baseballového typu ze 100 % 
česané bavlny s regulací velikosti 
pomocí kovové spony

07 4296 3xx
 STANMORE MIKINA S KAPUCÍ
Mikina s kapucí nastavitelnou stahovací šňůrkou, 
80 % BA + 20 % PES, 300g, spodní lem a manžety 
rukávů jsou z extra širokého žebrovaného úpletu 
s příměsí elastanu
vel. S - XXXL

Oděvy
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Kolekce MACH6 PANOSTYLE

07 4000 xxx
 M6VES BUNDA
Pracovní bunda na zip 
65 % PES, 35 % BA, 235 g/m2,
elastické manžety na rukávech, 
4 kapsy, barva: hnědá/zelená, 
šedá/zelená, modrá/oranžová
vel. XS - XXXL

07 4030 xxx
 M6COM KOMBINÉZA
Kombinéza na zip, 65 % PES, 35 % BA, 
235 g/m2, guma v pase, elastické 
manžety, kapsy na nákoleníky, 7 kapes, 
barva: hnědá/zelená, šedá/zelená, 
modrá/oranžová
vel. XS - XXXL

 07 4010 xxx
 M6PAN KALHOTY PAS

Pasové kalhoty, 65 % PES, 35 % BA, 
235 g/m2, elastický pas, 5 kapes, 

kapsy pro nákoleníky,  
barva: hnědá/zelená, šedá/zelená, 

modrá/oranžová
vel. XS - XXXL

07 4090 xxx
 M6GIL VESTA
Lehká pracovní vesta 
65 % PES, 35 % BA, 235 g/m2, 
6 kapes, barva: hnědá/zelená, 
šedá/zelená, modrá/oranžová
vel. XS - XXXL

07 4020 xxx
 M6SAL

KALHOTY LACL
Laclové kalhoty s gumou v pase 
65 % PES, 35 % BA, 235 g/m2, 
6 kapes, barva: hnědá/zelená, 
šedá/zelená, modrá/oranžová

vel. XS - XXXL

07 4763 3xx
 M6BER

Kraťasy s gumou v pase a poutky, 
65 % PES, 35 % BA, 235 g/m2, 5 kapes, 

barva: modrá/oranžová, šedá/zelená
vel. S - XXXL
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Kolekce TAYRA

07 1150 3xx
TAYRA KALHOTY PAS

Nepromokavé montérkové kalhoty 
moderního střihu, 

65 % PES, 35 % BA, 240 g/m2, 
odolné proti olejům

velikosti 48 - 62

 07 1144 3xx
TAYRA KALHOTY LACL

Neromokavé montérkové kalhoty 
s laclem moderního střihu, 

65 % PES, 35 % BA, 240 g/m2, 
odolné proti olejům

velikosti 48 - 62

07 4173 3xx
TAYRA BUNDA
Nepromokavá montérková bunda 
moderního střihu, 
65 % PES, 35 % BA, 240 g/m2, 
odolná vůči olejům
velikosti 48 - 62

Kolekce ALLYN

07 1450 3xx
ALLYN KALHOTY PAS
monterkové kalhoty pohodlného střihu 
s funkčními detaily, 65% PES + 35% BA, 
280 g/m2, zesílení DuPont Cordura, 
refl exní doplňky 3M, zdvojená kolena s 
možností vložení nákoleníků, celokovové 
zipy a druky, poutko na kladivo, 
vel. 46 - 62

07 1447 3xx
ALLYN KALHOTY LACL
Monterkové kalhoty pohodlného střihu s funkčními detaily, 
65 % PES + 35% BA, 280 g/m2, zesílení DuPont Cordura, 
refl exní doplňky 3M, zdvojená kolena s možností vložení 
nákoleníků, celokovové zipy a druky, široké elastické šle
vel. 46 - 62

07 4593 3xx
ALLYN ŠORTKY

Pracovní šortky pohodlného střihu, 
vhodná alternativa montérek pro horké 
letní dny, refl exní doplňky 3M, celoko-

vové zipy a druky, 65% PES + 35% BA, 
velikosti 48-62

07 4001 3xx
ALLYN BUNDA

Monterková bunda pohodlného 
střihu s funkčními detaily, 

65 % PES + 35 % BA, 280 g/m2, 
větrání v podpaží a na zádech, 

refl exní doplňky 3M, 
celokovové zipy a druky, 

manžety uvnitř rukávů
vel. 46 - 62

NEW
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07 1248 3xx
 M2BE2 BERMUDY

Montérkové bermudy, guma 
v bocích, 65 % PES, 35 % BA

245 g/m2, 7 kapes 
vel. S - XXL

Kolekce MACH2

07 4312 3xx
 M2CO2 KOMBINÉZA

Kombinéza 65 % PES, 
35 % BA, 245 g/m2, 

zapínání na zip, guma v pase, 
9 kapes, stavitelná šíře rukávů 

vel. S - XXXL

07 1251 3xx
 M2VE2 BUNDA

Montérková bunda 
s raglánovými rukávy 
65 % PES, 35 % BA, 

245 g/m2, 4 kapsy
vel. S - XXXL

07 1247 3xx
 M2SA2 KALHOTY LACL
Montérkové kalhoty s laclem, moderní 
střih, 65 % PES, 35 % BA, 245 g/m2

posuvné elastické šle, 8 kapes 
vel. S - XXXL

07 1809 3xx
 M2GI2 VESTA
Lehká pracovní vesta na zip s 13 kapsami 
materiál 65 % BA, 35 % PES, 245 g/m2

vel. S - XXXL

07 1157 3xx
 M2PA2

KALHOTY PAS
Montérkové kalhoty do pasu, 

moderní střih, 65 % PES, 
35 % BA, 245 g/m2, 

kapsy pro nákoleníky, 
guma v bocích, 7 kapes

vel. S - XXXL
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Kolekce MAX

06 4453 3xx
MAX KALHOTY PAS
Pasové kalhoty ze 100 % BA v mnoha 
barevných kombinacích, 260 g/m2, 
kombinace k bundě MAX, 
barva: modro/černá, zeleno/černá, 
červeno/černá, šedo/červená, 
vel. 44 - 68
modro/žlutá, khaki/černá a šedo/bílá 
ve vel. 46 - 64

06 6067 3xx
MAX BUNDA
Pracovní bunda ze 100 % BA 
s odpínatelnými rukávy, 260 g/m2, 
ideální kombinace ke kalhotům MAX, 
barva: modro/černá, zeleno/černá, 
červeno/černá, šedo/červená, 
vel. 44 - 68,
modro/žlutá, khaki/černá 
a šedo/bílá ve vel. 46 - 64

53 3xx

ha 
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06 1667 3xx
MAX ŠORTKY
Šortky ze 100 % BA
vel. 48 - 62

06 6144 3xx
MAX KALHOTY LACL
Laclové kalhoty ze 100 % BA v různých 
barevných kombinacích, 260 g/m2, 
kombinace k bundě MAX, 
barva: modro/černá, zeleno/černá, 
červeno/černá, šedo/červená, 
vel. 44 - 68
modro/žlutá, khaki/černá a šedo/bílá 
ve vel. 46 - 64

07 4038 3xx
MAX KOMBINÉZA 
DOUBLE ZIPPER
Kombinéza se dvěma 
plastovými zipy představuje 
alternativu k univerzální 
kombinéze. Mat. 100 % BA, 
260 g/m2.  
Barva černo-červená
velikost 44-68.

CL
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07 5220 2xx
 MAX LADY KALHOTY PAS
Dámská verze úspěšné kolekce 
MAX classic, vyznačuje se shodným 
designem a materiálovým složením s 
pánskou verzí a velmi dobře padnou-
cím střihem
vel. 34 - 54

07 5210 2xx
 MAX LADY KALHOTY LACL
Dámská verze úspěšné kolekce 
MAX classic, vyznačuje se shodným 
designem a materiálovým složením s 
pánskou verzí a velmi dobře padnou-
cím střihem
vel. 34 - 54

07 4551 3xx
 MAX SUMMER KALHOTY PAS
Kalhoty z řady MAX v odlehčeném, 
letním provedení, 100 % BA, 200 g
vel. 44 - 64

07 4348 3xx
 MAX SUMMER BUNDA
Bunda z řady MAX v odlehčeném, 
letním provedení, 100 % BA, 200 g
vel. 44 - 64

06 7067 2xx
 MAX LADY BUNDA
Dámská verze úspěšné kolekce 
MAX classic, vyznačuje se shodným 
designem a materiálovým složením s 
pánskou verzí a velmi dobře padnou-
cím střihem
vel. 34 - 54

Kolekce MAXOděvy
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07 6475 3xx-ao
KNOXFIELD BUNDA 275

Pánská pracovní bunda moderního střihu se sto-
jáčkem, hluboké postranní kapsy, multifunkční 

náprsní kapsa, D kroužek pro přichycení identi-
fi kační karty, zesílená oblast ramen, náplety na 

rukávech, prošití kontrastní nití v hi-vis barevném 
odstínu, 65 % PES + 35 % BA, v nabíce i prove-

dení se žlutými či červenými doplňky
vel. 46 - 64 (šedo/žlutá ve vel. 40-64)

06 8495 3xx
PISA
Vzdušné letní pasové kalhoty se síťkou zajišťující 
vynikající komfort v horkých letních měsících, 
gramáž pouze 185g, 50% BA +50% PES, guma 
v zadním dílu, čtyři kapsy 
vel. 170/42 - 170/60
182/46 - 182/66
194/48 - 194/56

07 6443 3xx
MCPA2
Luxusní multifunkční pasové kalhoty z vysoce 
odolného materiálu Ripstop, 65% polyester, 
35% bavlna, 260 g/m², trojité švy, elastické 
v pase na bocích, tvarovaná kolena, vyztužení 
rozkroku, refl exní doplňky, 13 kapes včetně 
1 kapsy na metr, kapsy na nákoleníky, barvy 
tm.modrá/černá, světle šedá/tmavě šedá, 
šedá/černá 
vel. S - XXXL

Kolekce KNOXFIELD

07 6444 3xx
PANOSTRPA

Pohodlné pasové strečové kalhoty moderní-
ho střihu, 63% PES + 34% BA + 3% elastan, 

240 g/m², guma v pase, 5 kapes 
vel. XS - XXXL

NEW

NEW

NEW

Oděvy 

28

O
d

ě
vy



07 6446 3xx-ared
KNOXFIELD KALHOTY 320

Pánské pracovní kalhoty s elastickým pasem, 2 postranní kapsy a 2 vložitelné multifunkční 
kapsy na nářadí, 2 boční kapsy na nohavicích + 1 transparentní pro ID kartu, D kroužek, 2 

nakládané zadní kapsy s patkou, poutko na nářadí v kontrastní barvě, 2 postranní poutka 
na nářadí, zesílená oblast kolen s možností vkládání kolenních výztuh, záložka na nohavici 

umožňující prodloužení délky až o 5 cm, zesílená zadní strana spodku nohavice, dekorativ-
ní prošití a kontrastní prvky v hi-vis barvě, 65% PES+35% BA, 275 g/m, 

vel. 46 - 64

07 4654 3xx-ao
KNOXFIELD KALHOTY 275
Pánské pracovní klahoty s elastickým pasem, 2 postranní kapsy, 1 multifunkční kapsa na 
nohavici, D kroužek pro přichycení identifi kační karty, 2 nakládané zadní kapsy s patkou, 
poutko na nářadí v kontrastní barvě, zesílená oblast kolen s možností vkládání kolenních 
výztuh, záložka na nohavici umožňující prodloužení délky až o 5cm, zesílená zadní strana 
spodku nohavice, dekorativní prošití a kontrastní prvky v hi-vis barvě, 65 % PES + 35 % BA, 
v nabídce i provedení se žlutými či červenými doplňky
vel. 46 - 64 (šedo/žlutá ve vel. 40-64)

07 4649 3xx
KNOXFIELD KALHOTY REFLEX HV 
DW275
Pánské pracovní kalhoty v kombinaci s hi-vis 
materiálem ve spodní části nohavic a 2 našitými 
refl exními pruhy, elastický pas, 2 postranními 
kapsy, 1 multifunkční kapsa na nohavici, D 
kroužek pro přichycení identifi kační karty, 2 
nakládané zadní kapsy s patkou, poutko na 
nářadí v kontrastní barvě, zesílená oblast kolen 
s možností vkládání kolenních výztuh, záložka 
na nohavici umožňující prodloužení délky až o 5 
cm, zesílená zadní strana spodku nohavice, de-
korativní prošití a kontrastní prvky v hi-vis barvě, 
65 % PES + 35 % BA, v nabíce i provedení se 
žlutými či červenými doplňky
vel. 46 - 64

07 4721 3xx
KNOXFIELD MIKINA
Pánská celopropínací mikina s kapucí ze smě-
sového úpletu bavlny a polyesteru ze vnitř nepo-
česaná, 80 % BA + 20 % PES, zesílená oblast 
ramen a loktů, refl ektivní paspulka lemující sedlo 
a lištové kapsy, dvojitá kapuce s kontrastním 
hi-vis úpletem v barvě zipu a dekorativního 
prošití, pružné náplety na rukávech a spodním 
obvodu, v nabídce i provedení s oranžovými či 
červenými doplňky
vel. XS - XXXL

NEW
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Kolekce MACH2 CORPORATE

07 4141 3xx
MCPAN KALHOTY PAS
Luxusní pasové kalhoty, 
65 % PES, 35 % BA, 245 g/m2, 
guma v bocích, 9 kapes včetně kapsy 
nástrojové, vyztužený sed, kompatibilní 
s bundou MCVES, barva: béžová/tm. šedá, 
světle šedá/tm. šedá, tm. modrá/černá,
vel. S - XXXL

07 1444 3xx
MCSAL KALHOTY LACL

Luxusní laclové kalhoty, 
65  % PES, 35 % BA, 245 g/m2, posuvné 

elastické přezky, 10 kapes, nástrojová 
kapsa, kombinace k bundě MCVES, 

barva: béžová/tm. šedá, 
světle šedá/tm. šedá, tm. modrá/černá,

 vel. S - XXXL

07 4175 3xx
MCVES BUNDA

Luxusní monterková bunda, 
65 % PES, 35 % BA, 245 g/m2, 6 kapes, 

stahování v dolním dílu na druky, 
držák na jmenovku, 6 kapes, kombinace 

ke kalhotům MCSAL a MCPAN, 
barva: béžová / tm. šedá, 

světle šedá / tm. šedá, tm. modrá/černá,
 vel. S - XXXL

03 2709 204
M2GEN NÁKOLENÍK
Nákoleník z polyethylénové pěny 
o rozměru 20x15cm 
do kolenních kapes, EN14404.

03 2709 205
ZIMA NÁKOLENÍK
Gelové nákoleníky 
s protiskluzovým povrchem, 
připevnění na koleno pomocí 
elastického zapínání na suchý 
zip, nastavitelná velikost.

03
ZI
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Kolekce CREMORNE

07 6870 3xx
CREMORNE BUNDA
Pánská pracovní bunda, 60% BA + 
40% PES, 230g, zesílená oblast ramen 
materiálem Oxford, 2 boční lištové kapsy, 
1 multifunkční náprsní kapsa, kontrastní 
paspulky, nastavitelná šíře rukávu na velc-
ro, „D“ kroužek, velikosti 46-64

07 6742 3xx
CREMORNE KALHOTY LACL
Pánské pracovní kalhoty s laclem, 40% BA + 40% PES, 230g, ze-
sílená oblast kolen materiálem Oxord s možností vkládání kolenních 
výztuh, 2 postranní kapsy, 1 multifunkční kapsa na nohavici, 1 zadní 
kapsa se zapínáním na suchý zip, 1 náprsní multifunkční kapsa, 
elastický pas, „D“ kroužek, kontrastní paspulky, nastavitelná délka 
nohavic, velikosti 46-64

07 6440 3xx
CREMORNE KALHOTY PAS
Pánské pracovní kalhoty moderního střihu, 60% BA + 40% PES, 
230g, zesílená oblast kolen materiálem Oxord s možností vkládání 
kolenních výztuh, 2 postranní kapsy, 1 multifunkční kapsa na no-
havici, 1 zadní kapsa se zapínáním na suchý zip, elastický pas, „D“ 
kroužek, kontrastní paspulky, nastavitelná délka nohavic, 
velikosti 46-64

NEW

NEW
NEW
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07 3604 409
BRASSJA
Páska na ruku na suchý zip, 
šířka 9 cm, žlutá, oxfordský 
polyester povlékaný PVC, 3M 
Scotchlite retro refl exní pásky 
3 cm, vysoká viditelnost dle 
EN 471

07 1230 000
BAUCE
Pás přes ramena, zapínání 
na suchý zip, 
šířka pásu a ramenních 
řemínků 7,5 cm, oxfordský 
polyester povlékaný PVC, 
3M Scotchlite retro refl exní 
pásky, 3 cm, vysoká viditel-
nost dle EN 471, 
barvy žlutá, oranžová

07 18730 00
LAGO
Výstražná vesta s refl exními pruhy na 
suchý zip, EN471, 100 % polyester, 
barvy žlutá a oranžová, 
velikost UNI

03 2709 400
LAKSAM
Rrefl exní pásek pro zvýšení 
viditelnosti, vhodný doplněk na 
oděv při pohybu v šeru či ve 
tmě, v nabídce žluté a stříbrné 
provedení,
žlutá 34 cm, stříbrná 40 cm

07 4812 3xx
YOKO

Výstražná vesta ze 100 % pes 
s refl exními pásky 3M 

v mnoha barevných kombinacích, 
zapínání na suchý zip vpředu,

velikost M, L, XL, XXL, XXXL  

x
O
s 
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07 1856 000
COOL
Refl exní vesta ze síťoviny, 100% 
polyester, barva oranžová nebo 
žlutá, výstražný oděv z vysokou 
viditelností dle EN471, 
velikosti S - XXL

07 4834 3xx
LYNX PLUS
Výstražná vesta na suchý zip 
s vysokou viditelností dle EN471, 
100 % PES, barvy žlutá a oranžová, 
velikosti M - XXXXL

07 6248 3xx
S170
Refl exní tričko s krátkými 
rukávy z 55 % BA + 45 % PES, 
175g, bavlna z vnitřní strany 
zajišťuje vynikající komfort, 
EN20471 třída 2
vel. S - 5XL

07 3100 000
HV55
Křížové popruhy na suchý zip, 
šíře popruhů 7,5 cm, refl exní 
pásky 3 cm, 100 % PES, PVC 
zátěr 190 g/m2, velikost uni
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07 6227 3xx
FEEDER
Refl exní tričko s krátými rukávy 
z 75 % PES + 25 % BA, 200 g/m2, 
našité refl exní pruhy, EN471, 
barvy žlutá a oranžová, 
velikosti M - XXL

07 6132 3xx
TEESTA FLUORESCENT
Tričko s krátkým rukávem ze 100 % BA v 
neonových barvách pro zvýšenou viditelnost, 
5 % elastanu v průkrčníku, 160 g/m2, stálost 
tvaru, nízký profi l průkrčníku sportovního typu
velikosti S - 4XL

07 6234 xxx
OFFSHORE
Refl exní polokošile moderního 
designu ze 100 % polyesteru, 
160 g/m2, zapínání na 3 knofl íky, 
našité refl exní pruhy, EN471, 
velikosti M - XXL

07 6305 3xx
RUDDER
Výstražné tričko s dlouhými 
rukávy z 75 % PES 
+ 25 % BA, 200 g/m2, úplet 
na zápěstí, našité refl exní 
pruhy EN471, 
barva žlutá a oranžová, 
velikost M - XXL

07 4453 3xx
PHBE2
Výstražné kraťasy z 80% PES + 20% 
BA, 230g, guma a poutka v pase, našité 
refl exní pásky, 5 kapes, tmavě modré 
doplňky vůči ušpinění, EN471,
vel. S - XXXL

07 4468 3xx
PHVE2
Výstražná pracovní bunda z 80% PES + 
20% BA, 230g, elastické manžety ruká-
vů, našité refl exní pásky, 2 kapsy, tmavě 
modré doplňky vůči ušpinění, EN471,
vel. S - XXXL

07 4452 3xx
PHPA2
Výstražné pracovní kalhoty 
z 80% PES + 20% BA, 230g, 
5 kapes, guma a poutka 
v pase, našité refl exní pásky, 
tmavě modré doplňky vůči 
ušpinění, kapsy na nákoleníky, 
EN471,
vel. S - XXXL
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07 6472 3xx-žo
 KNOXFIELD HI-VIS 290 BUNDA
Bunda moderního střihu s odpínacími rukávy 
v provedení hi-vis se stojáčkem, hluboké 
postranní kapsy, multifunkční náprsní kapsa, 
D kroužek pro přichycení ID karty, zesílená 
oblast ramen, náplety na rukávech, 80 % PES 
+ 20 % BA, 290 g/m2, EN20471
vel. 46 - 64

07 6472 3xx-red
 KNOXFIELD HI-VIS 290 BUNDA
Bunda moderního střihu s odpínacími rukávy 
v provedení hi-vis se stojáčkem, hluboké 
postranní kapsy, multifunkční náprsní kapsa, 
D kroužek pro přichycení ID karty, zesílená 
oblast ramen, náplety na rukávech, 80 % PES 
+ 20 % BA, 290 g/m2, EN20471
vel. 46 - 64

07 4655 3xx-žo
 KNOXFIELD HI-VIS 290 KALHOTY PAS
Pánské pasové kalhoty v hi-vis provedení s elastickým 
pasem, 2 postranní kapsy, 1 multifunkční kapsa na 
nohavici, D kroužek pro přichycení identifi kační karty, 
2 nakládané zadní kapsy s patkou, poutko na nářadí, 
zesílení v oblasti kolen s možností vložení nákoleníků, 
záložka na nohavici s možností prodloužení délky až 
o 5 cm, zesílená zadní strana spodku nohavice, 80 % 
PES + 20 % BA, 290 g/m2, EN20471
vel. 46 - 64

07 4655 3xx-red
 KNOXFIELD HI-VIS 290 KALHOTY PAS
Pánské pasové kalhoty v hi-vis provedení s elastic-
kým pasem, 2 postranní kapsy, 1 multifunkční kapsa 
na nohavici, D kroužek pro přichycení identifi kační 
karty, 2 nakládané zadní kapsy s patkou, poutko na 
nářadí, zesílení v oblasti kolen s možností vložení ná-
koleníků, záložka na nohavici s možností prodloužení 
délky až o 5 cm, zesílená zadní strana spodku noha-
vice, 80 % PES + 20 % BA, 290 g/m2, EN20471
vel. 46 - 64
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07 4295 3xx
MOONLIGHT
Softshellová výstražná mikina 
dle EN 471, zapínání na krytý 
zip, nastavitelná velikost 
v pase pomocí šňůrky, odolnost 
vůči větru  a vodním parám, 
prodyšná a lehká 
vel. S - XXXL

07 4179 3xx 
OPTIMUM
Bunda 4v1, oxfordský polyester povlékaný PVC, 
pevná podšívka z polyesteru Taffeta, odepínací 
podšívka z oxfordského polyesteru povlékaná PVC, 
odepínací rukávy z polar fl eecu. Prošívaná vložka 
z polyesteru Taffeta, šité refl axní proužky, vodotěsné 
švy, zapínání za zip překrytý légou, 
pevná kapuce, vel. S - XXXL

07 4467 3xx
FIDJI HV
Oboustranná výstražná vesta 
na zip, 4 kapsy, rozepínání 
v bocích, prodloužená 
záda, refl exní strana ze 
žlutého polyesteru Oxford                                 
s polyuretanovým povlakem 
a výstražnými pruhy, druhá 
strana modrý prošívaný 
polyester Taffeta
vel. S  - XXXL

07 6865 3xx
DOON HV
Lehká komfortní výstražná péřo-
vá bunda, zapínání na zip krytý 
légou, lemy rukávů a spodní 
části bundy se zakončením 
se šikmou lemovkou, pevná 
kapuce, 2 kapsy, dvouvrstvý 
prošívaný polyester Ripstop, 
vložka z Taffeta polyesteru, šité 
refl exní pásky
vel. S  - XXXL

07 4146 3xx
KOROS KALHOTY LACL

07 4223 3xx  
KOROS KALHOTY PAS

Výstražné kalhoty s vysokou 
viditelností dle EN 471 

60 % PES, 40 % BA, 230 g/m2

vel. 48 - 62

07 4209 3xx
KOROS
Výstražná bunda s vysokou 
viditelností dle EN 471 
60 % PES, 40 % BA, 230 g/m2

vel. 48 - 62 
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07 4466 3xx
 TARMAC 4V1
Nepromokavá zateplená multifunkční bunda 4 v 1                  
z polyesteru Oxford s podšívkou polyester Taffeta,                                                                                        
pevná kapuce, uvnitř softshellová bunda s odpinatel-
nými rukávy s možností úpravy na samostatnou vestu. 
Vodotěsné švy, zapínání na zip s chranou proti mrazu, 
překrytí lemem s patentkami. 6 kapes. 
Refl exní pásky na hrudi a v pase. 
Odepínací vesta se zapínáním na zip, 2 kapsy. 
Refl exní pásky na hrudi, EN343, 371, 14058, barva 
refl exní žlutá, vel. S - XXXL

07 1949 3xx
 TEXAS
Výstražná zateplená nepromokavá 
bunda s odpínacími rukávy s vysokou 
viditelností dle ČSN EN ISO 20 471 a 
13 688, 100 % PES povrstvený polyu-
retanem, refl exní pruhy, přelepené švy, 
kryté zapínání, voděodolná (třída 3) a 
paropropustná (třída 1) dle EN 343, 
barva: žlutá, velikosti XS  - XXXL 

07 1957 3xx
 MALABAR
Výstražná zateplená a nepromokavá 
bunda ze 100  % PES povlékaného 
PU s vysokou viditelností dle EN 471, 
3M refl exní pruhy, odpínatelná kapuce, 
přelepené švy, barva: žlutá, oranžová 
vel. S - XXXL

07 1515 3xx
 SIRET HV
Nepromokavý prodloužený plášť s kapucí 
v límci, ergonomický střih, fl exibilní 
100%pes povrstvený PU, délka 120cm, 
vodní sloupec 2000mm, zip překrytý 
légou s plastovými druky, stavitelná šíře 
rukávů
vel. S - XXXL

07 2010 3xx
 EASYVIEW

Refl exní zateplená bunda 
povlékaná PU, 

podšívka Taffeta, refl exní 
pásky, vodotěsné švy, 

pevná kapuce, zapínní na zip 
krytý nepromokavou 

légou s druky, vysoká viditel-
nost, tmavé doplňky 

vůči ušpinění, barvy žlutá, 
oranžová, EN 471

velikosti S, M, L, XL, XXL, 3XL
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07 1001 062
 TURIA
Refl exní zateplená 
pletená čepice,
100 % akryl, barva: 
žlutá, oranžová, 
velikost UNI

07 1001 044
 TAHR
Čepice s kšiltem 
v signálních barvách 
žlutá a oranžová, EN 471,
60 % BA, 40 % PES, 
velikost UNI

07 1970 xxx
 SEFTON
Refl exní nepromokavá
zateplená bunda, polyester 
s paropropustnou vrstvou 
polyuretanu,kapuce v límci,
výstražný oděv dle EN 471,
ochrana proti dešti 
a povětrnostním vlivům
vel. XS - 3XL

07 1949 3xx 
 CLOVELLY
Zateplená refl exní bunda, 
kapuce v límci, odepínací rukávy, 
nepromokavá vrchní vrstva PES 
povrstvený polymerem, zateplení 
a podšívka PES, EN 471
vel. XS - 3XL

07 1200 3xx
 EPPING
Refl exní nepromokavé kalhoty, 
výstražný oděv s vysokou 
viditelností dle EN 471, 
100 % PES s nánosem 
polyuretanu
vel. S - 3XL

07 4941 3xx
 PADSTOW
Zateplené voděodolné výstražné kalhoty 
s laclem a refl exními pruhy, 
nastavitelné elastické šle s přezkami 
z PVC, 100 % PES, EN471, EN343 
vel. S - XXXL

07 4147 3xx
 FARGO
Zateplené zimní refl exní kalhoty dle 
EN471, vodotěsné švy, oxfordský 
polyester povlékaný PU, podšívka vatový 
polyester TAffeta, pásky 3M, elastický 
pás po stranách, elastické posuvné 
přezky, tvarovaná kolena, 4 kapsy, 
certifi kace vůči chladu a dešti.
vel. S - XXXL
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07 1986 3xx
HI-Q 506 FLEECE BUNDA
Luxusní celopropínací unisexová fl eece 
bunda, 100 % PES, 360 g/m2, atraktivní 
sportovní design, ramena kryta 
nepromokavou oděruvzdornou 
tkaninou, vel. S - XXXL

07 1969 3xx
RANDWIK 
Fleece bunda s podšívkou,
zesílená ramena a lokty
100 % PES,
vel. S - XXXL

6 3xx 07 1992
KARELA 
Fleece bunda bez podšívky
100 % polyester
vel. XS - XXXL

07 4496 3xx
LULEA 2
Softshell bunda (96 % PES + 4 % ELASTAN), 
zapínání na zip překrytý nepromokavou man-
žetou uvnitř. Speciální zakončení spodní části 
rukávů. Stahování ve spodní části elastickou 
šňůrkou. 5 kapes. Barvy šedo/černá, 
modro/černá, bílo/černá
vel. S - XXXL

07 6260 3xx
HORTEN
Softshellová bunda 
(96 % PES +4 % ELASTAN, 3 vrstvá 
laminace) s kapucí, zapínání na zip, 
4 kapsy, žluté výstražné doplňky 
vel. S - XXXL

07 4473 3xx
BRIGHTON
Bunda z polar fl eecu, zapínání na zip, 
3 kapsy, materiál polyester polar fl eece 
– 350 g/m², vsadky Taslon polyester, 
barva šedá s černými doplňky 
vel. S - XXXL

07 4493 3xx
MYSEN 2
Stylová komfortní softshellová bunda na zip 
z 96% PES + 4% elastan z kolekce D-MACH 
s odpínatelnými rukávy, lemy rukávů se zakon-
čením s šikmou lemovkou, 3 kapsy, dámská 
varianta v kombinaci šedá/fuchsie
vel. S - XXXL
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07 1924 3xx
LIBRA 
Nepromokavá bunda
s teplou podšívkou,
odnímatelné rukávy,
nadstavitelná šířka rukávů
PVC + PES
vel. S - 3XL

07 1920 3xx
PILOT
Nepromokavá zateplená
bunda s kapucí složenou
v límci, odnímatelná teplá
vložka z akrylové imitace
kožešiny, odnímatelné rukávy, 
PVC + PES
vel. S - XXXL

07 1990 3xx
NORTHWOOD 2
Zimní bunda z kolekce MACH3 WINTER, 
polyester povlékaný polyuretanem, uvnitř 
vatový polyester Taffeta, 5 kapes včetně 
kapsy na peněženku a kapsy na mobil. 
Barvy: šedá/černá, šedá/oranžová, 
tmavě/světle modrá, 
velikosti: S - XXXL

07 4198 3xx
MILTON 2
Lehká komfortní zimní bunda s paropropustnou 
membránou 94 % PES, 6 % elastan, oxfordský 
polyester povlékaný polyuretanem, prošívaná vlož-
ka z polyesteru Taffeta, vodotěsné švy, zapínání 
krytý zip, odepínací prošívaná kapuce, stahování 
v pase elastickou šńůrkou, 5 kapes
vel. S - XXXL

07 4216 3xx
GOTEBORG
Certifi kovaná zimní zateplená nepro-
mokavá bunda bez kovových prvků, 
PVC povlak na Twill polyesteru, 
vnitřní podšívka polyester Taffeta, 
podšívka límce z polar fl eece, 
zapínání na zip překrytý nepromoka-
vou légou na suchý zip, odepínací 
kapuce, elastické stahování šňůrkou 
ve spodní části, 5 kapes, EN14058, 
EN343
vel. S - XXXL

07 4067 3xx
PERFORMANCE MAN 522
Prodyšná pánská softshellová bunda odolná 
větru a dešti, odnímatelná kapuce, 
94 % PES +6 % elastan, prodyšná membrá-
na 100 % polyester - micro fl eece 300 g/m2, 
voděodolnost 14 000 mm, prodyšnost 
2 000 g/m2, 3 kapsy, spodní lem rukávů na-
stavitelný suchým zipem, spodní díl do šňůrky 
vel. S - XXXL

07 5067 2xx
PERFORMANCE WOMAN 521
Prodyšná dámská softshellová bunda odolná větru a dešti, odníma-
telná kapuce, 94 % pes+6 % elastan, prodyšná membrána 100 % 
polyester - micro fl eece 300 g/m2, voděodolnost 14 000 mm, pro-
dyšnost 2 000 g/m2, 3 kapsy, spodní lem rukávů nastavitelný suchým 
zipem, spodní díl do šňůrky
vel. XS - XXL

07
PE
Pro
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07 5067 2xx
PERFORMANCE W

07 4469 3xx
EOLE 3V1
Multifunkční vodotěsná 
bunda 3 v 1 s kapucí, 
povlékaná polyuretanem, 
podšívka ze síťovaného 
polyesteru, 6 kapes, 
odepínací softshellová  
bunda se 2 kapsami, 
EN343, barva šedá
vel. S - XXXL
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07 1914 3xx
ATLAS
Bunda s kapucí, ochrana proti chladu, 
běžným mechanickým vlivům a proti 
dešti, PVC + nylon + PES,
vel. M - XXXL

07 4190 3xx
HARRICANA II
Zimní bunda, oxfordský polyester povlékaný 
PU, podšívka vatový DELTALU polyester 
Taffeta, odnímatelná kapuce, stahování v 
pase a spodní části elastickou šňůrkou, 7 
kapes, certifi kace vůči chladu
vel. S - XXL

07 6498 3xx
CARSON
Nepromokavá zimní bunda, vodotěsné švy, 
zapínání na zip překrytý nepromokavou manžetou 
na suchý zip, stahování v pase pružnou šňůrkou, 
odnímatelná kapuce, 5 kapes, refl exní prvky, pod-
šívka límce z polar fl eece, manžety v rukávech, 
Oxfordský polyester povlékaný PU, podšívka 
prošívaný polyester Taffeta

07 1984 xxx
NYALA 
Zateplená nepromokavá bunda, vnitřní kapsa na mobil, 
100 % PES, povrstvený PVC, Barva: červeno/černá
zeleno/černá, modro/černá, šedo/černá,
vel. S - 5XL

07 1963 xxx
ULTIMO
Zateplená nepromokavá bunda, 
polyester povrstvený polyuretanem,
kapuce v límci, zateplení a podšívka polyester
Barva: červeno/černá, šedo/černá, modro/černá,
vel. S - XXXL

07 4347 3xx
DOON
Stylová zimní péřová prošívaná bun-
da z polyamidu, podšívka polyester 
taffeta, pevná kapuce, 2 kapsy na 
zip, rukávy do gumy
vel. S - XXXL

07 4474 3xx
HEDMARK 2
Prodloužená zimní zateplená 
nepromokavá bunda nad kolena, 
vodotěsné švy,kapuce v límci, 
5 kapes, pouzdro na ID kartu, 
refl exní prvky, polyester povrstvený 
PVC, podšívka polyester Taffeta 
vel. S - XXXL

31 23xxx

NEW
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07 4165 3xx
EMERTON BLACK 
ZIMNÍ
Zimní nepromokavá 
bunda s kapucí  
z kolekce EMERTON, 
100 % PES, mikrovlák-
no povrstvený PVC, 
podšívka 100 % PES, 
velikosti S - XXXL

07 1890 3xx
STANMORE 
BUNDA ZIMNÍ 3 v1
Nepromokavá zimní bunda 
z kolekce STANMORE, 
100 % PES povlékaný PU, 
zateplení 100 % polyester fl eece, 
trojkombinace, odpinatelné rukávy 
a samostatně nositelná fl eesová 
vložka, 
vel. S - XXXL

07 1988 3xx
ALASKA 2
Nepromokavá bunda, polyester 
PONGEE povrstvený PVC, 
odepínací prošívaná podšívka 
s vatováním z materiálu 
3M Thinsulate TM. 
Barvy: červená/černá, šedá/černá, 
královská modrá/námořnická modrá, 
velikosti: S - 3XL

07 6864 3xx
KOPER
Stylová bavlněná zimní bunda, zapínání 
na zip překrytý légou s druky, 6 kapes 
(2 vnitřní), kepr 100% bavlna, 270 g/m², 
podšívka z polar fl eece polyesteru
vel. S - XXXL

07 1903 3xx
KABÁT NORMA
Zateplený impregnovaný
bavlněný pracovní kabát,
ochrana proti chladu
a povětrnostním vlivům,
vel. S - XXXL

06 1906 xxx
KABÁT ZIMNÍ ¾
S kožešinou a kapucí,
impregnovaný, umělá kožešina
Kepr 100 % BA, F 7003A

Český výrobek

07 4472 3xx
MOTION
Inovativní zimní bunda s kapucí 
ze dvou typů materiálů, soft-
shellu a polyesteru s akrylovým 
povlakem, vatelínová výplň, 
podšívka polyester Taffeta, 
5 kapes, refl exní prvky, 
vel. S - XXXL 

07 1944 3xx
ANZAC
Zimní bunda s odepínací fl eece 
vložkou (lze nosit samostatně), 
vodní sloupec 2000 mm,
prodyšnost 3000 g/m2,
odvětrávání v podpaží, 
kapuce v límci, podlepené švy,
svrchní materiál 100 % nylon/PU,
vložka fl eece 100 % PES 280 g/m2, 
vel. S - XXXL

NEW
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07 4471 3xx
DENMARK 2
Zimní bunda zateplená polyesterem 
Taffeta, polyester povlékaný PVC, kapuce 
v límci, zapínání na zip krytý légou na 
druky, refl exní prvky, 
velikosti S - 3XL

07 4192 3xx
DARWIN II
Nepromokavá zateplená zimní bunda 
z polyesteru povlékaného PVC, podšívka 
Taffeta, vodotěsné švy, pevná kapuce, 
6 kapes,
vel. XS - XXL

07 1904 3xx
RENO 
Bunda, polyesterová povrstvená polyuretanem,
podšívka polar fl eece, 5 kapes včetně kapsy 
na peněženku a telefon, barvy: žlutá, oranžová, 
námořní modrá vel. S - 3XL
zelená, černá, vel. S - XXL

07 4006 3xx
RANDERS
Elegantní prošívaná zimní bunda 
s odpínacími rukávy a kapucí, 
polyamid povrstvený polyuretanem, 
prošívaná podšívka polyester Taffeta, 
ventilační otvory v podpaží, úplety na 
rukávech a spodním dílu, 5 kapes, 
vel. S - XXXL

07 6487 3xx
YEMAN
Zimní zateplená bunda s odepínací kapucí, svrch-
ní materiál Ripstop 65%pes + 35%ba, zateplení z 
polar fl eece a polyesteru Taffeta, úplety na zápěstí a 
spodním dílu, 6 kapes, refl exní proužek v předu a na 
zádech, pouzdro na jmenovku
vel. XS - 4XL

07 5237 2xx
FIRTH LADY BUNDA

Dámská prošívaná bunda s kapucí, 
100% PES, 2 postranní kapsy na zip, 
hřejivá, větru a vodě odolná, barevné 

kombinace černo/růžová, 
růžovo/černá
vel. XS - XXL

07 4494 3xx
SANREMO
Nepromokavá zimní bunda z polyesteru 
povrstveného PU, voděodolné švy, zatep-
lení polyester Taffeta, raglánové rukávy, 
zapínání na zip krytý légou, pletené man-
žety a spodní díl oděvu, 6 kapes
vel. S - XXXL

NEW

NEW

NEW

NEW
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07 6868 3xx
HELSINKI 2
Zimní zateplená nepromokavá bunda, 
vodotěsné švy, zapínání na zip krytý légou 
s druky a suchým zipem, stahování v pase 
elastickou šňůrkou, 4 kapsy, polyester 
s PVC povrstvením, odolnost vůči chladu 
až do -20 °C, prošívaná polyesterová 
podšívka taffeta, barvy tmavě modrá navy, 
tmavě/středně modrá  
vel. S - XXXL

2x
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07 1819 3xx
STOCKTON
Prošívaná vesta Mach 2 s množstvím kapes 
65 % polyester 35 % BA, 245 g/m2, 
barvy: šedá/oranžová, námořnická modrá/
královská modrá, černo/šedá
vel. S - XXXL

07 1853 3xx
SIERRA
Prošívaná vesta, 65 % polyester,
35 % BA, polyamidová podšívka,
barvy: šedá, námořnická modrá, 
námořnická modrá/červená, zelená 
vel. S - XXXL

07 4878 3xx
FIDJI2
Značková zimní vesta zateplená 
prošívaným polar fl eecem , pod-
šívka límce z polar fl eecu pro do-
konalé pohodlí, 4 kapsy, Pongee 
polyester povrstvený PVC, vsadky 
Oxfordský polyester povrstvený 
PVC, barva modro/modrá
vel. S - XXXL

07 4843 3xx
GRANDERS
Moderní prošívaná vesta, zapínání na zip,
průramky se zakončením šikmou lemovkou, 
dolní lem nastavitelný pomocí pružné šňůry, 
3 kapsy. Polyesterová tkanina s polyuretanovým 
povlakem. Vložka z polyesteru Taffeta,
barva černá, 
vel. S - XXXL

07 1808 3xx
NYALA
Zateplená nepromokavá
vesta, kapsa na mobil
100 % PES povrstvený PVC
Barva: červeno/černá
zeleno/černá, modro/černá
šedo/černá, černá a modrá. 
Modrá až do vel. 4XL,
vel. S - XXXL

07 1821 3xx
FIDJI
Vesta, polyester povrstvený PVC 
PONGEE, podšívka z materiálu polar 
fl eece, barva: černá, šedá, oranžová 
vel. S - XXL

NEW
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07 1810 3xx
FLEECE VESTA 300
Celopropínací fl eecová vesta, 
výborná kvalita zpracování, 
spodní okraj na stahovací šňůrky, 
na předním díle 2 kapsy na zip, 
barvy: černá, zelená, tmavě 
a středně modrá, červená, bílá  
vel. XS - XXL

07 1818 3xx
LVF 14
Dámská fl eecová vesta, 240g/m², 100% 
antipilling antistatic polyester microfl eece
vel. S - XXL

07 1865 3xx
BODY WARMER 509
Celopropínací zateplená vesta, 
vnější strana z Rip Stop polyesteru, 
zateplení z fl eece, 300 g/m2, dvě 
přední lištové kapsy, dvě vnitřní 
náprsní kapsy, kontrastní podšívka, 
spodní lem s elastickou šňůrkou, 
prodloužený zadní díl, 
velikosti S - 3XL

07 1828 3xx
ROSEVILLE LADY

Dámská oboustranná zateplená 
vesta se stojáčkem, 100 % nylon 

RipStop, druhá strana 100 % fl eece 
polyester, prodloužený díl na zá-

dech, nepromokavá,
vel. XS - XXXL

07 5817 2xx
FIRTH LADY VESTA
Dámská prošívaná vesta ze 100 % 
PES se stojáčkem, atraktivní barevná 
kombinace – kontrastní podšívka, zipy 
a elastická paspulka v průramcích a 
spodním obvodu, 2 postranní kapsy na 
zip, hřejivá, větru a vodě odolná, barva 
růžovo/modrá a černá/růžová
vel. XS - XXL

07 1880 3xx
FIRTH MAN VESTA
Pánská prošívaná vesta ze 
100 % PES se stojáčkem, 
atraktivní barevná kombinace 
– kontrastní podšívka, zipy a 
elastická paspulka v průramcích 
a spodním obvodu, 2 postranní 
kapsy na zip, hřejivá, větru a 
vodě odolná, barva modro/
zelená a černo/modrá. 
Vel. S - 3XL

07 5811 3xx
VISION 516 LADY
Dámské softshellová vesta z 94%PES + 
6% elastanu, podšívka 100% fl eece po-
lyester 280g, projmutý střih, dvě přední 
kapsy na zip, dolní lem do šňůrky
vel. XS - XXL

07 4811 3xx
VISION 517 MAN
Softshellová vesta z 94 % PES+6 % elastanu, 
podšívka 100 % fl eece polyester 280 g/m2, 
dvě přední kapsy na zip, dolní lem do šňůrky, 
v nabídce i provedení dámské
vel. S - XXXL

NEW
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07 1848 3xx
 DELTA
Zateplená vesta na zip 
s menšestrovými nárameníky 
a límcem, 65 % PES, 35 % BA, 
11 kapes, nastavení velikosti v bocích, 
stahování ve spodní části elastickou 
šňůrkou, modrá,   
vel. S - 4XL

07 1844 3xx
 TRITON
Zateplená vesta s našitými
kapsami, PES + BA
vel. M - XXXL

07 1848 3xx
 DAVIDA
Vesta s manšestrovými
nárameníky, PES + BA
vel. M - 4XL

07 1846 1xx 
 BEAVER
Nepromokavá vesta
zateplená polysterovou střiží,
vel. S - XXXL

07 2813 2xx
 YOWIE VESTA
Dámská vesta se stojáčkem na 
zip ze 100 % polyamidu ribstop 
210T, zateplení 100 % polyes-
ter, podšívka 100 % FLEECE, 
atraktivní květinový potisk na 
stranách, projmutý střih, barvy 
tmavě modrá, zelená, čevená, 
vel. XS - XXL

07 1882 3xx
 NATORI
Softshellová vesta z polyamidu, 
zateplení polyesterový fl eece, 
refl exní doplňky vpředu i na 
zádech, 6 kapes
vel. S - XXXL

07 4852 3xx
 DMACHGIW
Zateplená vesta na zip krytý légou 
z řady D-MACH z 65 % PES 
+ 35 % BA, 245 g/m2, prošívaná 
podšívka z polyesteru Taffeta, 
8 kapes, podšívka límce z polar 
fl eece, refl exní proužek na zá-
dech, prodloužená záda 
vel. S - XXXL

07 4818 3xx
 NEXT 518
Unisexová fl eece vesta, dvě před-
ní lištové kapsy na zip, elastická 
šňůrka ve spodním dílu, antipeelin-
gová úprava na vnější straně, 100 
% PES, 280 g/m2

vel. XS - XXXL
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07 1993 3xx
RODD
Zateplené nepromokavé kalhoty, nylon 
s polyur. paropropustnou membránou, 
zateplení polyester, barva černá
vel. S - XXXL

07 1910 0xx
TITAN
Kalhoty zateplené PE střiží,
šle, ochrana proti chladu, bežným
mechanickým vlivům a proti dešti
PVC + nylon + PES
vel. M - XXXL

07 1910 2xx
M2PW2
Zateplené kalhoty, 
elastický pas, 8 kapes, 
podšívka 100 % fl anelová 
bavlna, barva: černo-šedá, 
šedo-oranžová
vel. S - XXXL

07 4746 3xx
MAX WINTER RFLX 
KALHOTY LACL
Zimní zateplené kalhoty 
z kolekce MAX, 100 % BA, 
240 g/m2, zateplení 
polyester, barvy: modrá, 
zelená, vel. 48 - 64

07 1001 046
JURA
Čepice z dvojitého akrylu
barva: námořnická modrá, 
černá, šedá

07 1001 020
AUSTRAL
Pletené čepice, 100 % akryl, 
barva: černá

07 1001 038
KARA
Čepice z materiálu 
polyesterový polar FLEECE,
podšívka 3M ThinsulateTM
barvy: červená, námořnická 
modrá, šedá, černá

07 1001 154
YOWIE HAT
Dámská čepice z lehkého elastic-
kého materiálu s potiskem ve stylu 
YOWIE, barva fi alová/tmavě modrá, 
hnědá/zelená,
vel. S - XL

07 1001 019
NORTH
Zimní nepromokavá čepice, 
polyester/PVC, fl anelová podšívka, 
zateplení polyesterovou střiží, 
vel. L - XX

07 4246 3xx
EMERTON KALHOTY 

LACL WINTER
Zateplené zimní laclové 

kalhoty do náročných klima-
tických podmínek, refl exní 
doplňky, zesílení v oblasti 

holení, 100 % polyester 
micro/PU, podšívka 100 % 

PES, vel. 48 - 62

07 4059 3xx
DMACHPAW
Zimní pasové kalhoty zateplené pro-
šívaným polyesterem Taffeta, 65% 
PES+35 % BA, 245 g/m2, elastický 
pas, 6 kapes, otvory pro nákoleníky, 
barva černo/červená, šedo/žlutá
vel. S - XXXL NEW
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07 5005 7xx
TRIUMPH TÍLKO DÁMSKÉ 136
Přiléhavé dámské tílko z 95 % BA + 5 % elastanu 
s širšími ramínky, 180 g/m2, prodloužená délka
vel. XS - XXL

07 4602 3xx
CORE TÍLKO PÁNSKÉ 142
Pánské tílko střední gramáže
ze 100 % BA, 160 g/m2, tubulární 
střih, zpevněný ramenní šev
vel. S - XXL

07 1657 3xx
RADEK
Funkční tričko s krátkým rukávem,
125 g/m2, 100 % PES, barva: černá, 
tm. modrá, bílá, modrá royal, světle 
modrá, středně zelená, červená, 
oranžová, žlutá, šedá, 
vel. S - XXXXL 

07 6039 3xx  
BALI
Funkční tričko sportovního designu 
100  % polyester, 160 g/m2

rychleschnoucí, barva: šedo/modrá, 
červeno/šedá, zelená kiwi/šedá,
černo/žlutá, oranžovo/modrá,
vel. M - XXXL

39 3

07 6204 7xx
HEAVY NEW TRIČKO 137
Kvalitní unisexové tričko 
vyšší gramáže se silikonovou úpravou,
100 % BA, 200 g/m2, průkrčník 
s přídavkem 5 % elastanu, tubulární střih,
 vel. XS - XXXXL 

07 6138 7xx
CLASSIC NEW TRIČKO 
PÁNSKÉ 132
pánské tričko ze 100 % BA,
150 g/m2, úzký lem průkrčníku ze 
žebrového úpletu, zpevněný ramenní 
šev, tubulární střih,
vel. S - XXXL 
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07 1607 3xx
T160 TRIČKO
Tričko střední gramáže s krátkými 
rukávy ze 100 % BA, 160 g/m2, 
kulatý průkrčník, dvojité prošití u 
krku, ramenou a spodního okraje,
vel. S - XXXXL 

07 1607 7xx 
BASIC TRIČKO PÁNSKÉ 129 
kvalitní tričko střední gramáže se silikonovou úpravou, 100 % BA, 160 g/m2, průkrčník s přídavkem 5 % elastanu, vnitřní část zadního 
průkrčníku začištěná páskou,
vel. XS - 4XL

07 1645 3xx-m 
PIQUE 190 TRIČKO

Směsové tričko s dlouhou životností 
z 65 % BA + 35 % polyester, 190 g/m2, 

vazba pique, kulatý průkrčník
vel. M - XXXL

07 6548 3xx
SAILOR 803
Kvalitní unisexové tričko s proužkem v 
kombinaci bílá a námořní modrá, 100 % 
BA, 150 g/m2, průkrčník z žebrového 
úpletu s 5 % elastanu
vel. XS - XXL
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07 1633 3xx
 T190 EXCLUSIVE
Kvalitní tričko vyšší gramáže ze 100 % 
částečně česané bavlny, 190 g/m2, 
kulatý průkrčník, dvojité prošití u krku, 
ramenou a spodního okraje,
vel. S - XXXL

07 6130 3xx
 TEESTA
Tričko střední gramáže s krátkými rukávy 
ze 100 % BA, 160 g/m2, kulatý průkrčník
vel. XS - XXXL

07 1634 7xx  
 HEAVY V-NECK TRIČKO 111
Kvalitní unisexové tričko vyšší gramáže 
ze 100 % BA, 200 g/m2, průkrčník do V 
s příměsí 5% elastanu, tubulární střih,
vel. S - XXXL

07 1625 7xx 
 V-NECK TRIČKO 102
Kvalitní unisexové tričko střední gramáže 
ze 100 % BA, 160 g/m2, průkrčník do V, 
tubulární střih
vel. S - XXXL

07 5138 7xx
 CLASSIC NEW                                      
TRIČKO DÁMSKÉ 133
Dámské tričko ze 100 % BA, 150 g/m2, 
projmutý střih zvýrazňující dámskou siluetu, 
úzký lem průkrčníku ze žebrového úpletu, 
zpevněný ramenní šev
vel. S - XXL

07 1616 3xx  
 ELAST 240
Dámské tričko s krátkým rukávem, 
kulatý lem u krku, jemný úplet 
95 % BA, 5 % elastan, 240 g/m2,
vel. S - XXL
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07 6008 3xx  
 COLORMIX 109
Kvalitní tříbarevné trendové tričko, 
kulatý průkrčník s 5 % elastanu, tkaná etiketa,
barvy: červená/černá, tm. modrá /sv. modrá,  
černá/červená, žlutá/černá,
oranžová/černá, zelená/černá, 
vel. S - XXXL

07 7141 7xx 
 BASIC TRIČKO DÁMSKÉ 134 
kvalitní dámské tričko střední gramáže se 
silikonovou úpravou, 100 % BA, 160 g/m2, 
průkrčník s přídavkem 5 % elastanu, vnitřní 
část zadního průkrčníku začištěná páskou,
vel. XS - XXXL

 

07 7020 2xx
 PURE TRIČKO DÁMSKÉ 122
Dámské tričko s velmi krátkým rukávem 
ze 100 % BA se silikonovou úpravou, 
150 g/m2, kulatý průkrčník lemovaný 
základním materiálem, projmutý střih,
vel. XS - XXL

07 7023 2xx
 DREAM TRIČKO DÁMSKÉ 128
Kvalitní dámské tričko vyšší gramáže 
raglánového střihu z 95 % BA + 5 % 
elastanu, 180 g/m2, průkrčník do V, 
délka do hloubky boků,
vel. XS - XXL, v barvě bílá a černá až 3XL
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07 6003 3xx  
MSTST
Kvalitní dvoubarevné tričko s kulatým průkrč-
níkem ze 100 % BA, 180 g/m2, barvy: černo/
šedá, tmavě/světle modrá, šedo/oranžová, 
béžovo/zelená,
vel. S - XXXL

07 1268 0xx
STANMORE TRIČKO KR. 
RUKÁV
Triko s krátkým rukávem 
100 % BA, 155 g/m2, 
vel. 48 - 62

07 6656 3xx
GENOA
Kvalitní dvoubarevné tričko s 
krátkými rukávy, kulatý průkrčník, 
jersey 100% bavlna 180 g/m², 
barvy oranžovo/šedá, šedo/černá, 
černo/šedá, modro/modrá 
vel. S - XXXL

07 6134 7XX  
INFINITY

Kvalitní unisexové tričko vyšší gramáže 
ze 100 % BA, 180 g/m2, zakončení 
výstřihu a rukávů v kontrastní černé 

barvě, boční švy, 
vel. S - XXXL

NEW

Oděvy
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07 1263 3xx
DESMAN TRIČKO
Tričko s krátkým rukávem 
100 % BA, 155 g/m2, 
kombinace šedá/oranžová,
vel. S - XXXL

07 1276 3xx 
EMERTON TRIČKO
Dvoubarevné tričko 
ze 100 % BA, 155 g/m2, střední lem 
průkrčníku z žebrového úpletu s 5 % 
podílem elastanu, 
vel. S - 4XL

07 6645 3xx
RESIST LS
Tričko s dlouhými rukávy ze 
100% BA, 160g/m, kulatý 
průkrčník s žebrovým úpletem, 
elastické úplety na rukávech,
vel. S - XXXL

07 7014 7xx
ELEGANCE 127
Kvalitní dámské tričko vyšší gramáže 
z 95 % BA + 5 % elastanu s průkrční-
kem do V, 180 g/m2, dlouhý raglánový 
rukáv, dekorativní prošití dolní části 
rukávů, projmutý střih
vel. XS - XXL

07 6306 3xx
STREET LS 130
Kvalitní přiléhavé pánské triko vysoké gramáže s dlouhým raglánovým rukávem, 
módní úzký lem v průkrčníku, rukáv v kontrastní barvě, lem průkrčníku s přídavkem 
5 % elastanu, střih s bočními švy, 100 % BA, 180 g/m2

vel. M - XXL

07 1787 3xx
FIT-LONG SLEEVE 119
Přiléhavé pánské tričko s dlouhým rukávem 
střední gramáže ze 100 % BA, 160 g/m2, 
kulatý průkrčník z žebrového úpletu, boční 
švy, volné rukávy
vel. S - XXL

07 1605 3xx
T160 TRIČKO DLOUHÝ RUKÁV
Tričko střední gramáže s volně 
zakončenými dlouhými rukávy, 100 
% BA, 160g, kulatý průkrčník, dvojité 
prošití u krku, ramenou a spodního 
okraje 
vel. S - XXXL

NEW

Oděvy 
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07 1739 3xx
SPRING
Kvalitní pánská polokošile, 
100  % BA, 210 g/m2 pique, zapínání 
na 3 knofl íky v barvě, boční prostřihy
vel. S - XXXL

07 1620 7xx
POLO PIQUE 203
Kvalitní pánská polokošile vyšší 
gramáže z 65 % BA + 35 % PES, 
200 g/m2, límeček a lemy rukávů z 
žebrové pleteniny s dvojitou vlnkou 
po obvodu, lége se 3 knofl íčky 
v barvě materiálu, volná silueta s 
bočními švy,
vel. S - XXXL

07 1619 7xx
SINGLE JERSEY 202
Unisexová polokošile z jednolícní 
hladké pleteniny vyšší gramáže 
ze 100 % BA, 180 g/m2, límec z 
žebrového úpletu, léga s 2 knofl íč-
ky v barvě materiálu, boční švy, 
vel. S - XXL

07 7028 7xx
SLIM 139
Dámské tričko vyšší gramáže 
s dlouhým rukávem z 95 % 
BA + 5 % elastanu, 180 g/m2, 
projmutý střih, kulatý průkrčník
vel. S - XXL

07 6192 3xx
PEGASO 6603
Pánská polokošile střední 
gramáže z 65 % PES + 35 % BA, 
úplet pique, 180 g/m2, límeček a 
lemy rukávů z žebrové pleteniny 
s vlnkou po obvodu, lége se 
3 knofl íčky v barvě polokošile 
vel. S - XXL

07 6513 3XX
STAR
Pánská polokošile s krátkým rukávem 
se zapínáním na tři knofl íky, límec a 
olemování rukávů v žebrovaném úple-
tu, zpevněné skryté švy na průkrčníku, 
boční rozparky, 100% bavlna, piké 
úplet, 200 g/m²
vel. S - 4XL

NEW

Oděvy
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07 1683 3xx
 PEOPLE 11310
Kvalitní dámská polokošile, 
100 % BA, 210 g/m2 pique, 
zapínání na 4 knofl íčky v barvě, 
boční prostřihy
vel. S - XXL

07 6376 3xx
 GRAND 259
Kvalitní polokošile ze 100% mercerované 
bavlny s vysokým leskem, 160g, límeček s 
kontrastním proužkem z žebrového úpletu, 
zpevnění ramenních a bočních švů proti 
vytažení, léga se 3 knofl íčky zdobenými 
Malfi ni logem, v nabídce i provedení dám-
ské model 269
vel. S - XXXL

07 6367 3xx
 URBAN MAN 219
Polokošile s krátkými rukávy z 65 % BA + 
35 % PES, úplet pique, 200 g/m2, dvojitý 
bílý kontrastní proužek na límci a manže-
tách rukávů, knofl íčky v barvě materiálu, 
zpevněný ramenní šev, boční švy,
vel. S - XXXL

07 7367 2xx
 URBAN WOMAN 220
Dámská polokošile s krátkými rukávy 
z 65 % BA + 35 % PES, úplet pique, 
200 g/m2, dvojitý bílý kontrastní proužek 
na límci a manžetách rukávů, knofl íčky 
v barvě materiálu, zpevněný ramenní šev, 
boční švy, 
vel. S - XXL

07 2731 2xx
 POLO PIQUE 210
Kvalitní dámská polokošile vyšší gramáže 
z 65 % PES + 35 % BA, pique 200 g/m2, 
elegantní projmutý dámský střih, prodlou-
žená léga s 5 knofl íčky, límeček 
a lemy rukávů z žebrové pleteniny 
s dvojitou vlnkou po obvodu
vel. S - XXL

07 1670 3xx
 CARPE 5009
Pánská polokošile s dlouhými rukávy se 
zapínáním na tři knofl íky, 65 % PES + 35 % 
BA, 220 g/m2, límeček a ukončení rukávů 
z žebrového úpletu, boční rozparky
vel. S - XXL
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07 4370 3xx
TRENDY ZIPPER
Celopropínací mikina s kapucí,před-
ní kapsa ve stylu klokanky, kapuce 
s podšívkou na stažení šňůrkou, lem 
a manžety rukávů z žebrového úpletu 
s přídavkem 5 % elastanu, sedla a kapsy 
s dekorativním prošitím, materiál výplň-
ková pletenina, vnitřní strana počesaná, 
65 % bavlna, 35 % polyester, 300g/m
vel. S - XXXL

07 4303 7xx
ADVENTURE 407
Kvalitní stylová mikina s úpletovým 
límcem, celopropínací, 65 % BA, 35  % PES, 
300 g/m2, 2 kapsy, lemy rukávů a spodní 
díl z žebrového úpletu, barvy: černá, 
tm. modrá, khaki, šedobílá, 
velikosti S - XXXL

07 5171 2xx
BUNDA FLEECE 504
Dámská fl eece bunda projmutého 
střihu s dvěma kapsami na zip, 
spodní lem do elastické šňůrky, an-
tipeelingová úprava na vnější straně, 
rukávy do manžety s pruženkou, 
100 % PES, 280 g/m2

velikosti XS - XXL

07 5302 2xx
VIVA 409
Dámská mikina s límcem z žebrového úpletu, 
97 % BA + 3 % elastan, 300 g/m2, vnitřní 
strana počesaná, celopropínací se stříbrným 
spirálovým zipem, hlavicový rukáv, dvě přední 
kapsy, spodní díl a rukávy z žebrového úpletu 
s přídavkem elastanu
velikosti XS - XXL

07 4171 3xx
BUNDA FLEECE 501
Fleece bunda klasického střihu 
se dvěma kapsami a elastickou
 šňůrkou ve spodním dílu,
100  % PES, 280 g/m2, 
antipeelingová úprava,
vel. S - 4XL

07 4372 3xx
ALMA
Pulovr s raglánovými rukávy, 
vysoký límec se zipem až 
nahoru, polyesterový fl eece 
200 g/m2, vhodné také jako 
nátělník, ideální doplněk do 
chladu, vel. S - XXXL

300g/m

07 4262 3xx
CENTO
Kvalitní celopropínací mikina 
s kapucí z 65 % PES + 35 % BA, 
350 g/m2, 2 kapsy, úplety na ruká-
vech a  spodním dílu, vel. S - XXXL

07 1788 3xx
JN058 SWEAT JACKET
Celopropínací mikina na zip 
ze 100 % BA, 320 g/m2, dvě kapsy, 
úplety na rukávech a spodním dílu,
velikosti S - XXXL

07 4271 3xx
MIKINA KLOKANKA
Mikina s kapucí unisex klokanka, 
300 g/m2, 65 % BA + 35 % PES, 
patent na rukávech a spodním 
okraji, kapuce na šňůrku,  
vel. XS - XXL

07 1644 3xx
CLASICA MIKINA
Mikina s dlouhým rukávem 
z 65 % PES + 35 % BA, 280 g/m2, 
počesaná vnitřní strana, kulatý průkrč-
ník, úplety s elastanem na rukávech a 
spodním dílu,
vel. S - XXXL

NEW
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07 1622 3xx
KLASIK 300
Mikina s dlouhým rukávem z 65 % BA 
+ 35 % PES, 300 g/m2, kulatý prů-
krčník, úplety na rukávech a spodním 
dílu, dvojitě prošitá u krku, rukávů a 
spodního okraje, saténová etiketa
vel. S - XXXL

007 162
K 300
22 3x

00
xx

BA 
-

07 707 2xx
KOŠILE DÁMSKÁ CHIC 214
Dámská košile s krátkým rukávem 
ze 100 % BA, 120 120 g/m2, tvarovaná 
prsními a pasovými záševky, rozhalenka 
s dvojitým košilovým límcem, tvarovaný 
dolní kraj, barvy bílá, sv. modrá, v nabídce 
i provedení s 3/4 rukávem,
vel. XS - XXL

07 6104 3xx
KOŠILE PÁNSKÁ 207
Pánská košile s krátkým rukávem ze 100 % BA
Popelín, 120 g/m2, nakládaná kapsa na předním 
dílu, dvojitý košilový límec, tvarovaný dolní kraj, 
barvy bílá, sv. modrá, v nabídce i provedení s 
dlouhým rukávem,
vel. S - XXXL

07

07 1701 3xx
KOŠILE FLANELOVÁ 
SATURN, TOM
Flanelová košile, 100 % BA,
ČSN EN ISO 13 688
vel. S - XXXL

06 1702 xxx
KOŠILE DLOUHÝ RUKÁV
Různé barvy, 140 g/m2, 100 % BA, 
ČSN EN ISO 13 688, F 5004A, obvod krku 36 - 52

Český výrobek

06 1701 xxx
KOŠILE FLANELOVÁ
Jednobarevná nebo vzorovaná, 100 % 
BA fl anel. ČSN EN ISO 13 688, F 5002, 
obvod krku 36 - 52

Český výrobek

07 4832 3xx
K969
Pánská společenská vesta 
do V, 50 % BA + 50% akryl, 
290 g, vypasovaný střih, 
dvouvrstvý žebrovaný náplet 
ve výstřihu a v průramcích, 
zpevňující lemovka za krkem
vel. S - 4XL

Oděvy 
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07 5152 2xx 
LEGÍNY DÁM.
Dámské legíny 
93 % BA, 7 % ELASTAN, 210 g/m2

v nabídce provedení v barvě černé, 
šedé a olivově zelené
vel. S - XXL

07 4612 3xx
KOLDY TOP (nátělník)
07 4613 3xx
KOLDY PANTS (spodky)
Atraktivní dvoudílná souprava spod-
ního prádla z materiálu Coolmax / 
Polyamid / Elastan s vynikající termo-
regulací, triko s dlouhými raglánový-
mi rukávy, dlouhé spodky, 
ergonomický střih, ploché švy,
vel. S  - XXL

07 1604 5xx
LION SPODKY
Funkční prádlo, spodky dlouhé, 47 % sojové 
vlákno, 24 % bambusové vlákno, 24 % BA, 
5 % spandex, 200 g/m2, barvy tm. modrá, 
šedá, vel. XS/S, M/L, XL/XXL, XXXL/XXXL

07 1768 3xx
RUSSELL 932M
Pánská košile klasického střihu 
s dlouhými rukávy, límeček se 
spodními knofl íčky, sedlo se 2 
bočními záhyby, náprsní kapsa do 
V, zaoblený lem a náhradní knofl íč-
ky, na rukávech jsou nastavitelné 
manžety s knofl íčky, lze prát na 
40°, materiál: 135g/m², 70% 
bavlna, 30% oxford polyester, v na-
bídce i dámské provedení 932F ve 
shodných barvách 
vel. S - 4XL

TRENÝRKY
06 1601 3xx
100 % BA tisk, 135 g/m2,
F 6010a
06 1600 3xx
100 % BA úplet jednolíc
160 g/m2, F 6011
Český výrobek

07 1603 5xx
LION TRIČKO DL. RUK.
Funkční prádlo, tričko s dlouhým rukávem, 
47 % sojové vlákno, 24 % bambusové vlákno, 
24 % BA, 5 % spandex, 200 g/m2, 
šedá, tmavě modrá, 
vel. XS/S, M/L, XL/XXL, XXXL/XXXXL 

NEW

07 2741 2xx
RUSSELL 946F
Elastická vypasovaná dámská 
košile s 3/4 rukávem, 97% BA 
+3% elastan, 140g/m, klasický 
límeček, záševky na přední i zadní 
straně 
vel. XS - XXL

NEW
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07 1001 010
ČEPICE 6P
Šestipanelová čepice, 100 % BA, nastavitel-
ná velikost pomocí kovové spony

07 1001 035
SUNVISOR
Letní kšilt, 100 % BA, 
nastavitelné velikost

07 1001 006
LEO
Bavlněná „baseballová“
čepice s kšiltem

06 1007 001
LODIČKA KUCHAŘ
Kepr 100 % BA, 200 g/m2

ČSN EN ISO 13 688, F 3067
Český výrobek

07 1001 042
DESMAN ČEPICE
Čepice baseballového typu 
s regulací velikosti pomocí 
kovové spony, 100 % česaná 
bavlna

07 1001 075
ČEPICE 5P 307
Pětipanelová čepice 
z broušeného kepru 100 % BA, velikost 
nastavitelná mosazným klipem, obšívané 
větrací otvory

07 1001 065
STANMORE ČEPICE
Čepice baseballového typu ze 100% 
česané bavlny s regulací velikosti 
pomocí kovové spony

07 1001 068
ALZETTE
Pracovní čepice baseballového typu 
z odlehčeného materiálu 
90 % BA+10 % PES, 
větrací síťka 100 % PES, 
velikost UNI

07 1012 004
BANDANA
Chladící šátek s jedinečnou technologií Cool 
krystalů absorbující vodu, která se pomalu 
odpařuje. Tím dodává uživateli chladící efekt, 
který trvá 24h. Čelenka Bandana při práci v 
teplém prostředí, nebo v létě při práci na slunci 
či při jízdě autem lze použít jako prostředek na 
ochlazení těla. Jednoduše vložíte do nádoby s 
vodou a za 5min je čelenka připravena k použití 
- aktivní, uvažte okolo čela, krku nebo ruky

03 6501 214
RUČNÍK CHLADÍCÍ 30x70 CM
Ručník nabízí dlouhotrvající chladící účinek v parném létě, při velké fyzické zátěži, při práci v provo-
zech, kde je vysoká teplota. Chladícího efektu se nedosahuje chemickou reakcí, ale pouze tech-
nologickým zpracováním textilních vláken. Je schopný udržovat výrazně nižší teplotu (až o 25°C) 
než je teplota těla 2–4 hodiny a po celou tuto dobu Vám bude poskytovat úlevu od horka. Ručník 
Vás zchladí během pár sekund a velmi snadno se používá – stačí ho namočit, vyždímat přebyteč-
nou vodu a 3–5× napnout. Ručník se začne ihned ochlazovat a poskytne Vám dokonalé osvěžení

NEW
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07 1001 071
CAGOULE 1 FR

Antistatická nehořlavá kukla, 
materiál 50 % pletený aramid, 

48 % Viskóza, 2 % antistatu, 200 g/m2, 
EN 14116, EN 1149-5, 

vel. UNI

05 3103 0xx
PONOŽKY LETNÍ
Tenká klasická ponožka bez vzoru, 
80 % BA, 20 % polyester,
vel. 3 - 13

06 1006 001
HARISON
100 % BA
F 3060, ČSN EN ISO 13 688

Český výrobek

06 3380 004
OPASEK NA SUCHÝ ZIP
Opasek na suchý zip, šířka 4 cm, 
délka dle velikosti kalhot, v nabídce 
i provedení se zapínáním na plastový 
trojzubec, F 30110

07 3380 008
ALSTRUP
Klasický opasek s kontrastní barvou 
na hranách, 100% polyuretan, délky 
105 a 135cm, barvy černo-červený, 
černo-šedý

05 3105 0xx
PONOŽKY ZIMNÍ
Teplá froté ponožka jednobarevná 
bez vzoru. Vhodná nejen do pra-
covních bot, ale i pro běžné nošení. 
Vyrábí se ve dvojčíslí 23-24 až 31-32. 
Složení: 80 % BA, 20 % polyester.

05 3142 0xx
NEKKAR
Speciální ponožky vytvořené pro 
náročné pracovní prostředí, pohodlný 
neškrtící lem, ideální odvod potu, 
výborný komfort nošení díky zesílené 
vrstvě froté v chodidle, 80 % BA + 
18 % polypropylén + 2 % elastan,
vel. 39 - 45

03 1302 008
BANDÁŽ ZA-1ST
Neoprénová bandáž zápěstí, 
stabilizuje zápěstní kloub, předchází 
přetížení zápěstí a vzniku syndromu 
karpálních tunelů, velikosti S, L, XXL.

03 13

05 3134 0xx
WASAT
Speciální ponožky vytvořené pro náročné 
pracovní prostředí, zaručují maximální 
pohodlí díky neškrtícímu lemu, výbornému 
odvodu potu a dokonalé tepelné izolaci. 
Polstrované zóny na ochranu nohy proti 
otlakům a puchýřům. Větrací kanálky zaru-
čí ideální klima i při extrémní zátěži, 
80 % BA+15 % NYON + 5 % ELASTAN, 
vel. 39 - 45

06 1005 001
HYNEK
Molitanová čepice
100 % BA + molitan, 140 g/m2

F 3064, ČSN EN ISO 13 688
Český výrobek

07 1001 133
CAGOULTI
Svářečská keprová kukla ze 100% 
ohnivzdorné bavlny, 310g, stahovací 
šňůrka kolem obličeje, překrytí části 
ramen
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03 6503 098
rozměr 50 x 70 cm
03 6503 101
rozměr 45 x 70 cm
UTĚRKY

ilustrační foto

03 1201 003
délka 100 cm
03 1201 004
Zástěra pasová, délka 65 cm
ZÁSTĚRA KOVÁŘ
Hovězí štípenka

03 1101 001
BRAŠNA EL.
Elektrikářská kožená brašna
(v nabídce i barex)

03 1101 002
BRAŠNA MONT.
Montážní kožená brašna
(v nabídce i barex)

03 1202 001
KABÁT SVÁŘEČ
Kožený ochranný kabát pro svářeče z hovězí štípenky, 
výztuha loktů, vnitřní kapsa, 
vel. L, XL, XXL

03 1201 010
délka 145 cm
03 1201 001
délka 135 cm
03 1201 002
délka 125 cm 
ZÁSTĚRA SVÁŘEČ
Zástěry svářečské,
hovězí štípenka

03 6501 108
RUČNÍK 50 x100

Kvalitní jemně tkaný 
stálobarevný froté ručník, 

gramáž 430 g/m2, 
100 % BA

Český výrobek

Český výrobek

03 1301 004
KAMAŠE

Kožené ochranné kamaše
čtyřřemínkové, třířemínkové

Český výrobek

03 1301 005
RUKÁVNÍK SVÁŘEČ
Kožený ochranný rukávník
svářecí - levý/pravý

Český výrobek

Český výrobek

03 6501 202
OSUŠKA 70 x140 
Kvalitní jemně tkaná osuška 
froté, 100 % BA, 450 g/m2, 
bordura k umístění výšivky

03 3000 045
BIZWELD BZ11
Komfortní svářečský rukávník 
z tkaniny Bizweld, 100 % BA 
s nehořlavou úpravou, 330g, 
elastické manžety 

07 1485 3xx
SVÁŘEČSKÁ ZÁSTĚRA FR-6 ROB-TOM
Vysoce komfortní lehká fl exibilní pratelná protiřezná 
svářečská zástěra (stupeň 3), 100% nehořlavá, výborná 
prodyšnost, otevřená záda pro lepší komfort, rukávy a 
rukávníky podšity dvojitou vrstvou s izolační vložkou, 
exponované části z ochranné tkaniny složené z pevných, 
trvanlivých a tepelně odolných vláken TEIJIN TWARON 
a komfortních vláken LENZING FR zajišťující řízený 
odvod potu, pro zvýšení životnosti možnost dokoupení 
odnímatelného zesílení trupu a rukávců, EN
velikosti 46 - 68 
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07 3320 002
 ZÁSTĚRA VINYL
Pracovní vinylová zástěra, 
nylonové tkanice, 
tloušťka 0,51mm, 
rozměr 30 x 115 cm, 
barvy: bílá, zelená

07 3310 911
 BIANCA
Pracovní zástěra určená 
k ochraně proti působení 
vody a zašpinění,
PVC + PES, 
vel. 90 x 120 cm

06 3340 711 - modrá 
06 3340 704 - bílá
 ZÁSTĚRA DO PASU
Keprová zástěra do pasu
Kepr 100 % BA, 250 g/m2

F 4529, ČSN EN ISO 13 688

07 3320 100
 ZÁSTĚRA CHEMIK
Kyselinovzdorná zástěra, 

rozměry 110 x 80 cm, žlutá

07 3350 703
 ZÁSTĚRA PE
Jednorázová zástěra 
polyethylen, modrá, bílá
vel. 70 x 136 cm

06 3310 911 - dlouhá černá
06 3310 902  - dlouhá bílá
06 3310 803 - ¾ bílá
06 3310 811  - ¾ černá
 ZÁSTĚRA POGUM.
Zástěra pogumovaná
Molino pogumovaný textil
100 % BA, 50 % polyeuretan
+ 50 % polyvinylchlorid
F 4105
Český výrobek

Český výrobek

06 3340 901 - modrá
06 3340 902 - bílá  
 ZÁSTĚRA LACL
Keprová zástěra dlouhá
Kepr 100 % BA, 250 g/m2

F 4105, ČSN EN ISO 13 688

Český výrobek

07 3340 801
 VENUS
Zástěra s kapsičkou
100 % BA, 260 g/m2 
barvy: červená, modrá
velikost UNI

ilustrační foto

06 3340 801
 KUCHYŇKA ZÁSTĚRA
Zástěra s leclem, vazačka za krk 
a v pase, dvě boční kapsy, 100 
% BA - potisk 140 g/m2, 
ČSN EN ISO 13 688, F 4103
Český výrobek

07 3320 103
 CAPELLA BÁT
Ochranná zástěra proti 
prořezu do potravi-
nářského průmyslu, 
hliniková slitina, rozměr 
60 x 55 cm

03 3000 035-40
 RUKÁVNÍK CHEMIK 
IV 40
100% bavlna povrstve-
ná 100% syntetickým 
kaučukem, délka 40 cm, 
ČSN EN 13034 + A1: 
2009,ČSN EN 14325: 
2004, ČSN EN ISO 
13688: 2014
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07 1203 3xx
NEPTUN
Ochranný plášt proti 
klimatickým vlivům 
v praktickém balení, 
nylon + PVC
vel. M - XXXL

07 3001 3xx
RAIN 304
Dvoudílný oděv do deště, 
vodotěsné švy, bunda s pevnou 
kapucí na zip překrýtý légou 
s druky, ranglánové rukávy, 
větru odolné manžety, 2 kapsy, 
kalhoty s elastickým pasem, 
zapínání na druky, 2 kapsy, 
stahování nohavic elastickou 
šňůrkou, EN343:3,1, 
vel. M - XXL

07 1208 xx
CETUS
Ochranný plášť s kapucí, 
PVC/polyester/PVC, ochrana 
proti klimatickým vlivům, 
barva: žlutá, zelená, vel. L - XXXL

07 1207 3xx 
HYDRA
Ochranný oděv 
proti klimatickým vlivům, 
PVC + polyester, 
kalhoty do pasu, 
vel. L - XXXL

07 1518 3xx
TOFINO
Plášť do deště s pevnou kapucí, 
vodotěsné švy, polyester povrstvený 
PVC, zapínání na zip krytý légou, 
2 kapsy, ventilace, regulace šířky 
ukončení rukávů,refl exní pruhy 
vpředu a vzadu, EN343
vel. S - XXXL

07 4158 3xx
KISSI
Bunda do deště, vodotěsné švy, 
zapínání na zip kryté nepromokavou 
légou, pevná kapuce, v podpaží 
ventilační otvory, stahování spodní 
části na šňůrku, 6 kapes, 
refl exní pruhy, pouzdro na ID kartu, 
barva: oranžová, tm. modrá,

07 1236 3xx
CARINA
Dvoudílný oděv do deště s kapucí 
ze 100 % PES/PVC, 
3/4 plášť s integrovanou kapucí 
v límci, 2 kapsy s légou, rukávy 
s druky, ventilace v podpaží a na 
zádech, kalhoty v pase do gumy, 
transportní obal
vel. M - XXXL

07 1217 3xx
MA400
Plášť do deště s vodotěsnými 
švy, pevná kapuce, zapínání 
na zip s nepromokavou légou 
na druky, 2 kapsy, refl exní 
pruhy na rukávech, překryté 
větrání na zádech, 
ventilační otvory v podpaží, 
EN343:3,1, 
vel. M - XXL
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07 1295 xx
 PEPITO KALHOTY
Řeznické kalhoty 
100 % BA
230 g/m2,
vel. 46 - 62

06 3604 108
 TAŠKA NT KROK
Velikost 41 x 48 cm, 
netkaná textilie 
S 80 g/m2, F 8053

06 1705 xxx - pánská F 5001A
06 2702 xxx - dámská F 5501A
 ZDRAVOTNÍ KOŠILE
Krátký rukáv, 100 % BA, 140 g/m2,
F 5501A, ČSN EN ISO 13 688

Český výrobek

06 2531 xxx
 PLÁŠŤ 

KR. RUK.  DÁM.
F 4501Ba

06 2542 xxx 
 PLÁŠŤ 

BEZ RUK. DÁM.
F 4506A

barva bílá, Kepr 100 % BA
200 g/m2, ČSN EN ISO 13 688

Český výrobek

06 1512 xxx - pánský
bílá barva, F 4001

06 2522 xxx - dámský
bílá barva, F 4501

06 1502 xxx - pánský
modrá barva, F 4001
 PLÁŠŤ DL. RUK.

Kepr 100 % BA, 200 g/m2,
ČSN EN ISO 13 688

Český výrobek

06 1104 xxx - pánské
06 2100 xxx - dámské
 ZDRAVOTNÍ KALHOTY
Pasové kalhoty bílé
Kepr 100 % BA, 200 g/m2,
F 6001 + F 6501A se zápinkami 
ČSN EN ISO 13 688

Český výrobek

06 2705 xxx
 IRIS DÁM. HALENA
Střih kimono, výstřih do V, 
modré lemování, náprsní 
kapsa + dvě boční kapsy, 
Kepr 100 % BA, 200 g/m2, 
F 4536, ČSN EN ISO 13 688

Český výrobek

06 2429 xxx
 FIALKA DAM. ZÁSTĚRA
Krátký rukáv s modrým lemem,
rozhalenka, zapínání na knofl íky
Kepr 100 % BA, 200 g/m2,
F 4535b, ČSN EN ISO 13 688
Český výrobek

06 2442 xxx
 HANA DÁM. ZÁSTĚRA
Krátký rukáv bez límce, zapínání
na knofl íky, dvě boční kapsy
100 % BA, 135 g/m2,
F 4519, ČSN EN ISO 13 688

Český výrobek

06 3604 305
krátký 110 x 75 cm, F 8040 b)
06 3604 304
dlouhý 180 x 75 cm, F 8040 a)
06 3604 306
dlouhý rozšířený, F 8042
 OBAL NA SVAT. ŠATY
Netkaná textilie, S 60 g/m2

06 3604 303
 OBAL NA SAKO
Netkaná textilie, S 60 g/m2,
rozměr 65 x 100 cm, F 8041A

Český výrobek
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07 1170 7xx
 TYCHEM C - typ 3, 4, 5, 6

Antistatická voděodolná kombi-
néza s kapucí a přelepenými švy, 
odolná koncentrovaným anorga-

nickým chemikáliím a ultra jemným 
částicím, CE kat. III, 

vel. M - XXL

07 4430 3xx
 DT300 - typ 3, 4, 5, 6
Jednorázové kombinéza
z netkané textilie Deltachem 
s vysokou odolností vůči 
chemikáliím, elastická ka-
puce, zapinání na zip                                                      
s dvojitou légou, zatavené švy, 
bez silikonu, rukávy do gumy
s dvojitým okem na palec,
EN14605:typ 3B, EN14126, 
EN13982-1:typ 5B, EN1073-2, 
EN13034:typ 6B, EN1149-5, 
velikosti M - XXL

06 1170 8xx
 POTEX-CH OVERAL - typ 5, 6
Netkaná textilie, SMS 60 g/m2, ochranný oděv proti 
kapalným chemikáliím typ 5 a 6 a polétavým pevným 
částicím, použití: čištění a údržba strojních zařízení, 
v chem. provozech, v zemědělství při práci s postřiky, 
v prašných provozech, ČSN EN 13034 + A1, F 1006 G, 
ČSN EN ISO 13 688 a 13 982-1

Český výrobek

06 1170 6xx
 POTEX-A/1 OVERAL - typ 5, 6
Netkaná textilie antistatická. Odolná proti prachu, 
kapalným chemikáliím a polétavým pevným části-
cím. SMS 60 g/m2, použití – lakovny. F 1006Aa, 
CE 1023, ČSN EN 1149-5, ČSN EN ISO 13 688, 
ČSN EN 13034+A1, ČSN EN ISO 13982-1, 
výměna pikt. trojúhelník

Český výrobek

06 1171 8xx
 MONOTEX-V OVERAL
Netkaná textilie 40 g/m2, 
ČSN EN ISO 13 688, F 1009
použití: všeobecné

Český výrobek

06 1170 5xx
 POTEX-V OVERAL

Netkaná textillie hydrofobní
800 mm v.s., prodyšná 600 l/m2

SMS 60 g/m2, 
použití: všeobecné, potravinářství
F 1006Ab, ČSN EN ISO 13 688

Český výrobek

06 1171 9xx
 POTEX-PA OVERAL - typ 5, 6
Netkaná textilie paropropustná hydro-
fobní 2000 mm v.s. odolná proti prachu, 
kapalným chemikáliím a polétavým pevným 
částicím. SMF 60 g/m2, použití – laborato-
ře,zemědělství. F 1006Fb, CE 1023, ČSN 
EN 1149-5, ČSN EN 13034+A1, ČSN EN 
ISO 13982-1, 13688

Český výrobek

07 4308 3xx
 SIL WEAR - typ 5, 6
Jednorázový antistatický overal 
bez silikonu, vzdušná zadní 
část, otvor na prostředníček 
ruky proti vyhrnutí rukávu, 
vhodný pro lakovny 
vel. M - XXXL
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07 4316 3xx
DT 115 OVERAL - typ 5, 6
Antistatický overal z netkané textilie 
s elastickou kapucí, 70 % polypropylen, 
30 % polyetylen, zapínání na krytý zip, 
EN 13034, EN 13982-1, 
velikosti M - XXL

07 4311 3xx
DT 117 OVERAL - typ 5, 6
Jednorázový antistatický overal 

s kapucí bez silikonu, chemicky 
odolný materiál z netkané 

textilie Deltatek 5000, 
úplety na rukávech 

vel. M - XXL

07 1171 3xx
OVERAL 3M4560

- typ 3, 4, 5, 6
Jednorázový antistatický overal

 z netkaného polypropylénu, 
přelepené švy, 

zvýšená chemická odolnost, 
CE typ 4/5/6, EN14126, 

velikosti M - XXL

07 1170 9xx
TYCHEM F - typ 3, 4, 5, 6

Ochranný oblek s kapucí 
s přelepenými švy, netkaný 

polyetylén Tychem F 
s polymerní bariérovou 

a krycí vrstvou, antistatický, 
bez silikonů, ochrana proti 

koncentrovaným anorganickým 
a organickým chemikáliím, 

ultrajemným částicím 
CE kat. III, vel. M - XXL

07 1170 6xx
TYVEK XPERT CLASSIC 

- typ 5, 6
Ochranný oblek s kapucí, 

antistatický, bez silikonů, odo-
lává vodě, roztokům chemikálií, 

azbestu a prachu
netkaný polyetylén Tyvek

vel. M - XXXL

07 4034 3xx
MICROGARD 1500 PLUS
Antistatická kombinéza vyrobena speciální 
čtyřvrstvou netkanou technologií, kdy mezi 
dvě polypropylenové vrstvy jsou vloženy dvě 
mezivrstvy z mikrovlákna. Tato sendvičová 
konstrukce dodává kombinéze jedinečné 
vlastnosti – vynikající prodyšnost, vysokou 
odolnost a komfort při nošení, CE kat. III 
typu 5 a 6, EN1149-5, EN1073-2
velikosti S - XXXL

07 4046 3xx
MICROGARD 1800 CMF 

COMFORT
Antistatická prodyšná kombinéza 

bez silikonu typu 5 a 6, 
velikosti M - XXXL

NEW
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06 1172 1xx
 POTEX-V OBLEK PAS
Netkaná textillie hydrofobní
800 mm v.s., prodyšná 600 l/m2,
SMS 60 g/m2,
použití: všeobecné, potravinářství
F 1007c, ČSN EN ISO 13 688

Český výrobek

06 1570 6xx
 POTEX-A/1 PLÁŠŤ
Netkaná textilie, antistatická, odolná
vůči prachu, SMS 60 g/m2,
použití: lakovny, F 1014, CE 1023,
ČSN EN ISO 13 688, 1149-5

Český výrobek

06 1172 2xx
 POTEX-A/1 OBLEK PAS
Netkaná textilie, antistatická, 
odolná vůči prachu, krátkodobá 
ochrana proti náhodnému 
potřísnění ředěnými chemikáliemi, 
SMS 60 g/m2, použití: lakovny, 
F 1007b, CE 1023, 
ČSN EN ISO 13 688, 1149-5

Český výrobek06 1570 5xx
 POTEX-V PLÁŠŤ
Netkaná textilie hydrofobní 800 mm v.s.
prodyšná 600 l/m2, SMF 60 g/m2,
použití: všeobecné, potravinářství
F 1014, F 1006Ab, ČSN EN ISO 13 688

Český výrobek

07 1170 3xx
 BAT
Jednorázový plášť 
z netkaného 
polypropylénu
vel. M - XXL

06 1004 000
 ČEPICE BEZ SÍŤKY
Netkaná textilie, SMS 45 g/m2,
použití: potravinářský průmysl, laboratoře 
a zdravotnictví F 8062 A, ČSN EN ISO 13688

Český výrobek

06 1004 003
 SÍŤKA NA HLAVU
Netkaná textilie, S 17 g/m2,
použití: potravinářský průmysl, 
zdravotnictví
F 8060a, ČSN EN ISO 13688

Český výrobek

06 1004 101
 VLOŽKA POD PŘILBU
Netkaná textilie, S 17 g/m2, použití: potravinářský 
průmysl, laboratoře a zdravotnictví
F 8060c, ČSN EN ISO 13688

Český výrobek

Oděvy 
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06 1004 002
 ČEPICE SE SÍŤKOU

Netkaná textilie
SMS 45 g/m2, S 17 g/m2,

použití: potravinářský průmysl,
laboratoře a zdravotnictví

F 8062, ČSN EN ISO 13688

07 1001 053
 PO 115 CHRÁNIČ VOUSŮ
Chránič vousů, netkaný 
polypropylen 15 g/m2, 
elastické provedení, 
balení po 100 ks, 
barva bílá 

07 1001 099
 PO 111 CLIP
Jednorázová čepice clip, 
netkaný polypropylen 
15 g/m2, barvy: bílá, 
modrá, zelená, 
balení po 100 ks 

07 3604 410
 ALWAR
Jednorázový návlek na paži, 
polyethylén, 20 x 50 cm, 
barvy: bílá, modrá

06 3604 456
NÁVLEK NA OBUV

S protiskluzovou podešví, netkaná 
textílie, antistatická, odolná vůči prachu, 

SMS 60 g/m2, vinytol. 
F 8021 B2a, ČSN EN ISO 13688

07 3604 404 - 15 x 41 cm
07 3604 406 - 15 x 36 cm
NÁVLEK NA OBUV - polyethylen
Jednoráz. návlek na obuv

Český výrobek

06 3604 406
 NÁVLEK NA OBUV

S protiskluzovou podešví, netkaná textilie,
SMF 60 g/m2, vinytol, F 8021 B2b

ČSN EN ISO 13688

Český výrobek

06 3604 000
 RUKÁVNÍK 55 cm

Netkaná textilie S 60 g/m2, 
použití: všeobecné

F 8023 Aa1; ČSN EN ISO 13688

Český výrobek

Český výrobek

06 3604 405 - nízký, F 8021a
06 3604 404 - zvýšený, F 8021b
NÁVLEK NA OBUV
Netkaná textilie, S 60 g/m2,
ČSN EN ISO 13688

Český výrobek

07 1001 101 - s kšiltem
 VAPI PEAK
07 1001 100 - bez kšiltu
 VAPI
Jednorázová čepice
netkaný polypropylen

07 1004 005
 PO110
Jednorázová čepice z netkaného 
polypropylenu, 10 g, balení po 
100 ks.

Oděvy
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2112

1X11X1X11X

03 3254 018 vel.  7“ – 11“
GRIFFY - kombinované rukavice
Luxusní montážní rukavice, dlaň a prsty 
z kvalitní jemné lícové kozinky, 
přehnuté prsty, hřbet 
bavlněný úplet interlock, 
zapínaní na suchý zip.
BAL-1/10/200

03 3254 010 vel.  8“, 10“
PEGAS - kombinované rukavice
Dlaň z jemné lícové kozinky, hřbet 
z bílé bavlněné tkaniny, 
pružná manžeta 
se suchým zipem.
BAL-1/12/120

03 3254 015  vel.  7“ – 10“  
ASTRA - kombinované rukavice
Kombinované pětiprsté rukavice, 
dlaň z kvalitní jemné lícové 
kozinky, překryté prsty, 
hřbet a manžeta z bílé 
bavlněné tkaniny.
BAL-1/12/120

“, 10“
kavice

hřbet t t 

03 3254 011  vel.  8“ – 11“
PELICAN PLUS - kombinované rukavice
Dlaň z jemné lícové kozinky, hřbet z bílé
bavlněné tkaniny, náplet na zápěstí.
BAL-1/12/120

03 3254 010  vel.  7“ - 11“
PELICAN - kombinované rukavice
Dlaň z jemné lícové kozinky, hřbet
z bílé bavlněné tkaniny
a pružná manžeta
se suchým zipem. 
BAL-1/12/120

03 3254 019 vel.  7“ - 11“
ASTRA RED - kombinované rukavice
Kvalitní kombinované rukavice z jemné 
kozinkové lícovky ve dlani, 
celokožený ukazovák, 
hřbet z bavlněného úpletu,
suchý zip na zápěsti.
BAL-1/12/120

2122

03 3258 051 vel.  8“, 10“
3040 - kombinované rukavice
Dlaň z jemně činěné, tříděné lícové jehnětiny, 
hřbet z modrého bavlněného úpletu, 
bez podšívky.
BAL-1/12/120

03 3254 016 vel.  7“ – 11“
PELICAN BLUE - kombinované rukavice
Rukavice šité z jemné lícové kozinky ve dlani, 
modrá bavlněná tkanina na hřbetu, 
manžeta na suchý zip.
BAL-1/12/120

2121X

69

Rukavice

R
u

ka
vi

ce
 - 

ko
m

b
in

o
va

n
é



1111

33422144

03 3258 105  vel.  10,5“ 
 1020R - kombinované rukavice
Vysoce kvalitní kombinované rukavice, 
dlaň z velmi silné a pevné 
hovězinové lícové usně, 
hřbet a manžeta z husté 
tkané bavlny.
BAL-1/12/60

03 3254 006 vel.  10“
 CURLEW - kombinované rukavice
Rukavice z jednobarevné hovězí štípenky ve dlani s podšívkou, 
polyesterový úplet v refl exní barvě na hřbetu a manžetě
BAL-1/12/120

1121

1111X

03 3258 006    vel.  9“, 10“, 11“
 TERN - kombinované rukavice
Dlaň ze žluté hovězí štípenky, hřbet a manžeta z pruhované bavlněné
tkaniny, podšívka v dlani, dámské 9“ s bílou tkaninou na hřbetu.
03 3250 000  vel.  9“, 10“, 11“
 SERIN - kombinované rukavice
Dlaň ze žluté vepřové
štípenky, hřbet a manžeta
z pruhované bavlněné
tkaniny, podšívka v dlani. 
BAL-1/12/120

1121

03 3258 007  vel.  10“, 11“
 GULL - kombinované rukavice
Dlaň z šedé hovězí štípenky, hřbet
a manžeta z pruhované bavlněné tkaniny,
podšívka ve dlani.
BAL-1/12/120

03 3258 061  vel.  10“
 GULL LIGHT HS-01-001 - kombinované rukavice
Kombinované rukavice 
z hovězí štípenky, podšívka 
ve dlani, textilní hřbet 
a manžeta.
BAL-1/12/120

03 3250 000   vel.  10“ 
 SPARK - kombinované rukavice
Dlaň ze žluté vepřové štípenky, hřbet a manžeta 
z pruhované bavlněné tkaniny, 
podšívka ve dlani.
BAL-1/12/120

03 3258 064 vel.  10“
 TERN LIGHT HS-01-004 - kombinované rukavice
Kombinované rukavice z hovězí štípenky 
s podšívkou ve dlani, 
hřbet a manžeta 
z balvněné tkaniny.
BAL-1/12/120

03 3258 006   vel.  10“ 
 TARA - kombinované rukavice
Dlaň ze žluté hovězí štípenky, hřbet a manžeta z pruhované bavlněné 
tkaniny, podšívka ve dlani.
BAL-1/12/120

3143

1111
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2133X

2221

03 3258 102  vel.  10“
 ROBIN - kombinované rukavice
Dlaň z různobarevné lícové nábytkové hověziny, hřbet a manžeta
z pruhované bavlněné tkaniny, podšívka ve dlani.
BAL-1/12/120

1121

03 3258 017  vel.  10“, 11“
 CROW - kombinované rukavice
Dlaň z jemné lícové hověziny, 
hřbet a manžeta z pruhované 
bavlny, podšívka ve dlani.
BAL-1/12/120

03 3252 179  vel.  10“
 ACUTA GREY - kombinované rukavice
Kvalitní kombinované rukavice ze žluté 
hovězí lícovky, zesílení v horní části 
dlaně, bavlna na hřbetu, tuhá, 
10 cm dlouhá manžeta.
BAL-1/12/72

2221

03 3258 015  vel.  10“
 ORIOLE - kombinované rukavice
Dlaň z tmavé jednobarevné lícové 
nábytkové hověziny, hřbet 
a manžeta ze žluté bavlněné 
tkaniny, podšivka ve dlani.
BAL-1/12/120

1111

03 3258 103  vel.  9“ - 11“
 JAY - kombinované rukavice 
Kombinované rukavice z vepřové lícovky 
v dlani s podšívkou, bavlněná 
tkanina na hřbetu a manžetě.
BAL-1/12/120

2331

03 3258 001 vel.  10“  - 12“
 MAGPIE - kombinované rukavice
Zdvojená dlaň z šedé a zelené hovězí štípenky, 
hřbet a tuhá manžeta 
z bílé bavlněné tkaniny,
podšívka ve dlani.
BAL-1/12/72

3132X

03 3258 001  vel.  10“
 SWING - kombinované rukavice 
Kvalitní kombinované rukavice 
z hovězí štípenky, zdvojená dlaň, 
podšívka ve dlani, 
tuhá manžeta. 
BAL-1/12/120

3132X

03 3255 103  vel.  10,5“  
 TERST - kombinované rukavice
Kvalitní kombinované rukavice 
ze silné jednodílné štípané 
kůže, hřbet a manžeta 
z bavlněné tkaniny, 
podšívka ve dlani.
BAL-1/12/60
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03 3254 002 vel.  10“
FUSCUS - kombinované bezprsté rukavice
Bezprsté rukavice z jemné kozinky v dlani s gelovou 
vložkou, Lycra a neopren na hřbetu, 
stahovací manžeta 
na suchý zip.
BAL-1/12/60

03 3250 007 vel.  7“- 11“
TAC/F/MIT/R - kombinované bezprsté rukavice 
s pěnovou výztuhou dlaně, výborná absorbce nárazů, dlaň hovězí 
štípenka, hřbet ze 100% bavlny, zapínání na suchý zip. 
BAL-1/10/120

3122

03 3268 000 vel.  7“ - 11“
BASIC - bezprsté rukavice 
Dlaň syntetická kůže, podšívka froté, 
hřbet lycra, barvy šedá, modrá, červená.
BAL-1

apínání na 

03 3258 041 vel.  8“ - 11“
CORAX - kombinované rukavice
Rukavice šité ze syntetického ma-
teriálu 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 nastavitel-
nou manžetou na suchý zip.
BAL-1/12/60 

03 3258 013  vel.  9“ - 12“
EIDER - kombinované rukavice
Dlaň z šedé hovězí štípenky, hřbet a vyztužená 
manžeta ze žluté nebo červené bavlněné
tkaniny, podšívka ve dlani.
BAL-1/12/120

2221 1111

03 3252 121  vel.  9“ - 11“
EIDER LIGHT HS-01-002 - kombinované rukavice
Rukavice vyrobené z jednoho 
kusu hovězí štípenky, v dlani 
s podšívkou, tkanina na hřbetu. 
Celokožené palce a překryté 
špičky prstů
BAL-1/12/120

03 3252 047  vel.  8“, 10“, 12“
2140 - kombinované rukavice
Luxusní kombinované rukavice, dlaň z jemné tříděné 
jehnětiny, polstrovaná, prošitá dlaň, hřbet z materiálu 
Tebox - zapínání velcro.
BAL-1/12/60

03 3257 021  vel.  7“ - 11“
1ST TECHNIC - kombinované rukavice
Lehké montážní rukavice, hřbet černý 
polyester, dlaň a palec z mikrovláknové 
syntetické usně. Gumička 
v horní části zápěstí.
BAL-1/12/60

21211112
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03 3252 000   vel.  9“ – 11“
PIGEON - celokožené rukavice
Žlutá štípaná vepřovice, bez podšívky,
pružinka v zápěstí.
BAL-1/12/120

2111

03 3253 000   vel.  10“
FRANCOLIN - celokožené rukavice
Jednobarevná lícová nábytková
hovězina, podšívka.
BAL-1/12/120

2121

3111X

03 3251 000  vel.  9“ - 11“
HERON - celokožené rukavice
Dlaň a prsty z vepřové lícovky,
hřbet z vepřové štípenky,
bez podšívky.
BAL-1/12/120

2121

03 3258 005  vel.  10“
STILT - celokožené rukavice
Dlaň a prsty z lícové světlé hověziny,
hřbet z šedé hovězí štípenky, 
tuhá manžeta 7 cm,
bez podšívky.
BAL-1/12/120

03 3258 059  vel.  11“
MAGPIE FULL - celokožené rukavice
Celokožené rukavice z hovězí štípenky, zesílená dvojitá vrstva ve dlani, 
na palci a ukazováku, 7 cm dlouhá bezpečnostní manžeta
BAL-1/10/60

3233 2122

03 3258 052  vel.  8“, 10,5“
3030 - celokožené rukavice
Celokožená rukavice z jemné lícové buvolovice, 
zdvojená dlaň, pruženka v zápěstí, 
bez podšívky.
BAL-1/12/120

03 3101 140  vel.  8“ – 11“
PD-02 - celokožené rukavice
Rukavice z bílé lícové hověziny, pruženka v zápěstí, 
okraj lemovaný textilem.
BAL-1/12/120

03 3251 000  vel.  10,5“
NEMO - celokožené rukavice
Dlaň a prsty z kvalitní vepřové lícovky, 
hřbet z vepřové štípenky, bez podšívky,
BAL-1/12/120

4133

NEW

3143X 42XXXX
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3121

03 3258 003  vel.  11“
 SNIPE - celokožené rukavice
Světlá hovězí štípenka, tuhá manžeta
bez podšívky.
BAL-1/12/120

03 3101 410  vel.  8“ – 11“
 PD-08 - celokožené rukavice
Celokožené rukavice z bílé lícové hověziny, štípenka na hřbetní 
straně, střih driver. Pruženka na zápěstí.
BAL-1/12/120

2132

03 3254 001 vel.  7“ – 10“  
 HORNET - celokožené rukavice
Světlá lícová kozinka, bez manžety.
BAL-1/12/120

03 3258 054 vel.  10“ – 11“  
 KILLDEER - celokožené rukavice
Celokožené antivibrační rukavice 
z měkké lícové usně a hovězí štípenky, 
volnou manžetou a bavlněnou podšívkou.
BAL-1/20

2122

21211522

03 3255 008  vel.  10“
 CRANE - celokožené rukavice
Dlaň a prsty z lícové světlé hověziny,
hřbet z šedé hovězí štípenky,
tuhá manžeta 15 cm,
bez podšívky.
BAL-1/12/120

03 3255 300  vel.  10“ 
 NITRAS  20035 - celokožené svářecí rukavice
Pětiprsté rukavice, 
dlaň a prsty z lícové hovězí 
usně, hřbět a manžeta 
ze štípané hověziny, 
délka 35 cm.
BAL-1/12/120

3123412x4x

08 1554 000    pánské, vel. 8“ – 11“
 PYROTECHNICKÉ - celokožené rukavice
Kvalitní jemná vyčiněná lícová kůže.
BAL-1

2121

03 3255 003  vel.  11“  
 EAGLE - celokožené svářecí rukavice
Svářečské rukavice. Dlaň a prsty 
z tříděné jemné jehnětiny, hřbet 
a manžeta z štípané hověziny, 
dlouhá tuhá manžeta. 
Šito kevlarovou nití.
BAL-1/12/120

2244433333
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03 3255 002  vel.  11“
SANDPIPER - celokožené svářecí rukavice
Černá hovězí štípenka, délka 35 cm, kryté švy, bavlněná 
podšívka, certifi kát pro svářečské práce. 
V nabídce i provedení v barvě červené 
ve velikosti 12.
BAL-1/12/60

2122 312x3x

03 3255 102  vel.  11“  
E1-07 - celokožené svářecí rukavice
Svářečské rukavice ze silné štípané hovězinové usně se zdvojenou 
tyrkysovou dlaní, bez podšívky, 
krátka tuhá manžeta
BAL-1/10/60

03 3256 000  vel.  11“
HARPY - celokožené svářecí rukavice
Celokožené rukavice,  
hovězí štípenka, zesílená dlaň, 
délka 35 cm, kryté švy, 
bavlněná podšívka.
BAL-1/12/60

03 3255 000  vel.  11“
MERLIN - celokožené svářecí rukavice
Šedá hovězí štípenka, manžeta 15 cm, 
bez podšívky, certifi kát pro svářečské práce.
BAL-1/12/120

03 3255 101  vel.  11“
W1/15 - celokožené svářecí rukavice
Celokožené pětiprsté rukavice ze silné červené štípané
hověziny, délka 35 cm, kryté švy,
bavlněná podšívka, certifi kát
pro svářečské
práce CAT 2.
BAL-1/12/60

2122 312x3x 212341xx3x

03 3252 129  vel.  11“  
CREX - celokožené svářecí rukavice 
Dlaň z hovězí lícovky, hřbet a manžeta 
ze štípenky. Díky měkké kůži 
poskytuje dokonalou citlivost,
délka 35cm, EN388:2123xx, 
EN407:413X3X, EN12477 A1
BAL-1/12/60

03 3255 104  vel.  11“
SUNNY - celokožené svářecí rukavice
Kvalitní rukavice ze silné 
žluté hovězí štípenky, 
kryté švy, šité kevlarovou 
nití. BAL-1/12/60

03 3255 107  vel.  11“
WELDERKING - celokožené svářecí rukavice 
Kvalitní celokožné svářečské rukavice ze silné hovězí štípenky, 
bavlněná podšívka, kryté švy šité 
kevlarovou nití, EN12477 A.
BAL-1/12/60

4222 433321

2144 413X4

2123 413x3x 2144 413x4x

1543X413X3X

NEW
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03 3266 002  vel.  9“
03 3251 002  vel.  11“
 HERON WINTER - celokožená zimní rukavice
Dlaň a prsty z vepřové lícovky,
hřbet z vepřové štípenky,
teplá podšívka.
BAL-1/12/60

2x1x

03 3100 499 vel.  10“ 
 DF 132 - kombinované zimní rukavice
Rukavice kanadského typu, 
fl anelem lemovaná hovězí 
štípenková kůže, plátěný 
hřbet s koženým vyztužením, 
elastický úplet na zápěstí. 
BAL-1/12/120

3132

03 3258 010  vel.  9“, 11“
 ROSE FINCH - kombinované zimní rukavice
Zimní rukavice 
se zateplením 3M Thinsulate, 
vepřová lícovka ve dlani, 
bavlněná tkanina na hřbetu 
a manžetě.
BAL-1/12/60

03 3258 028  vel.  11“
 SNIPE WINTER - celokožená zimní rukavice
Celokožené zateplené 
rukavice z hovězí štípenky, 
7 cm dluhá manžeta, 
zesílení v dlani a na palci.
BAL-1/12/120

3121 2221

03 3258 009  vel.  11“
 FIREFINCH - kombinované zimní rukavice
Dlaň z různobarevné lícové nábytkové hověziny v dlani, hřbet
a manžeta z bílé bavlněné tkaniny, teplá podšívka.
BAL-1/12/72

03 3258 012 vel.  9“ - 12“
 SHAG - kombinované zimní rukavice
Dlaň z vepřové štípenky, hřbet 
a manžeta z bílé bavlněné 
tkaniny, teplá podšívka.
BAL-1/12/72

1111

4133

03 3251 003  vel.  11“
  STAR - celokožená zimní rukavice
Kvalitní celokožená zimní zateplená 
rukavice s teplou podšívkou, dlaň a 
prsty z vepřové lícovky, hřbet z vep-
řové štípenky, vyztužený ukazovák, 
výborný cit při práci.
BAL-1/12/60

03 3258 047  vel.  9“, 11“
  PELICAN BLUE WINTER - kombinované zimní rukavice
-zateplené rukavice šité z jemné lícové kozinky ve dlani, modré bavl-
něné tkaniny na hřbetu a s manžetou na suchý zip.
BAL-1/12/120
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03 3100 366  vel.  8“ - 11“
 STONEGRIP 692 - zimní rukavice
Kvalitní zimní rukavice z akryl/bavlny, 
povrstvené přírodním zdrsněným latexem, 
odpuzují vlhkost, vynikající protiskluzné
vlastnosti, krátkodobá ochrana proti 
chladu až do -50 °C 
(certifi kace).
BAL-1/10/100

03 3257 086  vel.  8“ - 11“
 NIGHTJAR - zimní rukavice
Pletené bezešvé akrylové rukavice, 
polomáčené v přírodním latexu, 
se zdrsněnou dlaní.
BAL-1/12

03 3100 457  vel.  7“ – 11“
 MYNAH - zimní rukavice
Silný barevný fl eece, zateplení
3M Thinsulate®, měkká 
podšívka s plastovou 
karabinkou, 
barvy: černá.
BAL-1/12/72

03 3251 057  vel.  9“, 10“
  APOLLON VV735 WINTER - zimní rukavice
Zimní zateplené rukavice s certifi kací na chlad 
ze 100% akrylu, pěnový latexový povlak 
na dlaňové části a prstech.
BAL-1/12/60

1232 11:01x

03 3252 046  vel.  9“ – 11“
 THRYM VV736 - zimní rukavice
Bezešvé pletené nepromokavé zimní 
zateplené rukavice z akrylu / polyamidu,
dvojitě máčené v latexu, 
dlaň a prsty
pokryty latexovou 
pěnou pro 
lepší úchop.
BAL-1/12/60

2342 11:121

03 3258 136  vel. 8“ – 11“
  WINTERPRO - zimní rukavice
Zimní zateplné akrylové rukavice 
s certifi kací do -10 °C, dlaň i hřbet 
povrstveny nitrilovou pěnou, 
protiskluzné terčíky ve dlani 
a na prstech, vynikající komfort 
kombinovaný s výborným 
úchopem, voděodolné, 
délka 25 cm
BAL-1/5/40

03 3252 122  vel. 8“ – 11“
 ARVENSIS - zimní rukavice
Multifunkční pletené bezešvé rukavice 
s akrylovou podšívkou povrstvené 
inovativním měkkým mikroporézním 
latexem s protiskluzovou úpravou. 
Kombinace ochrany vůči proříznutí, 
chladu a teplu až do 250 °C.
BAL-1/5/40

4332

2141

03 3254 027  vel. 10“ – 11“
 CURLEW WINTER - zimní rukavice
zateplené rukavice z jednobarevné jemné lícové hověziny 
v dlani a polyesterového úpletu v refl exní barvě na hřbetu 
a manžetě.
BAL-1/5/40

1121

1342 x2xxxx

1241 01X x2xxxx
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03 3259 306  vel.  7“, 8“, 10“, 11“
CORMORAN - textilní rukavice
Šitý jemný bělený bavlněný úplet, 
pružná manžeta.
BAL-1/12/600

03 3252 090  vel.  6“ - 11“
MICRODENIER - textilní rukavice
Speciální rukavice z mikrovlákna šité technologií 
zabraňující poškrábání a kontaminování výrobků, 
vhodné do čistých prostorů, pruženka na zápěstí a 
hřbetu rukavice
BAL-1/12/600

03 3259 306  
vel.  7“, 8“, 10“  
PEGGY - textilní rukavice
Jemný šitý bavlněný úplet, 
pružná manžeta.
BAL-1/12/600

03 3259 309  vel.  XS  –  XXL
MOON - textilní rukavice
Jemné polyesterové bezešvé pletené rukavice 
s pružnou manžetou, bílé.
BAL-1/12/240

03 3263 201 vel.  6“ – 11“
GAMA - textilní rukavice
Pletené bezešvé nylonové 
rukavice bez prstů.
BAL-1/10/100

03 3252 267 vel.  6“ – 11“
MCD LIGHT - textilní rukavice
Šité rukavice z mikrovlákna, zajišťující 
ochranu výrobků vůči poškrábání a 
kontaminaci, vhodné např. pro fi nální 
kontrolu produktů
BAL-1/10/100

NEW
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03 3259 301  vel.  6“ – 12“
PLUTON - textilní rukavice
Kvalitní šitý bělený bavlněný úplet, bez manžety.
BAL-1/12/600

03 3252 291 vel.  7“ – 10“
SUPERMICRO - textilní rukavice
Jemné pletené bezešvé rukavice 
z mikrovlákna bez úpletu vláken 
vhodné do čistých prostorů, 
vynikající ochrana výrobků vůči vůči 
kontaminaci a poškrábání, výborný 
komfort a cit při práci
BAL-1/10/100

03 3259 308  vel.  9“, 10“
PIPIT - textilní rukavice
Šitý česaný bavlněný úplet, 
fourchette,bez manžety, 
délka 23 cm.
BAL-1/12/300

03 3259 100  vel.  7“ – 10“
8012 - textilní rukavice
Pětiprsté bavlněné rukavice, 
jemný bezešvý 
úplet s pružnou
manžetou, 
100 % bavlna.
BAL-1/12/300

03 3262 000  vel.  8“, 10“
TIT - textilní rukavice
Šitý jemný bavlněný úplet, pružná manžeta.
BAL-1/12/600

03 3259 312  vel.  7“ – 10“
AUKLET - textilní rukavice
Pletené bezešvé bavlněné rukavice 
s pružnou manžetou.
BAL-1/12/300

03 3101 225-č  vel.  6“ – 11“
MK1 BLACK - textilní rukavice
Bezešvé pletené nylonové rukavice 
bez úletu vláken, pružná manže-
ta, bez silikonu, v nabídce i bílé 
provedení.
BAL-1/10/100

03 3259 200  vel.  10“
DUNLIN - textilní rukavice
Šitá silná, froté bavlněná tkanina, pružný náplet na zápěstí. 
V nabídce i provedení LAPWING v délce 35 cm.
BAL-1/12/120  

NEW
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03 3259 304  vel.  8“, 10“
 BULBUL - textilní rukavice
Bezešvý úplet, nylon/bavlna, barva šedo-bílá.
BAL-1/12/300

03 3211 000  vel.  10“
 OUZEL - textilní rukavice
Palcové rukavice šité z hrubého bavlněného plátna, 
ztrojená prošitá dlaň, oboustranné, 
délka 26 cm.

08 1011 200 vel.  10, 12“
 REMI/2 - textilní rukavice
Obdoba Ouzel,
šité z hrubého plátna.

08 1011 400 vel.  10, 12“
 REMI/4 - textilní rukavice
Rukavice šité z hrubého plátna
s igelitovou vložkou.
BAL-1/12/120

03 3262 100  vel.  6“ – 12“
 IBIS - textilní rukavice
Šitý jemný, bílý jednoduchý nylonový
úplet, fourchette, 
bez manžety.
BAL-1/12/600

03 3100 406  vel.  9“
 AVOCET - povrstvené rukavice
Šitá pestrobarevná bavlněná tkanina, dlaň a prsty
s barevnými PVC terčíky.
BAL-1/12/300

xx1x

03 3262 011 vel.  8“, 10“
 AUK - textilní rukavice
Pletené bezešvé rukavice s pružnou manžetou 
ze směsi PES/BA.
BAL-1/12/300

03 3262 101  vel.  9“, 10“
 SKUA - textilní rukavice
Bezešvý úplet, nylon/bavlna, bílý.
BAL-1/12/300

03 3259 300  vel.  9“ – 11“
 FINCH - textilní rukavice
Šitá, hnědá, bavlněná teplákovina,
pružný náplet na zápěstí.
BAL-1/12/300

03 3100 397  vel.  10“ 
 OSPREY - povrstvené rukavice
Šité bavlněné plátno, dlaň a prsty 
s tmavými PVC terčíky, pružný 
náplet na zápěstí.
BAL-1/12/300
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03 3100 460  vel.  6“ – 11“ 
 WINGS - univerzální rukavice
Bezešvý úplet z jemného polyesteru, pružná manžeta, 
dlaň a prsty pokryté tenkou vrstvou 
polyuretanu, bílé. 
BAL-1/12/240

4131

03 3100 375  vel.  7“ - 12“
 GANNET - povrstvené rukavice
Bezešvý nylonový úplet 
s pružným zápěstím, 
dlaň a prsty s červenými 
PVC terčíky.
BAL-1/12/240

03 3100 429  vel.  9“, 10“
 PLOVER - povrstvené rukavice
Bezešvý bílý polyester/bavlna úplet 
s pružným zápěstím, dlaň 
a prsty s modrými 
PVC terčíky.
BAL-1/12/300

03 3258 067-b  vel.  6“ - 11“
 BUNTING LIGHT HS-04-003 - univerzální rukavice
Pletené bezešvé polyesterové rukavice 
máčené v PU v dlani a na prstech, 
elastická manžeta.
BAL-1/12/300

2141

4131

4131

03 3100 407  vel.  7“ – 11“
 WINGS BLACK - univerzální rukavice
Jemný bezešvý polyesterový úplet, pružná manžeta, 
dlaň a prsty pokryté tenkou vrstvou 
polyuretanu, černé.
BAL-1/12/240

03 3259 298  vel.  7“ – 11“
 BUSTARD EVO - povrstvené rukavice
Bezešvé pletené rukavice z 95 % ba+5 % 
lycry, dlaň a prsty pokryty drobnými PVC 
terčíky, bez silikonu.
BAL-1/12/600

03 3259 302  vel.  6“ – 12“
 BUSTARD - povrstvené rukavice
Šitý bělený bavlněný úplet, bez manžety, pruženka na hřbetu,
dlaň a prsty s drobnými bílými PVC terčíky. 

03 3259 302  vel.  6 – 12“
 BUSTARD BLACK
Dlaň a prsty s drobnými
černými PVC terčíky,
šitý černý bavlněný úplet.
BAL-1/12/600

03 3259 302 vel.  6“ – 12“  
 BORA - povrstvené rukavice 
Kvalitní bílý šitý bavlněný úplet, 
dlaň a prsty povrstevné drobnými 
PVC terčíky.
BAL-12/50/600
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1111

03 3262 010 vel.  6“ – 10“  
NEXT - univerzální rukavice
Bezešvý jemný bílý nylonový úplet, konce prstů 
pokryty tenkou vrstvou polyuretanu, 
pružná manžeta.
BAL-1/12/240

03 3262 010  vel.  6“ – 11“
LARK - univerzální rukavice
Bezešvý úplet z jemného bílého nylonu, pružná manžeta, 
špičky prstů pokryté tenkou vrstvou bílého polyuretanu. 
BAL-1/12/240

once prstů 
etanu, 

03 3255 050  vel.   7“ – 11“
NYROCA MAXIM - univerzální rukavice 
Rukavice z úpletu nylon/lycra máčené v mikroporézním 
nitrilu. Výborná prodyšnost a úchop v suchém i mírně zaole-
jovaném prostředí, v nabídce i provedení s terčíky na dlani a 
prstech DOTS.
BAL-1/12/120

03 3259 111  vel.   7“ – 10“
MAFLEX FOAM DOTS - univerzální rukavice 
Bezešvý nylonový úplet povrstvený pěnovým nitrilem 
s terčíky na dlani a prstech. Pružná manžeta, vhodné do 
mírně mastného prostředí.
BAL-1/12/240

4141

t povrstvený
stech. Pružná manžeta, vho

středí.

03 3100 487  vel.   6“ – 10“
AIRLITE - univerzální rukavice 
Bezešvé pletené rukavice z jemného nylonového úpletu. Dlaň a prsty 
povrstveny polyuretanem, 
pružný náplet na zápěstí, 
EN388:4131.
BAL-1/12/120

4131

3232

03 3100 407 vel.  6“ – 11“
BUNTING - univerzální rukavice
Bezešvý úplet z jemného nylonu, pružná manžeta, dlaň a prsty
pokryté tenkou vrstvou polyuretanu.

03 3100 460 vel.  6“ – 11“
BUNTING 
EVOLUTION
Rukavice z polyesteru,
povrstvené 
polyuretanem.
BAL-1/12/240

03 3259 112  vel.   7“ – 10“
MAFLEX FOAM - univerzální rukavice 
Bezešvý nylonový úplet 
povrstvený pěnovým nitrilem
na dlani a prstech, 
pružná manžeta, 
vhodné do mírně 
mastného prostředí.
BAL-1/12/240

4131

4131

03 3257 005  vel.  6“ - 10“
SLIM - univerzální rukavice 
nylonové rukavice povrstvené 
extra tenkou vrstvou polyuretanu 
zajišťující maximální 
cit při práci
BAL-1/12/120

2121
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03 3100 475  vel.  6“ – 11“
 HORNBILL - univerzální rukavice
Pletené bezešvé nylonové rukavice 
s nanesenou pružnou gumou 
v dlani a na prstech, 
pružná manžeta. 
BAL-1/12/120

03 3100 383 vel.  6“ – 10“
 JACDAW - univerzální rukavice
Pletené bezešvé nylonové rukavice 
s nánosem HPT PVC v dlani 
a na prstech, pružná manžeta 
se suchým zipem.
BAL-1/12/120

4131

3132

03 3100 441  vel.  6“ – 11“
 BABBLER - povrstvené rukavice
Bezešvý bílý nylonový úplet, dlaň a prsty povrstvené
šedým mikroporézním nitrilem, 
pružný náplet na zápěstí.
BAL-1/12/120

3131

03 3100 509  vel.  7“ – 11“
 PALAWAN - povrstvené rukavice
Pletené bezešvé nylonové rukavice 
s vrstvou mikroporézního 
paropropustného latexu 
v dlani a na prstech, 
pružný náplet na zápěstí.
BAL-1/12/120

03 3252 027  vel.  6“ – 11“
 FIRECREST - povrstvené rukavice
Nylonové rukavice máčené 
v prodyšném hrubším broušeném
nitrilu, vynikající ergonomie 
a přilnavost.
BAL-1/12/120

4121

2131

03 3252 048 vel.  7“ – 10“
 VIRDIS - povrstvené rukavice
Bezešvé pletené rukavice, polomáčené
 v černém latexu, s bambusovým vláknem
 a zvrásněním na prstech pro lepší 
úchop, výborný odvod vlhkosti.
BAL-1/12/120

03 3100 111  vel.   10“
 REDPOL - máčené rukavice
Rukavice šité z bavlněného 
úpletu, polomáčené v PVC, 
pružný náplet na zápětí.
BAL-1/12/120

4111

03 3100 474  vel.  7“ – 11“
 VIREO - povrstvené rukavice
Bezešvý nylonový úplet povrstvený 
extra tenkým mikroporézním 
paropropustným nitrilem, 
pružný náplet na zápěstí.
BAL-1/12/120

3221

3131 X2XXXX
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03 3100 399  vel.  7“ – 11“
HARRIER - máčené rukavice
Šitý bavlněný úplet 
polomáčený v nitrilu,
pružný náplet na zápěstí,
barva modrá.
BAL-1/12/120

41114111

03 3100 399 vel.  7“ – 10“  
HARRIER YELLOW - máčené rukavice
Rukavice šité z bavlněného úpletu, 
polomáčené ve žlutém nitrilu, 
pružný náplet na zápěstí.
BAL-1/12/120

4111

03 3101 399  vel.  7“ – 10“
ZEBRA - máčené rukavice
Šitý bavlněný úplet 
polomáčený v nitrilu, 
pružný bavlněný 
náplet na zápěstí.
BAL-1/12/144

03 3100 409  vel.  9“ - 11“
SWIFT - máčené rukavice
Šitý bavlněný úplet celomáčený v silné vrstvě nitrilu,
tuhá manžeta, barva modrá.
BAL-1/12/120

03 3100 420   vel.  9“ - 11“
RUFF - máčené rukavice
Šitý bavlněný úplet polomáčený
v silné vrstvě nitrilu, tuhá manžeta,
barva modrá.
BAL-1/12/120

4211

4211

03 3100 419   vel.  9“ - 11“
KITTIWAKE - máčené rukavice
Šitý bavlněný úplet polomáčený 
v silné vrstvě nitrilu,
pružný náplet na zápěstí,
barva modrá.
BAL-1/12/120

4211

03 3100 409  vel.  10“
SPLIT - máčené rukavice
Kvalitní rukavice z šitého 
bavlněného úpletu, 
celomáčené v nitrilu, 
tuhá manžeta.
BAL-1/12/144 

4211

03 3100 400   vel.  9“, 10“
ROLLER - máčené rukavice
Šitý bavlněný úplet celomáčený 
v silné vrstvě nitrilu,
pružný náplet 
na zápěstí,
barva modrá.
BAL-1/12/120

42114221

03 3100 500  vel.  9“ – 11“
DUBIUS - máčené rukavice
Rukavice šité z bavlněného úpletu, máčené v silnější vrstvě nitrilu, 
elastická pletená manžeta, vhodné do silně
zaolejovaného prostředí.
BAL-1/12/120

ná manžeta, vhodné do silně
prostředí.

0
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03 3100 405   vel.  10“
 TWITE - máčené rukavice
Šité bavlněné rukavice 
s pružným nápletem 
na zápěstí,
polomáčené 
ve žlutém 
přírodním 
latexu, 
protiskluzná
úprava povrchu 
dlaně a prstů.
BAL-1/12/120

03 3257 077 vel.  10“
 REDSTART LIGHT - máčené rukavice
Šité bavlněné rukavice máčené 
v PVC, v délce 35 cm.
BAL-1/12/120

03 3100 389  vel.  8“ – 10“
  COOT - máčené rukavice
Rukavice z šitého bavlněného úpletu, 
dlaň a prsty máčené 
v kaučuku, 
protiskluzový 
povrch.
BAL-1/12/120

03 3100 411 vel.  7“ - 11“ 
 DIPPER - máčené rukavice
Pletené bezešvé rukavice 
ze směsi BA/PES, 
polomáčené 
v přírodním latexu, 
protiskluzová 
úprava, 
provedení 
dámské zelené, 
pánské šedé.
BAL-1/12/120

41413121 3141

03 3100 105  vel.  10“   délka 27 cm  
03 3100 104  vel.  10“   délka 35 cm  
03 3100 102  vel.  10“   délka 40 cm  
 REDSTART - máčené rukavice
Šitý bavlněný úplet máčený 
v PVC, červenohnědá 
barva. 
BAL-1/12/120

4111

03 3100 099  vel.  10,5“
 UNIVERSAL - máčené rukavice bez posypu
Šitý bavlněný úplet máčený 
v PVC s nitrilem, PVC 
návlek na paži 65 cm,
barva modrá a zelená,
český výrobek.
BAL-1/100

2111 AKL

03 3100 321  vel.  10“ 
 PETREL - chemické rukavice
Šitá bílá bavlněná teplákovina 
máčená v PVC, délka 35 cm, 
protiskluzná úprva povrchu ruky, 
tmavozelená barva.
BAL-1/12/72

4121JKL

03 3100 110  vel.  11“  
 FLAMINGO - chemické rukavice
Rukavice šité z bavlněného úpletu, 
máčené v PVC, 
s polyuretanovou vložkou 
a podšívkou z teplákoviny, 
délka 35 cm.
BAL-1/12/36

03 3100 106  vel.  9“ - 11“  -  červená barva
  vel.  9“ - 10“  -  žlutá barva  
 STANDARD - chemické rukavice
Šitý bavlněný úplet máčený
v PVC, délka 35 cm,
odolné vůči kyselinám
a louhům, český výrobek,
červená nebo
žlutá barva.
BAL-1/100

JKL4121 2121AKL
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03 3100 303  vel.  S – XL
 RAIL - jednorázové rukavice
Jednorázové rukavice z tenkého
vinylu pudrované, krabice
po 100 ks, vhodné
pro krátkodobý styk
s netukovými
potravinami.

V nabídce 
i nepudrované.
BAL-100 ks

03 3100 304   vel.  S – XL
 LOON - jednorázové rukavice
Jednorázové latexové rukavice,
pudrované, balení po 100 ks,
vhodné pro krátkodobý
styk s potravinami.
BAL-100 ks

03 3100 305   vel.  S – XL
 BARBARY - jednorázové rukavice
Jednorázové pudrované nitrilové rukavice, bez příměsí, 0,12 mm, 
délka 24 cm, rolovaný okraj, krabice po 100 ks. 
BAL-100 ks

03 3103 104 vel.  M – L
 PRSTY ESD - nepudrované esd prsty z latexu.
BAL-1440 ks 

03 3100 307  vel.  9“ (dámské),  10“ (pánské)
 DUCK - jednorázové rukavice
Jednorázové rukavice z tenké
polyetylénové folie, balení
po 100 ks, vhodné
pro krátkodobý
styk s potravinami.
BAL-100 ks

03 3100 311  vel.  S – L
 NCP 200 - jednorázové rukavice
Jednorázové nitrilové rukavice do čistých prostor 
(třída čistoty 100), 
ochrana výrobku spojená 
s chemickou odolností.
BAL-100 ks

03 3100 202  vel.  S – XL
 STARLING - ostatní rukavice
Latexové rukavice pro domácnost,
velurová úprava vnitřního
povrchu, protiskluzové
struktury na dlani
a prstech, barva žlutá.
BAL-1/12/120

03 3100 601  vel.  9“, 10“ 
03 3100 602  vel.  11“, 12“
 TECHNICKÉ - pryžové rukavice
Technické pryžové rukavice,
určené pro chemický
a strojírenský průmysl.
BAL-1/10/100
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03 3101 101  vel.  10“
 PARROT - tepelně odolné rukavice
Třívrstvé palcové rukavice, materiál Aramid 600 g/m2, 
ochrana před kontaktním teplem do 350 oC, 
krátkodobě maximálně do 500 oC.

 PARROT AL  vel.  10“
S pohlinikovaným hřbetem,
ochrana před kontaktním
teplem, sálavým teplem
a postřikem taveninou
do 350 oC; krátkodobě
max. do 500 oC.
BAL-1

03 3100 381  vel.  10“
 MACAW 137039 - tepelně odolné rukavice
Palcové dvouvrstvé rukavice z aramidu 
s ochranou před kontaktním 
teplem do 350 oC, 
krátkodobě 500  oC.
BAL-1

1x4x 42xxxx1x4x 43xxxx

03 3101 123  vel.  10“
 SCAUP - tepelně odolné rukavice 
Třívrstvé pětiprsté rukavice, materiál Aramid 320 g/m2, ochrana
před kontaktním teplem do 250 oC, krátkodobě maximálně
do 500 oC, dobrá úchopová schopnost.  

03 3101 122 vel.  10“
SCAUP
S pohlinikovaným hřbetem,
ochrana před kontaktním
teplem, sálavým teplem
a postřikem taveninou
do 250 oC; krátkodobě
max. do 500 oC.
BAL-1

03 3101 164  vel.  9“, 10“
 TACHOV - tepelně odolné rukavice
Ochranné pětiprsté rukavice, jejichž vnější vrstvu tvoří vlákno 
Kevlar® a vnitřní dvojitá smyčková bavlněná vložka. 
Ochrana proti kontaktnímu 
teplu 250 oC na dobu delší 
než 15 sekund. Vysoká 
odolnost proti řezu. 
BAL-1/10/100

42xxxx1x4x

03 3255 013  vel.  10“  
 OVENBIRD 27- tepelně odolné rukavice
Dvouvrstvá rukavice, vnější 
materiál 85 % Nomex, 15 % Kevlar, 
vnitřní materiál 100 % bavlna, 
ochrana před kontaktním 
teplem do 350 oC, 
délka 27 cm.
BAL-1/50

4341xx124x

03 3101 142  vel.  7“ – 10“
 GADWAL - tepelně odolné rukavice
Bezešvý úplet Kevlar, středně silný, 
max. 250 oC.
BAL-1/12/120

1341 2xxxxx 124x3x144x 

03 3100 504  vel.  8“ - 12“
 ELSEC 1000 - dielektrické rukavice
Dielektrické izolační rukavice 
z kvalitního přírodního latexu 1 mm 
určené pro ochranu 
před napětím 1000 V, 
v nabídce i provedení 500, 
7500, 17000 a 26500 V.
BAL-1

03 3290 000 
 KLIPSY NA RUKAVICE
Klips pro zavěšení rukavic, klíčů či čepice.
BAL-1
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03 3101 177   vel.  36 cm
03 3101 172   vel.  8 cm
RUKÁVNÍK ANTICUT MK5 8 cm - protiřezný návlek
Návlek ze směsové příze odolný proti oděru, řezu
a roztržení. Šedo-bílá barva. Univerzální velikost
Lze prát do teploty 40 oC.
BAL-1/10/100

354x 354x

03 3101 168  vel.  35 cm
03 3101 171  vel.  56 cm
RUKÁVNÍK ANTICUT MK5 - protiřezný návlek
Návlek s otvorem na palec ze směsové příze odolný 
proti oděru, řezu a roztržení. Šedo-bílá barva. 
Univerzální velikost. Lze prát do teploty 40 oC.
BAL-1/10/100

134x

03 3101 192  délka 36cm, 45cm a 56cm
RUKÁVNÍK DYNACUFF - protiřezný návlek
Protiřezný rukávník z materiálu Dyneema/polyamid, 
bez otvoru na palec, možno prát při 60 oC.
BAL-1/10/100

07 3604 427-56  
CETIA 56 - protiřezný návlek
Ochranný rukávník proti pořezu s otvorem na palec, vyroben 
z Taeki materiálu - ochrana proti pořezu a teplotě do 100 °C.
V nabídce i délky 36 a 45.
BAL-1/10/100

03 3101 263  délka 30 cm, 36 cm, 45 cm, 56 cm
JUNO - protiřezný návlek
Dlouhý bezešvý pletený protiřezný rukávník z vláken 
polyamid / Aramid s otvorem na palec, díky 
elastickému úpletu vhodný pro muže i ženy.
BAL-1 pár

03 3101 179  
POCHARD - protiřezný návlek
Bezešvý návlek na paži z materiálu Kevlar®,
délka 25, 36, 56 cm.
BAL-1/10/100

454x X1XXXX

133X X1XXXX

03 3000 033  délka 35cm a 45cm
SHARPKING 35 (45) - protiřezný návlek
Bezešvý pletený protiřezný rukávník 
z HC příze s nejvyšší mírou ochrany.
BAL-1/10/100

354x

1340 x1xxxx

2422B X1XXX

03 3000 047-50  délka 50 cm
RYCHNOV 50 - protiřezný návlek
Bezešvý protiřezný rukávník bez otvoru na palec z materiálu 
Kevlar, odolnost vůči teplu 100C
BAL-1/10/100
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03 3101 144  vel. 6“ – 10“
TURNOV - protiřezné rukavice 
Bezešvé pletené kevlarové rukavice
bez prstů, pratelné.
BAL-1/10/100

1441

evlarové rukavice
.

03 3101 243  vel.  7“ – 10“
NODDY - protiřezné rukavice
Bezešvý úplet z Kevlaru, obouruký, silný.
BAL-1/10/100

x1xxxx1440

X1XXXX4541F

03 3101 149  vel.  XXS - XXL
BATMETALL 171310 - protiřezné rukavice
Rukavice z nerezových kroužků, 
s textilním stahovacím řemínkem 
a maximální ochranou 
proti pořezání.
BAL-1

03 3101 198  vel.  7“ – 11“
SHARPKING GRIP - protiřezné rukavice
Bezešvé protiřezné rukavice s terčíky na dlani a prstech, 
vysoká životnost, možnost chemického čištění, 
v nabídce i hladké provedení 
bez povrstvení, 
balení po 10p.
BAL-1/10/100

03 3258 141  vel.  7“ – 11“
PANZERHAND URSUS LONG - protiřezné rukavice
Bezešvé pletené protiřezné rukavice 
z vlákna BRINIX s nejvyšší ochranou 
vůči pořezání, EN ISO 13997 
je 96,9 N, prodloužený úplet na 
zápěstí, pratelné
BAL-1/10/100

454x

03 3100 521  vel.  7“ – 10“
CROPPER - protiřezné rukavice
Pletené bezešvé rukavice 
z kombinace materiálů 
Spandex, nylon 
a skleněného vlákna, 
v nabídce i provedení 
s terčíky či kůži ve dlani.
BAL-1/12/60

354x

03 3252 035  vel. 6“ – 11“
ANTICUT AMX - protiřezné rukavice
Bezešvé pletené protiřezné rukavice 
bez povrstvení z příze polyamid 
/ Brinix s nejvyšším stupněm 
ochrany vůči prořezu, 
pružná manžeta.
BAL-1/10/100

4542

03 3101 173  vel.  6“ – 11“
HT2 - protiřezné rukavice
Jemné bezešvé protipořezové rukavice s úpletem ze směsi 
Dyneema® a polyamidových vláken , bez povrstvení, stupeň 
řezu č.2, v nabídce i provedení bez prstů.
BAL-1/10/100

324x

NEW
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454x

03 3101 165  vel.  6“ – 11“
 ANTICUT MK5 GRIP - protiřezné rukavice
Rukavice s PVC terčíky odolné proti oděru,
řezu a roztržení. Barva šedo-bílá s černými PVC
terčíky pro lepší uchopení. 
Použití při práci s plechem
a ostrými předměty.
Lze je prát 
do teploty 40 oC. 
BAL-1/10/100

354x

03 3101 167  vel.  6“ – 11“
 ANTICUT MK5 - protiřezné rukavice
Protiřezné rukavice. Odolnost proti oděru, 
řezu a proti dalšímu trhání. 
Použití při práci 
s plechem
a ostrými předměty.
Barva šedo-bílá. 
Lze je prát 
do teploty 40 °C.
BAL-1/10/100

4544

03 3101 170  vel.  6“ – 11“
 ANTICUT MK5 SKIN - protiřezné rukavice
Rukavice s kůží odolné proti oděru,řezu, 
roztržení a propíchnutí. Vhodné při práci
s plechem, ostrými předměty a povrchem
potřísněným olejem např. automobilový
průmysl. Lze je prát
do teploty 40 °C.
BAL-1/10/100

03 3100 458  vel.  7“ – 11“
 RAZORBILL - protiřezné rukavice
Pletené bezešvé protiřezné rukavice
z modifi kovaného skleněného vlákna, 
Spandexu a nylonu s nánosem 
HTC nitrilu 
v dlani a na prstech. 
BAL-1/12/120

03 3258 043  vel.  7“ – 11“
 SHARPKING RED - protiřezné rukavice
Bezešvé pletené protiřezné rukavice 
s nejvyšší mírou ochrany, dlaň a prsty 
povrstveny šedým polyuretanem, pružná 
manžeta na zápěstí.
BAL-1/10/100

4542 4543

03 3101 245  vel.  6“ – 11“
 JUNGO 5 - protiřezné rukavice
Pletené bezešvé protiřezné rukavice 
s nejvyšším stupněm ochrany ze směsného 
vlákna nylon/spandex/glass fi ber yarn, 
dlaň a prsty povrstvené 
polyuretanem.
BAL-1/10/600

4543

03 33258 089  vel.  6“ – 10“ 
 TONGA - protiřezné rukavice 
bezešvé pletené protiřezné rukavice 
se středním stupněm ochrany, dlaň a prsty 
povrstvené polyuretanem, neobsahují DMF, 
výborná fl exibilita 
a prodyšnost, 
pratelné.
BAL-1/12/120

4342

334x

03 3101 163   vel.  6“ – 11“
 ANTICUT HT3 - protiřezné rukavice
Bezešvé dyneemové rukavice 
odolné proti oděru, řezu 
a roztržení. Použití při 
práci s plechem 
a ostrými předměty. 
Barva šedo-bílá.
BAL-1/10/100

334x

03 3101 160  vel.  6“ – 11“
 ANTICUT HT3 GRIP - protiřezné rukavice
Bezešvé dyneemové rukavice odolné proti oděru, řezu a roztržení.
Barva černo-bílá s černými PVC terčíky
pro lepší uchopení.
Použití při práci s plechem
a ostrými předměty.
BAL-1/10/100
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03 3100 413  vel.  S –  XXL
DK- 300A TOP ESD - antistat. ruk.
Antistatická elastická rukavice 
s vetkaným uhlíkem, konečky prstů 
povrstvené polyuretanem.
BAL-1/10/600

03 3263 204  vel.  8“ – 9“
JCA-TF100 ESD - antistatické rukavice
Bezešvé nylonové ESD rukavice s vetkaným 
uhlíkem, pružný náplet na zápěstí
BAL-1/12/120

03 3100 484  vel.  S – XXL  
WK- 5053G - antistatické rukavice
Antistatická rukavice s PVC terčíky 
v dlani a hřbetem z polyesteru 
s vetkaným uhlíkovým vláknem.
V nabídce i provedení bez 
povrstvení model 5055G.
BAL-1/10/600

03 3100 473  vel.  S  – XXL
DK-300A CARBON ESD 
Antistatické rukavice s vetkaným 
uhlíkem a povrstvenou dlaní PU.
BAL-1/10/600

03 3263 203  vel.  S  – XL
ESD CARBON FINGERLESS DOTS 
- antistatické rukavice 
Bezešvé nylonové ESD rukavice s vetkaným 
uhlíkem bez prstů, terčíky ve dlani.
BAL-1/10/600

03 3000 037  délka 25 a 35 cm
ESD RUKÁVNÍK 25, 35 - protiřezný návlek  
Pletený protiřezný bezešvý ESD rukávník
vyroben z kombinace HPPE vláken / nylon, 
polyethylen, spandex, carbon, elastická manžeta.

424x

03 3262 020  vel.  7“ – 9“ 
NG208 - antistatické rukavice
Speciální šité antistatické rukavice bez úpletu vláken, dlaň z pevného 
protiskluzného materiálu zachycující mikroskopické částice prachu 
a zajišťující odstranění prachu z povrchu, výborná absorbce potu, 
vetkaná antistatická vlákna na hřbetu rukavice. 
Díky použití kvalitní jemné příze neškrábou 
povrchy předmětů, využití např. v optice, 
montáž polovodičů, kontrola kvality.
BAL-1/10/600

03 3100 489 vel.  S  – XXL
DK-300 CARBON - antistatické rukavice
Bezešvé pletené nylonové antistatické
rukavice s vetkaným uhlíkem, hladké 
bez povrstvení.
BAL-1/10/600

113x

03 3100 523  vel.  S – XL
ESD CARBON DOTS - antistat. ruk.
Antistatické bezešvé nylonové 
rukavice s vetkaným uhlíkovým 
vláknem, dlaň a prsty povrstveny 
drobnými PVC terčíky.
BAL-1/10/600

113x

4131

03 3100 440  vel.  7“ – 10“ 
DK-300A COPPER ESD - antistat. ruk.
Antistatické nylonové 
rukavice s vetkaným 
měděným vláknem, 
dlaň a prsty povrst-
veny polyuretanem, 
pružná manžeta, 
výborné antistatické 
vlastnosti.
BAL-1/10/600

4131
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03 3101 127  vel.  7“ – 11“
HELIX C5 WET - protiřezné rukavice
Protiřezné rukavice s maximální 
ochranou vůči pořezání 
při zachování vynikajícího hmatu 
a komfortu, úplet Dyneema, 
skelné vlakno, vlákno Bamboo 
TwinFlex, povrstveni elastomer, 
bez silikonu.
BAL-1/12/120

4542

03 3101 180  vel.  7“ – 11“
HELIX C5 DRY - protiřezné rukavice
Protiřezné rukavice s nejvyšším 
stupněm ochrany, úplet Dyneema, 
skelné vlákno, vlákno Bamboo 
TwinFlex, protiskluzné terčíky 
na dlani a prstech.
BAL-1/12/120

254x4132

03 3254 005  vel.  7“ – 10“
PHYNOMIC X-FOAM HV - univerzální rukavice
Bezešvé pletené rukavice určeny do 
prostředí, kde hrozí zachycení rukou 
rotačními strojními zařízenímimi, dlaň                                                                            
a prsty pokryty pěnovým nitrilem, 
zeslabený perforovaný úplet u spodní 
hrany každého prstu za účelem odtr-
žení v případě zachycení, pružný úplet 
na zápěstí.
BAL-1/12/120

03 3252 296  vel.  6“ – 11“
ATHLETIC LITE 60027 - univerzální rukavice
Bezešvé pletené nylonové rukavice 
s příměsí elastanu, dlaň a prsty 
povrstveny pěnovým NBR s výbornými 
úchopovými vlastnostmi, ergonomický 
design, vhodné do suchého a mírně 
mastného prostředí
BAL-1

31x1

03 3257 013  vel.  6“ – 10“
UNIPUR 6639 - univerzální rukavice
Bezešvé pletené polyamidové 
rukavice, dlaň a prsty 
povrstveny fl exibilním černým
polyuretanem
BAL-1/12/120

4131

03 3100 342 vel.  9“ – 11“
RUBIFLEX NB80S - chemické rukavice
Chemické rukavice z NBR (nitril-kaučuk) v zesíleném provedení, 
délka 80 cm, bezešvé povrstvení, anatomický tvar, 
fl exibiní, odolné vůči kyselinám, louhům, rozpouštědlům.
V nabídce i délka 60 cm
BAL-1/12/120

2121 JKL2121 JKL

03 3101 323  vel.  9“ – 11“
RUBIFLEX NB60SZ - chemické rukavice
Chemické rukavice z NBR (nitril - kaučuk ) v zesíleném provedení, 
délka 60 cm, vnitřní bavlněná podšívka, anatomický tvar, guma 
na konci manžety, fl exibiní, odolné vůči kyselinám, minerálním 
olejům, louhům a rozpouštědlům, chemický průmysl, pískování.
BAL-1/10

03 3100 124  vel. 10“
COMPACT NB27H - máčené rukavice
Velmi robustní ochranné rukavice 
s velkou odolností vůči oděru 
a protržení určené pro hrubé práce, 
bavlna máčená v NBR ( nitril - kaučuku ), 
odolnost vůči olejům a tukům.
BAL-1/10

4221
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03 3101 025   vel.  6“ – 10“  
PERFECT POLY 2400260 - univerzální rukavice
Bezešvé pružné polyamidové rukavice povrstvené velmi tenkou 
vrstvou polyuretanu, bez silikonu, ideální pro precizní 
manipulaci s malými součástkami.
BAL-1/10/100

2121

03 3101 026   vel.  7“ – 10“  
POLYTRIL 2232278 - univerzální rukavice
Pletené bezešvé polyamidové rukavice, dlaň a prsty povrstvené 
pěnovým nitrilem, bez silikonu, vhodné pro manipulaci 
s lehce mastnými díly.
BAL-1/10/100

3131

03 3000 029   vel.  UNI
ARACUT SLEEVES 4150055 - protiřezný návlek
Pletený bezešvý kevlarový rukávník s otvorem na palec, 
vyztužený kůží na předloktí, délka 36 cm, odolnost do 250 °C, 
manipulace s ostrými horkými díly.
BAL-1/10/100

03 3252 168   vel.  6“ - 11“
VERTIGO 3 BLACK - protiřezné rukavice
Bezešvé pletené protiřezné rukavice z vláken Spectra/Lycra 
zajišťující vynikající komfort a cit při práci, dlaň a prsty pokryty 
polyuretanem, vzdušný hřbet rukavice, délka 23 cm, pružná 
manžeta na zápěstí.
BAL-1/10

4443 x2xxxx

2142 x2xxxx

03 3252 150  vel.  7“ –  11“
MAXCOAT 2095767 - chemické rukavice
Bezešvé, dvakrát máčené nitrilové 
rukavice s protiskluznou úpravou ve 
dlani a na prstech, nylonová podšívka, 
tloušťka 1,36 mm, délka 35 cm, 
AQL < 0,65, vhodné pro manipulaci 
s mokrými a zaolejovanými předměty, 
ropnými deriváty a chemikáliemi.
BAL-1/10/50

4342 4121 JKL

03 3252 167  vel.  7“ – 11“
DEXGRIP 2094140 - univerzální rukavice
Bezešvá pletená rukavice ze směsi bavlny a polyamidu střední 
gramáže, dlaň a prsty povrstveny zřaseným latexem, odolnost 
vůči kontaktnímu teplu do 250° C.
BAL-1/10
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03 3100 178  vel.  6“ – 11“  
HYFLEX® 11-616 - univerzální rukavice
Bezešvé nylonové rukavice s nánosem fl exibilní extra tenké 
vrstvy polyuretanu, vhodné 
pro tu nejjemnější 
manipulaci, maximální 
cit a přesnost při práci, 
vysoký komfort. 
BAL-1/12/144

2121X

03 3101 009  vel.  7“ – 10“
STRINGKNITS 76-200 - textilní rukavice
Lehké nylonové bezešvé rukavice bez úletu vláken. 
Vhodné jak pro montáž, 
tak do lakoven. 
Ideální řešení pro ochranu 
produktů, bílé.
BAL-1/12/144

002XA

03 3101 010  vel.  6“ – 11“
STRINGKNITS 76-202 - textilní rukavice
Lehké elastické bezešvé nylonové rukavice bez úletu vláken, 
určeno pro profese 
vyžadující pohodlí a cit při práci 
a ochranu výrobku, pratelné.
BAL-1/12/144

214x

03 3100 435  vel.  7“, 9“
STRINGKNITS 76-100 - textilní rukavice
Lehké elastické bavlněné bezešvé 
rukavice, lehké, dobrý cit 
a komfort při práci.
BAL-1/12/144

002XA

Ide
produ
BAL-1/

03 3101 099  vel.  6“ – 11“  
HYFLEX® 11-619 - univerzální rukavice
Ultra tenké a zároveň odolné bezešvé nylonové rukavice 
s nánosem extra fl exibilní 
vrstvy polyuretanu 
pro maximální cit 
a přesnost při práci, 
vysoký komfort 
užívání.
BAL-1/12/144

2121X

ce
vé nylonové rukavice 

03 3100 459 vel.  6“ – 11“
HYFLEX® ULTRA LITE 11- 618 - univerzální rukavice
Bezešvé nylonové rukavice povrstvené polyuretanem, 
jsou to nejlehčí povrstvené rukavice na trhu. 
Jsou o 20 % lehčí, než jejich nejbližší 
polyuretano/nylonový konkurent. 
Tloušťka jen 0,8 mm.
BAL-1/12/144

3121X

ruka
anem,

u. 
š

nt. 

03 3100 114  vel.  6“ – 11“
HYFLEX® 11- 600 - univerzální rukavice
Bezešvý nylonový úplet, dlaň a prsty povrstvené 
polyuretanem, pružný náplet na zápěstí, bílá barva.
BAL-1/12/144

3121A

í rukaviceice
prsty povrstvené 

plet na zápěstí, bílá barva

03 3100 119  vel.  6“ – 10“
HYFLEX® LITE11- 605 - univerzální rukavice
Bezešvý nylonový úplet, povrstvené pouze 
konečky prstů polyuretanem, 
pružný náplet na zápěstí, 
bílá barva.
BAL-1/12/144

003XA

erzáln rukavicelní ruka
povrstvené pouze 

retanem, 
ěstí, 
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03 3100 177 vel.  6“ – 11“
HYFLEX® 11-402 - univerzální ruk.
Bezešvé nylonové rukavice povrstvené polyuretanem na 
vodní bází (neobsahují polyuretan uvnitř rukavice), vynikající 
životnost ve spojení s výborným komfortem užívání, díky žluté 
barvě vždy viditelná na pracovišti.
BAL-1/12/144

41314121A

03 3101 036  vel.  6“ – 11“  
HYFLEX® 11-818 - univerzální rukavice
Ultra tenké bezešvé rukavice z 18ti vláknové 
tkaniny nylon/spandex s dlouhou životností, 
povrstvení prodyšnou nitrilovou pěnou, 
excelentní cit při práci, bez silikonu.
BAL-1/12/144

3121A 4131A 4121A

03 3101 037  vel.  6“ – 11“
HYFLEX® 11- 840 - univerzální rukavice
Pletené bezešvé rukavice z 15ti vláknové 
tkaniny nylon/spandex povrstvené nitrilovu 
pěnou s excelentní životností a částečnou 
ochranou vůči pořezání, bez silikonu.
BAL-1/12/144

03 3100 123  vel.  6“ – 11“
SENSI LITE A48-100 - univerzální ruk., bílá
SENSI LITE A48-101 - univerzální ruk., černá
Bezešvý nylonový úplet, dlaň, prsty 
povrstvené polyuretanem, 
pružný náplet na zápěstí.

03 3100 125  vel.  6“ – 11“
SENSI LITE A48-105 - 
univerzální rukavice, 
máčené konce prstů.
BAL-1/12/144

003xA

4131A

03 3257 067 vel.  6“ – 11“
EDGE 48-126 - univerzální rukavice
Bezešvé pletené polyesterové rukavice, dlaň a prsty povrstveny 
polyuretanem bez obsahu DMF, pružná manžeta na zápěstí.
BAL-1/12/144

03 3257 066  vel.  6“ – 11“  
EDGE 48-125 - univerzální rukavice
Bezešvé pletené 
polyesterové rukavice, 
dlaň a prsty povrstveny 
polyuretanem bez obsahu 
DMF, pružná manžeta 
na zápěstí.
BAL-1/12/144

4121A

03 3100 113 vel.  6“ – 11“ 
HYFLEX® FOAM11 - 800 - univerzální rukavice
Bezešvý nylonový úplet s technologií zvyšující pružnost a ohyb v namá-
haných oblastech ruky, dlaň a prsty povrstvené šedým mikroporézním 
nitrilem, pružný náplet na zápěstí, 
antistatické (EN1149/2), vynikající 
úchop i při manipulaci s mírně 
mastnými předměty.
BAL-1/12/144

cí 

3131A

03 3100 121  vel.  6“ – 11“
HYFLEX® FOAM 11- 801 - univerzální rukavice
Bezešvý nylonový úplet, dlaň a prsty povrstvené mikroporézním nitri-
lem, antistatické EN 1149-2, použití v suchém a mírně zaolejova-
ným prostředí, vynikající protiskluzné vlastnosti.
BAL-1/12/144

03 3252 180  vel.  6“ – 11“
HYFLEX® 11-849 - univerzální rukavice
Bezešvé rukavice z 18vláknového úpletu 
nylon / spandex, celopovrstvené nitrilovou 
pěnou Ansell Grip™ Technology zajišťující 
výborný úchop suchých a mastných dílů, 
vynikající citlivost a komfort při práci,bez 
silikonu, pratelné.
BAL-1/12/144

3131A 95
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03 3100 134  vel.  6“ – 10“  
HYFLEX® 11- 900 - máčené rukavice
Univerzální pletené v nitrilu máčené 
rukavice vhodné pro manipulaci 
v mírně zaolejovaném prostředí 
s požadavkem na dobrou citlivost.
BAL-1/12/144

3131A

03 3251 031 vel.  6“ – 10“
HYFLEX®11-917 - máčené rukavice
Bezešvé pletené nylonové 
rukavice. Dlaň, prsty a hřbet 
rukavice povrstveny nitrilem 
s protiskluzovou úpravou, 
pružná manžeta, vhodné 
pro manipulaci v zaolejo-
vaném prostředí.
BAL-1/12/144

4121A

čené rukavice

t 

03 3100 188 vel.  6“ – 11“
HYFLEX® 11-925 - máčené rukavice 
Ultra tenké pletené bezešvé nylonové ruka-
vice v kombinaci s vlákny Spandex,
 z 3/4 povrstvené nitrilem, dvojité máčení, 
vynikající úchop a obratnost při zachování 
jedninečné citlivosti při práci v zaolejo-
vaném prostředí díky využití Ansell Grip 
Technology, pružná manžeta.
BAL-1/12/72

3111A

03 3100 431  vel.  8“ – 11“   –  polomáčené
03 3100 451  vel.  8“ – 10“   –  celomáčené
HYCRON® 27- 600, 602 - máčené rukavice
Šitý bavlněný úplet, polomáčený 
nebo celomáčený v nitrilu, 
pružný náplet na zápěstí. 
BAL-1/12/144

4x21B

03 3100 463  vel.  8“ – 11“
HYCRON® 27- 607 - máčené rukavice
Šitý bavlněný úplet, polomáčený v silném nitrilu, tuhá manžeta.
BAL-1/12/144

4x21B

03 3100 136  vel.  6“ – 11“  
HYFLEX® 11- 920 - univerzální rukavice 
Bezešvý nylonový úplet, dlaň a prsty povrstvené nitrilem 
s vysokou odpudivostí vůči olejům 
a vynikajícím úchopem, 
určené pro manipulaci 
s malými a středně velkými 
součástkami pokrytými 
olejem, technologie 
Ansell Grip Technology.
BAL-1/12/144

3131A

4121A

03 3101 045  vel.  6“ – 11“  
HYFLEX® 11-926 - univerzální rukavice
Bezešvý, 18ti vláknový úplet nylon /spandex, ¾ dvouvrstvé 
povrstvení dlaně a prstů neoprenem a nitrilem se speciální 
protiskluzovou úpravou, výborná fl exibilita ve spojení s 
vynikajícím úchopem mastných a zaolejovaných výrobků, 
pružná pletená manžeta.
BAL-1/12/144

4121A

03 3252 181  vel.  6“ – 11“
HYFLEX® 11-816 - univerzální rukavice
Bezešvé rukavice z 18vláknového úpletu nylon / spandex, 
dlaň a prsty povrstvené nitrilovou pěnou, velmi citlivý úchop 
drobných dílů, dermatologicky testovány, bez rozpouštědel, 
certifi kát Oekotex.
BAL-1/12/144
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03 3100 450  vel.  9“ – 11“ celomáčené
03 3100 430  vel.  10“ celomáčené s prodlouženou manžetou  
 HYCRON® 27 - 805, 810 - univerzální rukavice
Šitý bavlněný úplet, 
celomáčený v silném nitrilu, 
tuhá manžeta.
BAL-1/12/144

4X21B

03 3100 464  vel.  8“ – 10“    
 NITRASAFE® 28 - 329 - máčené rukavice 
Šitý úplet Kevlar®/bavlna, dlaň a prsty máčené 
v nitrilu, hřbet 100 % Kevlar®, bezpečnostní 
manžeta Nitragold, délka 27 cm, černá barva.
BAL-1/12/72

4331 x1xxxx

03 3100 465  vel.  7“ – 10“
 HYLITE® 47 - 402 - univerzální rukavice
Šitý bavlněný úplet, celomáčený v nitrilu, pružný
náplet na zápěstí, antistatický.
BAL-1/12/144

3111A

03 3100 428 vel.  7“ – 10“
 HYLITE® 47 - 409 - univerzální rukavice
Šitý bavlněný úplet, celomáčený v nitrilu,
bezpečnostní manžeta.
BAL-1/12/144

3111A

03 3100 439  vel.  7“ - 10“
 EASYFLEX® 47 - 200 - univerzální rukavice
Šitý bavlněný úplet, polomáčený v nitrilu,
pružný náplet na zápěstí.
BAL-1/12/144

2111A

03 3100 432  vel.  7“, 8“, 8,5“, 9“, 10“
 HYLITE® 47 - 400 - univerzální rukavice
Šitý bavlněný úplet, polomáčený v nitrilu,
pružný náplet na zápěstí.
BAL-1/12/144

3111A

03 3252 110  vel.  8“ – 11“ 
 HYCRON 27-905 - máčené rukavice
Šitý bavlněný úplet celo-povrstvený nitrilem 
s protiskluznou úpravou Ansell Grip 
Technology™ pro lepší úchop, 
povrstvení Ripel Technology poskytuje 
vynikající bariéru proti mazivům a olejům, 
výborná odolnost vůči abrazivním 
a ostrým materiálů, bezpečnostní 
tuhá manžeta.
BAL-1/12/72

4221C

03 3100 135  vel.  6“ - 10“
 NITROTOUGH N230Y - máčené rukavice
Šitý bavlněný úplet, polomáčený ze 3/4 v nitrilu, 
délka 26cm, pružný úplet na zápěstí.
BAL-1/12/144

4111

97

Rukavice

R
u

ka
vi

ce
 - 

u
n

iv
e

rz
á

ln
í



X141B x2xxxx

03 3100 421  vel.  7“ – 10“
 GLADIÁTOR® 16 - 500 - univerzální rukavice
Šitý bavlněný úplet, dlaň a prsty máčené v kaučuku,
protiskluzná úprava povrchu, náplet na zápěstí.
BAL-1/12/72

03 3100 120  vel.  6“ – 11“    
 HYFLEX® 11- 624 - protiřezné rukavice
Dlaň povrstvená polyuretanem. 
Pletená podšívka z nylonu 
a vlákna Dyneema/Lycra. 
Tyto rukavice umožňují úchop 
suchých i lehce naolejovaných 
součástek.
BAL-1/12/144

4X42B

03 3100 468  vel.  6“ – 11“    
 HYFLEX® 11- 625 - protiřezné rukavice 
Polyuretanové povrstvení. 
Podšívka Dyneema/Lycra. 
Povrstvená dlaň. 
Pletená manžeta.
BAL-1/12/144

03 3100 360  vel.  6“ – 11“    
 POWERFLEX 80-658 
- protiřezné rukavice 
Bezešvá pletená protiřezná rukavice 
s tepelnou odolností do 250° C, podšívka 
z vláken kevlaru /kovový drátek, máčené ze 
3/4 v latexu.
BAL-1/12/72

4342BXX43E

03 3100 466  vel.  6“ – 11“
 POWERFLEX® 80 -100 - protiřezné rukavice
Bezešvý úplet polyester/bavlna, dlaň a prsty máčené
v latexu, protiskluzný povrch,
zelená barva.
BAL-1/12/144

2242B

03 3101 121  vel.  7“ – 11“
 POWERFLEX® 80-600 - protiřezné rukavice 
Bezešvé protiřezné kevlarové rukavice povrstvené zdrsněným 
přírodním kaučukem, neobsahují silikon - nezanechávají otisky, 
teplu odolné do 250 oC, vhodné pro sklářský průmysl.
BAL-1/12/72

3444Cx2xxxx

x2xxxx

03 3100 424  vel.  7“, 7,5“ 8“, 9“, 10“
 HYNIT® 32 - 105 - univerzální rukavice 
Šitý bavlněný úplet laminovaný nitrilem, 
bez manžety, sešívaný hřbet.
BAL-1/12/144

3111A

03 3100 423  vel.  7“, 7,5“ 8“, 9“, 10“
 HYNIT® 32 - 815 - univerzální rukavice
Šitý bavlněný úplet povrstvený nitrilem,
hřbet z bavlněné síťoviny,
pruženka v zápěstí.
BAL-1/12/144

3111A

03 3100 467  vel.  9“, 10“
 HYD-TUF® 52 - 547 - univerzální rukavice
Dlaň a prsty šité z bavlněného úpletu povrstveného
hnědým nitrilem, hřbet z pruhované 
bavlny, plná podšívka, tuhá 
bezpečnostní manžeta.
BAL-1/12/144

3111A
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4342B

03 3251 034 vel.  7“ – 10“
HYFLEX® 11-427 - protiřezné rukavice 
Bezešvé pletnené protiřezné ru-
kavice z 13ti vláknového úpletu 
se zvýšenou viditelností.
Dlaň, prsty a hřbet povrstveny 
polyuretanem na vodní bázi se 
zvýšenou odolností vůči mast-
nostám a olejům, bez silikonu, 
odolné teplotám do 100 °C.
BAL-1/12/144

4X32B x1xxxx

03 3252 002 vel.  6“ – 11“
HYFLEX® 11-423 - protiřezné rukavice 
Bezešvé pletnené protiřezné 
rukavice z 13ti vláknového 
úpletu se zvýšenou viditelností.
Dlaň a prsty povrstveny poly-
uretanem na vodní bázi, bez 
silikonu, vhodné i do mírně 
mastného prostředí, odolné 
teplotám do 100 °C.
(v nabídce i provedení bez prstů)
BAL-1/12/144

4X32B x1xxxx

x1xxxx

avice 

03 3251 068  vel.  6“ – 11“    
HYFLEX® 11-531 - protiřezné rukavice
Ultra tenké protiřezné rukavice povrstevné pěnovým nitrilem využíva-
jící Ansell Intercept a Grip Technology zajišťující maximální citlivost 
při práci spojenou s vynikajícími protiskluznmi vlastnostmi, vhodné 
do suchého i mírně zaolejovaného prostředí, bez silikonu, vynikající 
prodyšnost zajišťuje dlouhodobý komfort při práci
BAL-1/12/144

4X42B

03 3251 069  vel.  6“ – 11“    
HYFLEX® 11-541 - protiřezné rukavice
Ultra tenké protiřezné rukavice povrstevné pěnovým nitrilem využíva-
jící Ansell Intercept a Grip Technology zajišťující maximální citlivost 
při práci spojenou s vynikajícími protiskluznmi vlastnostmi, vhodné 
do suchého i mírně zaolejovaného prostředí, bez silikonu, vynikající 
prodyšnost zajišťuje dlouhodobý komfort při práci.
BAL-1/12/144

4X21D 4342B

03 3251 067  vel.  6“ – 11“    
HYFLEX® 11-724 - protiřezné rukavice
Tenké protiřezné rukavice 
se středním stupněm ochrany 
s příměsí Lycry pro vyšší komfort 
a lepší fl exibilitu, dlaň a prsty povrstveny 
tenkou vrstvou polyuretanu, bez silikonu, 
zvýšená odolnost vůči oděru zaručuje 
dlouhou životnost.
BAL-1/12/144

03 3251 066  vel.  6“ – 11“    
HYFLEX® 11-539 - protiřezné rukavice
Ultra tenké protiřezné rukavice s 3/4 povrst-
vením nitrilem využívající Ansell Intercept 
a Grip Technology zajišťující maximální 
citlivost při práci spojenou s vynikajícími 
protiskluznmi vlastnostmi, vhodné 
do mastného a zaolejovaného prostředí.
BAL-1/12/144

4X42B

03 3257 068  vel.  6“ – 11“    
EDGE 48-701 - protiřezné rukavice
Bezešvé pletené protiřezné rukavice se středním 
stupněm ochrany z vláken Spandex,Nylon a 
HPPE, dlaň a prsty povrstveny polyuretanem, 
pružná manžeta na zápěstí.
BAL-1/12/144

3X31B

03 3101 317    vel.  6“ – 11“
HYFLEX® 11-518 - protiřezné rukavice
Extrémně tenké protiřezné rukavice (stupeň prořezu č. B) pro 
nejpreciznější manipulaci s drobnými díly z vlákna Dyneema® 
Diamond Technology, povrstvení tenkou vrstvou polyuretanu, 
vynikající prodyšnost a komfort.
BAL-1/12/144
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03 3251 032  vel.  7“ – 11“
HYFLEX® 11-947 - protiřezné rukavice
Bezešvé pletené protiřezné 
rukavice z vláken Techcor 
Dlaň, prsty a hřbet rukavice 
povrstveny nitrilem s protisk-
luznou úpravou, vhodné pro 
manipulaci s drobnějšími díly 
v mírně zaolejovaném pro-
středí, v nabíce i provedení 
celopovrstvené.
BAL-1/12/144

ro 
y 

4X42B

4X42C

3x32B

03 3100 495  vel.  6“ – 11“  
HYFLEX® 11- 435 - protiřezné rukavice
Protiřezná rukavice s prodlouženým zápěstím 
z materiálu Dyneema®/Nylon 
povrstvená polyuretanem 
na vodní bází (PU neprosakuje 
do vnitřní strany rukavice, 
vyšší pohodlí a zdravotní 
nezávadnost), bez silikonu,
BAL-1/12/144

03 3252 188  vel.  6“ – 11“  
HYFLEX® 11-528 - protiřezné rukavice
Bezešvé pletené protiřezné rukavice z 18vláknové podšívky Inter-
cept® zajišťujcí výbornou citlivost při práci, dlaň a prsty povrstveny 
nitrilem s pískovaným reliéfem Grip technology® s vynikajícím 
úchopem zaolejovaných a mastných dílů, pružný úplet na zápěstí, 
OEKO-TEX® Standard 100
BAL-1/12/144

03 3100 133  vel.  6“ – 11“
HYFLEX® CR 11-500 
- protiřezné rukavice
Bezešvý úplet z vláken Kevlar, dlaň 
a prsty povrstvené černým mikroporézním 
nitrilem, pružný náplet na zápěstí, stupeň 
prořezu č. B, do teploty 100 oC, 
vhodné pro širokou škálu 
montážních úkonů, 
vhodné pro suché i mírně 
zaolejované prostředí s lehkou 
ochranou proti pořezání 
a izolací před horkem.
BAL-1/12/144

3231B x1xxxx

03 3252 297  vel.  7“ – 11“
HYFLEX® 11-928 - protiřezné rukavice
Bezešvé pletené protiřezné rukavice z vlákna Aramid Intercept,dvoji-
té nitrilové 3/4 povrstvení s proskluznou úpravou na dlani a prstech, 
odolnost vůči kontaktnímu teplu 100C, vhodné pro manipulaci se 
středně těžkými díly v zaolejovaném prostředí s vysokým rizikem 
pořezání
BAL-1/12/144

4X32D X1XXXX

03 3258 131  vel.  6“ – 11“
HYFLEX® 11-735 - protiřezné rukavice
Bezešvé pletené protiřezné rukavice z vlákna 
INTERCEPT s vysokou mírou ochrany, dlaň 
a prsty povrstveny polyuretanem, pružná 
manžeta, bez silikonu.
BAL-1/12/144

4X43C

03 3257 069  vel.  6“ – 11“
EDGE 48-705 - protiřezné rukavice
Bezešvé pletené protiřezné 
rukavice s vysokým stupněm 
ochrany z vláken Spandex, 
Nylon, HPPE a skleněných 
vláken, dlaň a prsty 
povrstveny polyuretanem, 
vysoká odolnost vůči 
propíchnutí, pružná manžeta 
na zápěstí.
BAL-1/12/144

4X43C

03 3251 046  vel.  7“ – 11“   
ACTIVARMR 97-013 - protiřezné rukavice
Bezešvé pletené protiřezné rukavice nabízející skvělou viditelnost 
prostřednictvím zářivě oranžové podšívky 
a oranžového povrstvení s dlouhou 
životností. Mimořádná odolnost proti oděru 
a střední úroveň ochrany proti 
prořezání. Perfektní padnutí na ruku 
zajišťuje pohodlí, obratnost a maximální 
kontrolu pro celodenní nošení při 
náročných pracích. Úplet kombinující 
vlákna z polyesteru, spandexu a vláken 
Techcor, povrstvení nitril / polyuretan,
BAL- 1/12/72

4X32B

kvělou
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03 3100 461  vel.  6“ – 11“
HYFLEX® 11 - 630 - protiřezné rukavice
Bezešvý úplet s obsahem vláken Dyneema,
dlaň a prsty povrstvené polyuretanem,
pružný náplet na zápěstí.
BAL-1/12/144

4443B

03 3101 038  vel.  6“ – 11“
HYFLEX® 11 - 927 - protiřezné rukavice
Pletená bezešvá protiřezná rukavice 
z HPPE/nylonu, povrstvení dvojitou 
vrstvou nitrilu odpuzující oleje, 
vynikající úchop kluzkých výrobků.
BAL-1/12/144

4342B

03 3100 462  vel.  6“ – 11“
HYFLEX® 11 - 628 - protiřezné rukavice
Bezešvý úplet s obsahem 
vláken Dyneema, 
dlaň a prsty povrstvené 
polyuretanem, 
pružný náplet na zápěstí,
prodloužená manžeta o 6 cm.
BAL-1/12/144

4342B

avice

03 3100 129  vel.  6“ – 11“
HYFLEX® 11 - 627 - protiřezné rukavice 
Bezešvý úplet s obsahem vláken Dyneema,
dlaň a prsty povrstvené polyuretanem,
pružný náplet na zápěstí.
BAL-1/12/144

4342B

03 3101 100 vel.  7“ – 10“
NEPTUNE KEVLAR 70-216 - protiřezné rukavice
Pletené kevlarové rukavice střední hmotnosti, bez povrstvení, 
úprava Neptune odpuzuje 
kapaliny a chrání vlákna 
pro delší životnost, 
obouruké, pratelné, 
odolné do 100 oC.
BAL-1/12/144

134x x1xxxx

03 3100 185  vel.  6“ – 11“
HYFLEX® 11-318 - protiřezné rukavice
Rukavice přinášejí novou úroveň obratnosti do aplikací s vysokým 
rizikem pořezání: jsou prvními nevyztuženými rukavicemi poskytujícími 
úroveň B dle EN ochrany proti prořezání díky 18-vláknové podšívce. 
Jejich ultralehká tkanina vytváří pocit kontaktu jako holýma rukama. 
Díky spandexovému zesílení v namáhaných oblastech (klouby a dlaň) 
nabízejí pohodlné ergonomické 
padnutí na ruku. Nízká úroveň 
uvolňování vláken, neobsahují 
silikon a jsou antistatické, 
zajišťují ochranu pracovníka 
i produktu.
BAL-1/12/144

XX4XB

4X42B

03 3251 033  vel.  7“ – 10“    
HYFLEX® 11-948 - protiřezné rukavice
Protiřezné rukavice se zdrsněným 
3/4nitrilovým povrstvením, tuhá 
bezpečnostní manžeta, vhodné pro 
manipulaci s velmi kluzkými zaolejo-
vanými ostrými předměty,
BAL-1/12/144

03 3100 126  vel.  10“   
METALIST 28-400 - protiřezné rukavice
Rukavice s kevlarovou podšívkou povrstvené nitrilem, 
pletené zápěstí, bez silikonu, pratelné, vysoká životnost.
BAL-1/12/72

4221 x1xxxx
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03 3100 443  vel.  7“ – 11“
ALPHATEC 37- 900 PREMIUM - chemické rukavice
Špičkový nitril určující standardy bezpečnosti pro chemickou 
manipulaci s vysokým rizikem, každá rukavice 
jednotlivě testována, vysoká pevnost.
BAL-1/12/72

á rukavice 
st.

4101XAJKLOPT

03 3100 447 vel.  7“ – 10“
ALPHATEC 39-122 - chemické rukavice
Šitý bavlněný úplet máčený v nitrilu s výbornou 
mechanickou ochranou společně s dobrou odolností 
vůči chemikáliím, zdrsněná dlaň, délka 310 mm, 
model 39-124 se zdrsněnou dlaní a délkou 350 mm.
BAL-1/12/72

4111B x1xxxx

03 3100 418  vel.  7“ – 11“
ALPHATEC 37- 185 - chemické rukavice 
Nitril 0,56 mm, délka 45,5 cm, velurová 
úprava uvnitř,reliéfní povrch dlaně a prstů, 
barva zelená.
BAL-1/12/144

AGJKLPT4102X

03 3101 211 vel.  6“ – 11“
VANTAGE 70-761 - protiřezné rukavice
Protiřezná bezešvá pletená 
rukavice bez povrstvení 
ze směsi syntetických vláken 
a kevlaru, zesílení v oblasti 
mezi ukazováčkem 
a palcem, pletené 
zápěstí, vhodná i pro 
manipulaci s teplými 
předměty do 100 oC.
BAL-1/12/72

1X4XD x1xxxx4X43D x1xxxx

03 3101 209  vel.  8“ – 11“
ACTIVARMR 70-765 - protiřezné rukavice
Rukavice s mimořádnou ochranou 
proti protržení a propíchnutí, 
vynikající úchop 
v zaolejovaném prostředí 
díky vrstvě špičkové 
kůže ve dlani, vynikající 
životnost, v nabídce 
i provedení s prodlouženou 
manžetou 70-766.
BAL-1/12/36

4X43D x1xxxx

03 3100 433  vel.  7“ – 11“
ALPHATEC 37- 695 - chemické rukavice
Nitril 0,425 mm, délka 38 cm, 
velurová úprava uvnitř,
reliéfní povrch dlaně 
a prstů, barva zelená.
BAL-1/12/72

4101A AJKLPT

03 3100 417 vel.  7“ – 11“
ALPHATEC - chemické rukavice
Nitril 0,38 mm, délka 33 cm,velurová úprava 
uvnitř, reliéfní povrch dlaně a prstů. 
(v nabídce i modré provedení) VERSA 
TOUCH 37-501, vhodné do potravinářského 
průmyslu.)
BAL-1/12/144

4101X JKLOPT

03 3100 448 vel.  6“ – 11“
ALPHATEC 37-675 - chemické rukavice
Nitril 0,38 mm, délka 330 mm, pískovaná dlaň 
a prsty, velurová úprava uvnitř, zelené.
BAL-1/12/144

03 3257 091 vel.  7“ – 11“
EDGE 48-703 - protiřezné rukavice
Pletené bezešvé protiřezné rukavice s nejvyšší 
mírou ochrany z HPPE s příměsí skleněného 
vlákna a Spandexu, dlaň a prsty pokryty hovězí 
štípenkou
BAL-1/12/72

4101 JKL

JKT
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03 3100 699  vel.  7“ – 11“ 
ALPHATEC® 58-535 - chemické rukavice
Rukavice vyrobené Ansell Grip TechnologyTM, 
umožňují manipulaci s mokrými a kluzkými 
předměty při menší potřebné síle úchopu, 
chemicky odolné jako rukavice Sol-Vex, 
délka 356 mm, v nabídce 
i provedení 58-530 
v délce 305 mm.
BAL-1/12/72

3122A AJKLOPT 4X32C AJKLMNOPT

03 3100 426  vel.  7“– 11“
ALPHATEC 29-500 - chemické rukavice
Rukavice z nevyztuženého neoprénu, podšívka 
z česané bavlny, chemická ochrana 
pro středně náročné podmínky, 
s vynikající pružností 
a snadnou manipulací, 
ideální do chladných podmínek.
BAL-1/12/144

X121AAKLNPT

03 3100 385  vel.  6“ – 11“
ALPHATEC® 58 - 270 - chemické ruk.
Chemicky odolné rukavice s nejlepším 
úchopem v odvětví spojeným s výbornou 
obratností a pohodlím, dvojitá nitrilová vstva 
se speciální povrchovou úpravou pro snadný 
úchop zaolejovaných či od chemikálií 
potřísněných předmětů.
BAL-1/12/144

3121AJKLOPT

03 3100 453  vel.  6“ – 11“
ALPHATEC 02-100 - chemické rukavice
Tenká pětivrstvá rukavice extrémně odolná vůči široké 
škále chemikálií a rozpouštědel, 
vhodná zejména jako 
druhá vrstva rukavic
BAL-1/12/72

ABCEFGHIMS

03 3251 023  vel.  7“ – 11“
ALPHATEC 87 - 029 - chemické rukavice
Pružné polyamidové rukavice máčené 
v přírodním latexu s protiskluzovou 
úpravou, vysoký komfort užívání, délka 
30cm, chemická ochrana v kombinaci 
s tepelnou odolností do 250 °C.

BAL-1/12/120

03 3252 182  vel.  7“ – 11“
ALPHATEC 58-735 - chemické rukavice
Protiřezné chemické rukavice z vláken 
Intercept povrstvené dvojitou vrstvou nitrilu 
s technologií GRIP™ Technology pro lepší 
úchop mokrých a zaolejovaných dílů, délka 
35cm, tloušťka 1mm, indikátor proříznutí pro 
větší bezpečnost.
BAL-1/12

AKLMPT x2xxxx2141A

03 3101 039  vel.  7“ – 11“
ALPHATEC® 58-330 - chemické rukavice
Dvouvrstvé provedení AlphaTec® AquaDri® udržuje ruce sušší po 
delší dobu a poskytuje větší pohodlí a výkon. Vnitřní jemné povrstvení 
pěnou s patentovanou technologií Aquadri® nabízí v průměru 10 krát 
větší absorbci vlhkosti než u tradičních podšívek z česané bavlny. Nitri-
lová vrstva s chemickou ochranu proti náhodnému vystavení zásadám, 
olejům, palivům, některým rozpouštědlům, mazivům a živočišným 
tukům. Povrch dlaně ve tvaru obrácených kosočtverců poskytuje lepší 
úchop za sucha a mokra, antistatické, délka 320 mm, tloušťka 0,3 
mm. V nabídce i typ 58-335 o tloušťce 0,45 mm a délce 380 mm.
BAL-1/12/144

JKLOPT3101X

03 3252 101 vel.  7“ – 11“
ALPHATEC 58-128 - chemické rukavice
Chemicky odolné nitrilové rukavice s vynikají-
cím úchopem díky Ansell Grip Technology™, 
nylonová bezešvá podšívka, tenké, vhodné pro 
manipulaci s drobnějšími díly, délka 280 mm.
BAL-1/12/72

X121A JKOPST
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03 3100 416 vel.  6,5“ – 7“, 7,5“ – 8“, 9,5“ – 10“
 ALPHATEC PLUS 87- 190 - chemické rukavice 
Přírodní latex, 0,35 mm, velurová úprava uvnitř, 
délka 30,5 cm, barva žlutá, 
vhodné pro domácnost.
BAL-1/12/144

03 3100 437  vel.  8“, 10“  
 ALPHATEC 19-026 - chemické rukavice
Neoprénové rukavice máčené na dvojité 
izolační podšívce, pružné, 
chemicky a tepelně odolné, 
antistatické, délka 666 mm.
BAL-1/12

3122BAKLMPT 32XX4X1010x

03 3100 324  vel.  10“
 ALPHATEC 09-022 - chemické rukavice 
Prošívaný bavlněný úplet máčený 
v neoprénu, délka 30,5 cm,
vhodné pro nízké i vysoké 
teploty ( -25 oC až +180 oC), 
vysoká odolnost vůči 
žiravinám a rozpouštědlům, 
rafi nace nafty, benzinu.
BAL-1/12/72

03 3251 024  vel.  7“ - 10“
 ALPHATEC 23-201 - chem. rukavice 
Dlouhé, chemicky odolné rukavice z měkkého 
PVC, zdrsněný povrch 
dlaně, délka 62 cm, 
zakončení na pružnou
gumu.
BAL-1/8/48

 AJKLPT3232C 32xxxx

03 3100 387   vel. 9“, 10“
 ALPHATEC 15- 554 - chem. ruk. 
Šitý dvouvrstvený bavlněný 
úplet máčený v PVA, 
délka 35,5 cm, barva červená, 
vysoká odolnost proti 
rozpouštědlům,nesmí se 
používat při práci s vodou 
nebo vodními roztoky.
BAL-1/12

03 3100 174  vel.  7“ – 11“
 ALPHATEC 38-520 - chemické rukavice
Chemické rukavice z butylu s vynikající 
odolností proti většině agresivních 
chemikálií, zejména aldehydům, 
ketonům a esterům stejně jako 
proti koncentrovaným 
minerálním kyselinám. 
Zdrsněný povrch 
dlaně pro lepší úchop, 
délka 35 cm. 
BAL-1/12/144

3121A BCDFIJ ABCIKLNPST2010A

03 3100 607  vel.  7“ – 11“
 ALPHATEC 79- 700 - chem. rukavice
Nitrilové rukavice se speciální vnitřní vrstvou 
využívající technologii Aquadri (TM) 
zajišťující vynikající komfort 
a pohltivost vlhkosti 
– až 4 násobné oproti 
standardnímu řešení. 
BAL-1/50/200

1001A

03 3100 605 vel.  7.5“, 8“, 9“, 10“, 11“
 ALPHATEC 87- 900 - chemické rukavice 
Přírodní latex máčený v neoprenu, celková síla 0,68 mm, 
velurová úprava uvnitř, reliéfní povrch dlaně a prstů, 
délka 32,3 cm,
barva zeleno-žlutá.
BAL-1/12/144

2120A  AKLNPT

3121B KLT

03 3100 204  vel.  7.5“, 8“, 9“, 10“, 11“
 EXTRA™ 87- 955 - chemické rukavice 
100% přírodní latex bez plnidel, 0,75 mm, 
délka 32 cm, chlorované, velurová 
úprava uvnitř, reliéfní 
povrch dlaně a prstů,
barva oranžová.
BAL-1/12/144

X121X AKLOPS

03 3100 442  vel.  7“ – 11“
 ALPHATEC 16-650 - chemické rukavice
Šitý bavlněný úplet celomáčený
ve zdrsněném latexu, 
odolné do 250 °C, 
délka 310 mm. 
BAL-1/12/72

X141B x2xxx KLTJKT
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NEW

03 3251 030 vel.  11“
COMAFLAME  - teploodolné rukavice
Žáruvzdoné protiřezné rukavice 
s excelentní odolností vůči 
teplu z pohlinikovaného kevlaru, 
impregnace na dlani, prstech 
a ukazováku, krátkodobě odol-
né až do 700 °C, dlouhodobě 
500 °C, délka 40 cm.
BAL-1/6/48

334x 44xxxx

03 3100 138 vel.  6“  - 10“
NEPTUNE KEVLAR 70-205  - teploodolné rukavice
Lehké pletené protiřezné 
kevlarové rukavice, 
odolnost vůči kontaktnímu 
teplu 100 oC.
BAL-1/12/144

134XB x1xxxx

03 3101 118  vel.  7“, 9“
ACTIVARMR 78-101 - teploodolné rukavice
Rukavice z bezešvého úpletu s tepleně izolačním dutým vláknem 
Thermastat, vhodné jako ochrana 
vůči teplu do 100 °C 
nebo chladu, vhodné 
jako vkládané vnitřní 
rukavice.
BAL-1/12/144

214XAx1xxxx

03 3100 203 vel.  7“ - 10“
ALPHATEC 87-650 - chemické rukavice
Přírodní 100% latex zajišťuje výbornou citlivost i 
špičkovou pevnost v tahu,podšívka z čisté bavlny 
je měkká, nedráždí a je velmi pohodlná, reliéf ve 
dlani pro lepší úchop, délka 305mm
BAL-1/12/144

03 3100 293 vel.  7“ - 12“
ALPHATEC 37-210 - chemické rukavice
Lehké nitrilové rukavice pro opakované použití 
o tloušťce pouhých 0,2mm, díky technologii 
Ansell UltraGrip™ technology poskytují nepře-
konatelný úchop v mokrých a zaolejovaných 
podmínkách, délka 32cm
BAL-1/12/144

43421x154XE

03 3101 130 vel.  10“
ACTIVARMR 400® 43-113 - teploodolné rukavice
Bezešvý úplet, Kevlar®, obouruké, pružná manžeta,
délka 33 cm (určeno pro manipulaci s horkými předměty
do teploty 350 °C, vysoká odolnost proti prořezu
a roztrhnutí).
BAL-1/6/36

03 3101 113  vel.  8“ - 10“  –  délka 24 cm
CRUSADER FLEX® 42-445
- teploodolné rukavice

03 3101 112  vel.  8“ - 10“  –  délka 33 cm  
CRUSADER FLEX® 42-474
- teploodolné rukavice
Šitá speciální tkanina máčená v nitrilu, 
izolační podšívka z netkanétextilie 
(určeno pro manipulaci s horkými 
předměty do teploty 200 °C).
BAL-1/12/72

33 cm  
4

u, 

2241B x2xxxx

X141B

03 3100 374 vel.  7“ , 9“
PRO-FOOD THERMASTAT 78-110 - potravinářské rukavice
Bezešvý úplet 
z dutého vlákna ThermaStat, 
výborné tepelně-izolační 
vlastnosti. 
BAL-1/12/144

214XA x1xxxx

KLP 3001X JKT

NEW

010010
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03 3100 291 vel.  5“–6,5“, 7“–8,5“, 9“–10,5“ 
TNT 69-210 (pudrované) - jednorázové ruk.
03 3100 290 vel.  5“–6,5“, 7“–8,5“, 9“–10,5“  
TNT 69-318 (nepudrované) - jednorázové ruk.
Přírodní latex, 0,12 mm,
délka 24 cm, nepropustné
pro kapaliny, oboustranné,
jednorázové.
BAL-100

03 3100 317 
vel.  6,5“ – 7“, 7,5“ – 8“, 8,5“  – 9“, 9,5“ – 10“
TNT 92 - 500 - jednorázové rukavice
100% nitril bez příměsí, 0,12 mm, 
délka 24 cm, rolovaný okraj, 
barva zelená, pudrované.  
V nabídce také jednorázové 
rukavice nepudrované 
typ 92-600.
BAL-100

03 3100 311  vel.  6“ - 10,5“  
NITRILITE 93-401 -  jednorázové rukavice
Nepudrovaná nitrilová rukavice určena 
pro práci v čistých prostorách 
(třída čistoty 100). 
Vynikající ochrana výrobků, 
vysoká chemická odolnost 
a odolnost proti propíchnutí. 
BAL-100

03 3100 318 
vel.  6,5“ – 7“, 7,5“ – 8“, 8,5“ – 9“, 9,5“ – 10“ 
TNT BLUE 92-670 - jednorázové ruk.
100% nitril bez příměsí, 0,12 mm, 
délka 24 cm, rolovaný okraj, 
nepudrované, jednorázové, 
modré, chemicky odolné.
BAL-100

03 3100 800 vel. 6,5“- 9,5“
DURATOUCH 34-755 
- jednorázové rukavice
Jednorázové lehce pudrované 
vinilové rukavice, obouruké, 
hladký povrch, obroubená 
manžeta, tloušťka 0,10mm, 
délka 240 mm, v nabídce 
i modrá barva.
BAL-100

03 3257 075 vel. 6“- 11“
MICROFLEX 93-260 
- jednorázové rukavice
Ze směsi nitrilu a neoprenu 
s vynikající odolností vůči 
nebezpečným chemikáliím, 
a to včetně kyselin, 
rozpouštědel a zásad. 
Tloušťka 0,2 mm, 
délka 300 mm, 
bez silikonu.
BAL-50

5“

03 3257 071 vel. 5,5“ - 6“, 6,5“ - 7“, 7,5“ - 8“, 8,5“ - 9“, 9,5“ - 10“
EDGE 82-133 -  jednorázové rukavice
Velmi tenké pružné jednorázové nitrilové rukavice, 
zdrsněné konečky prstů pro lepší úchop, 
délka 23cm, baleno po 300 ks / 250 ks 
ve velikosti 10.

2000 JKLOPST

03 3100 297  
vel.  6,5“ – 7“, 7,5“ – 8“, 8,5“  – 9“, 9,5“ – 10“, 10,5“ – 11“ 
VERSA TOUCH 92-200 - potravinářské ruk.
Jednorázové nitrilové rukavice bez pudru, 
tloušťka 0,08 mm, zdrsněné konce prstů, 
délka 240 mm, obroubená manžeta, 
certifi kace pro potravinářský průmysl 
a lehká chemická rizika, 
barvy modrá, bílá.
BAL-100

TYPEC

TYPEC

KPT

JKPTJKT

JKPT
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03 3257 073  vel. 5,5“ - 6“, 6,5“ - 7“, 7,5“ - 8“, 8,5“ - 9“, 9,5“ - 10, 
  10,5“ - 11“, 11,5“ - 12“
MICROFLEX 93-823 - jednorázové rukavice
Nejpokročilejší jednorázové nepudrované nitrilové 
rukavice v oblasti prevence alergií typu 
I a IV. Klinicky ověřeno, že snižují výskyt 
zčervenání a svědění pokožky. Jsou 
vyráběny bez použití chemických přísad 
a jsou bezpečné pro osoby s citlivou 
pokožkou nebo náchylné k alergickým 
reakcím. Zdrsnělé konečky prstů, tloušťka 
pouze 0,06mm pro maximální citlivost 
při práci, délka 240 mm.
BAL-100

03 3257 076  vel.  6“ – 12“
MICROFLEX 93-853 - jednorázové rukavice
Nepudrované prodloužené jednorázové nitrilové 
rukavice se zdrsněním na konečcích prstů 
pro lepší úchop, tloušťka 0,14 mm, 
délka 295 mm, antistatické, baleno po 50 ks.
BAL-50

03 3100 289  vel. 5,5“ - 6“, 6,5“ - 7“, 7,5“ - 8“, 8,5“ - 9“, 9,5“ - 10, 
  10,5“ - 11“, 11,5“ - 12“
TNT 93-250 - jednorázové rukavice
Jednorázové rukavice s povrstvením prstů 
technologií Ansell Grip Technology®

minimalizují sílu potřebnou pro uchopení 
vlhkých nebo zaolejovaných předmětů, 
patentované nitrilové složení poskytuje 
maximální ochranu a pohodlí pro dlouhodobé 
nošení. Neobsahují žádné proteiny přírodního 
kaučuku, takže chrání před alergiemi pokožky 
typu I, bez silikonu, délka 240 mm, 
tloušťka 0,12 mm.
BAL-100

03 3100 301   vel.  7“ – 10“  
NEOTOUCH 25-101 - jednorázové rukavice
Jednorázové nepudrované neoprénové rukavice, texturované konečky 
prstů, tloušťka 0,13 mm, odolné vůči kyselinám, zásadám a alkoholům, 
délka 240 mm
BAL-100

03 3100 175  vel.  10“
WORKGUARD 43-216 - svářecí rukavice
Velmi kvalitní rukavice ze silné žluté hovězí štípenky, zesílení části dlaně, 
kryté švy, šité kevlarovou nití, EN12477 typ A.
BAL-1/6/36

03 3100 298  vel.  6“ - 11“
TNT 92-605 - jednorázové rukavice
Jednorázové antistatické nepudrované nitrilové rukavice bez silikonu, 
tloušťka 0,12mm, délka 300mm, zdršnění v oblasti prstů pro lepší 
úchop, odolné vůči široké škále chemikálií
BAL-100

3243

03 3257 070 vel.  9 - 11“
ACTIV ARMR 43-217- svářecí rukavice
rukavice určené pro TIG svařování poskytující ochranu Typu B dle 
EN 12477 při precizních svařovacích úkonech a úkonech prováděných při vysoké 
teplotě.Vhodné rovněž pro broušení, pájení a zpracování kovů i údržbu. Poskytují 
ochranu proti horku, plamenům, jiskrám a kovovým taveninám. 3D design palce 
skvěle zlepšuje obratnost potřebnou pro precizní svařování pod kontrolou. Svrchní 
kozí kůže špičkové kvality a lemované švy z para-aramidového vlákna zajišťují dlouhou 
životnost. Dlouhá manžeta ze štípané hovězí kůže prodlužuje ochranu až na předloktí.
BAL-1/6/36

2121A 41xx4x

413x4x

KPT

KPTJKPT
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03 3000 001  
ACTIVARMR 59 - 416 - návlek
Návlek na paži pro svářeče z materiálu TuffWeld® s vnitřní
bavlněnou vrstvou, odolává jiskrám a rozstřiku kovu,
délka 66 cm, vhodné pro svářeče a slévače.
BAL-1/12/36

2332B 41312X 2X42C x1xxxx

03 3101 095  
HYFLEX 11-200 - návlek
Pohodlný vysoce viditelný návlek na paži odolný vůči 
prořezání pro extra bezpečnost, anatomický design, 
upevňovací systém k oděvu, nastavitelná velikost 
předloktí pomocí suchého zipu, 
odolný do 100 °C.
BAL-1/12/72

03 3101 115  
NEPTUNE KEVLAR SLEEVES 70-110 - délka 254 mm

03 3101 131  
NEPTUNE KEVLAR SLEEVES 70-114 - délka 356 mm
03 3101 313
NEPTUNE KEVLAR SLEEVES 70-118 - délka 457 mm

033 101 097  
NEPTUNE KEVLAR SLEEVES 70-123 - délka 559 mm
  
NEPTUNE® KEVLAR® SLEEVES - návlek
Bezešvý návlek na paži z materiálu Kevlar® s otvorem na palec.
BAL-1/12/144

133XC

413x4x4133B 2X42B

03 3257 065   vel.  10“  
EDGE 48-216 - svářecí rukavice
Svářečské rukavice pro náročné úkony, které po-
skytují ochranu Typu A dle EN 12477 při náročných 
svářečských úkonech a při práci v horkém prostředí. 
Vhodné pro ruční svařování obloukovou elektrodou 
a MIG svařování i pro řezání kyslíkem a broušení. 
Poskytují vysokou úroveň ochrany proti horku, 
plameni, jiskrám a propíchnutí. Vyrobeny ze štípané 
hovězí kůže, šité aramidovou nití. Vnitřní bavlněná 
podšívka poskytuje tepelnou izolaci a větší pohodlí, 
prodloužená manžeta poskytuje ochranu předloktí, 
délka 36 cm.
BAL-1/6/48

03 3100 183   vel.  6“ – 11“  
HYFLEX 11-100 - antistatické rukavice 
Pletené bezešvé ESD rukavice,dlaň a prsty 
povrstveny pěnovým nitrilem.
BAL-1/12/144

03 3255 118   vel.  8“ – 11“  
ELECTRICIAN EO13B 500V - elektrikářské rukavice 
Elektrikářské izolační rukavice ze 100% 
přírodního kaučuku určené pro maximální 
pohodlí, výkon a bezpečí, ergonomický tvar a neroztažené prsty 
snižují únavu rukou, široká manžeta 
poskytuje dostatečný prostor pro zasunutí 
oděvu, certifi kovány na odolnost proti 
kyselinám (Kategorie A), ozónu (Kategorie 
Z) a velmi nízkým teplotám (Kategorie C), 
tloušťka 0,5mm, dotykové napětí AC≥50 V
BAL-1/20

ce 
prsty 

2131A

x1xxxx

03 3000 055-N305  
HYFLEX 11-251 NARROW 305 - protiřezný rukávník
Protiřezný rukávník o délce 305 mm z vysoce výkonného 
polyetylenu (HPPE) Intercept s chladivým 
efektem nabízený ve dvou šířkách pro vyšší komfort 
a bezpečnost, N - úzký, W - široký, otvor na palec, 
v nabídce i délka 406 mm
BAL-1/50
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03 3258 075  vel.  6“ - 11“  
MAXITOUCH® -  univerzální rukavice 
Bezešvé rukavice z 15ti vláknového 
polyamidového úpletu s příměsí elastanu 
zajišťující vynikající komfort a ergonomii 
užívání, povrstvení pružným mikroporézním 
nitrilem s vynikajícími protiskluznými vlast-
nostmi, elastický úplet na zápěstí, vhodné 
do suchého i mastného prostředí, EN 407.
BAL-1/12/120

03 3252 206  vel.  6“ - 11“  
MAXITOUCH-DA -  univerzální rukavice 
Bezešvé pletné nylonové rukavice s příměsí elastanu z 15ti 
vláknového úpletu zajišťující maximální komfort, z 3/4 máčené 
v dvojité vrstvě nitrilu s protiskluzným pískovým reliéfem, pružná 
manžeta, vhodné pro manipulaci se silně zaolejovanými kluzkými 
předměty.
BAL-1/12/120

03 3252 056  vel.  6“ - 11“  
NITRIFLEX® FOAM - univerzální rukavice 
Bezešvý nylonový úplet, 
dlaň a prsty povrstveny 
mikroporézním nitrilem,
pružný náplet na zápěstí, 
antistatické, vynikající úchop 
při manipulaci se suchými 
a lehce mastnými předměty
BAL-1/12/120

4131

4131

03 3258 077  vel.  6“ - 11“  
STARFLEX® DA -  univerzální rukavice 
Bezešvé rukavice z 13ti vláknového šedého 
polyamidového úpletu zajišťující vynikající 
komfort a ergonomii užívání, povrstvení 
PVC ze 3/4 s vynikajícími protiskluznými 
vlastnostmi, elastický úplet na zápěstí, 
vhodné do suchého i mastného prostředí
BAL-1/12/120

3131X

03 3258 087   vel.  6“ – 12“  
POWERFIT® ESD - protiřezné rukavice 
Protiřezné ESD rukavice z 13ti vláknového
polyethylenového vlákna s příměsí uhlíku, 
dlaň a prsty povrstveny polyuretanem, 
elastická manžeta, EN 16350. 
BAL-1/10/200

4343B

03 3252 044  vel.  6“ - 12“   
MASTERFIT®  - protiřezné rukavice
Bezešvé pletené rukavice s nejvyšší mírou ochrany 
z polyethylenových minerálních vláken šetrných k 
pokožce, dlaň a prsty povrstveny polyuretanem PU 
CLEAN TECHNOLOGY, pletená pružná manžeta, 
EN13997: TDM4, vynikající úchop suchých 
a mastných dílů.
BAL-1/10/200

4X43D

03 3252 131  vel.  6“ - 11“  
DEXITOUCH® -  univerzální rukavice
Bezešvé rukavice z 15ti vláknového 
polyamidového úpletu s příměsí elastanu 
zajišťující vynikající ergonomii a komfort 
užívání, povrstvení pružnou vrstvou 
bi-polymeru na dlani a prstech zajišťujcí 
vynikající úchop suchých i mastných dílů, 
elastický úplet na zápěstí.
BAL-1/12/120

4131X x1xxxx

x1xxxx

03 3258 080  vel.  6“ - 12“  
CONFORT® LIGHT -  protiřezné rukavice
Pletené bezešvé para-aramidové 
rukavice využívající nejnovější 
technologii pletení vlákna zajišťující 
maximální komfort a obratnost při 
jejich užívání, elastická manžeta, 
obouruké
BAL-1/12/144

134XX
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03 3251 044  vel.  6“ - 12“  
OMEGA® RP -  protiřezné rukavice
Bezešvé pletené protiřezné rukavice 
s příměsí elastanu, vysoká citlivost 
a komfort při práci, dlaň a prsty pokry-
ty vrstvou polyuretanu se zesílením v 
namáhaných místech, ISO 13997 TDM4, 
CLEAN PU® TECHNOLOGY.
BAL-1/10/200

4X43D

03 3258 081  vel.  7“ - 12“  
VEGA® GRIP -  protiřezné rukavice 
Bezešvé pletené protiřezné rukavice 
z polyethylenových vláken se střední mírou 
ochrany, dlaň, prsty a hřbet 
rukavice povrstveny dvojitou vrstvou
fl exibilního nitrilu s vynikajícími 
protiskluznými vlastnostmi, 
vhodné zejména do zaolejovaného
prostředí, pružná manžeta
BAL-1/12/120

4343B

03 3258 083  vel.  6“ - 11“  
OCTOPUS® DA -  protiřezné rukavice
Bezešvé pletené protiřezné rukavice 
z polyethylenových vláken s příměsí elastanu s nejvyšší mírou ochrany, 
dlaň a prsty povrstveny dvojitou vrstvou 
fl exibilního nitrilu s vynikajícími 
protiskluznými vlastnostmi, vhodné 
zejména do zaolejovaného prostředí, 
pružná manžeta. 
ISO 13997 TDM4.
BAL-12/120

4X43D

03 3258 093  vel.  6“ - 12“  
SKINFIT® -  protiřezné rukavice
Ultra tenké bezešvé elastické protiřezné 
rukavice povrstvené polyuretanem,
díky CLEAN PU® TECHNOLOGY 
velmi šetrné k pokožce, 
elastická manžeta, 
vynikající komfort a citlivost
při práci
BAL-1/10/200

4342B

03 3251 042  vel.  6“ - 11“   
METALFIT® -  protiřezné rukavice 
Bezešvé pletené protiřezné rukavice s vetkaným 
ocelovým vláknem s nejvyšší mírou 
ochrany, dlaň a prsty povrstvené 
polyuretanem a díky CLEAN PU®

TECHNOLOGY jsou velmi šetrné 
k pokožce, elastická manžeta, 
vhodné pro manipulaci s nejostřej-
šími předměty např. zalamovacími 
noži. Vhodné do suchého i mírně 
mastného prostředí, 
splňují normu ISO13997 TDM5, 
BAL-1/10/200

4X43F

03 3258 098  vel.  6“ - 11“  
POWERCUT® R -  protiřezné rukavice  
Bezešvé protiřezné rukavice s příměsí elastnu 
a kevlaru kombinující ochranu vůči prořezání 
s ochranou vůči teplu do 100 °C, povrstvené 
polyuretanem, díky CLEAN PU®

TECHNOLOGY velmi šetrné 
k pokožce, výborný úchop 
suchých i zaolejovaných 
předmětů, elastická manžeta
BAL-1/10/200

4443C x1xxxx

x1xxxx

03 3251 082  vel.  6“ - 12“  
POWERFIT® VIZ -  protiřezné rukavice
Bezešvé protiřezné rukavice z 13ti vláknového polyethylenového 
úpletu s elastanem, dlaň a prsty povrstvené polyuretanem, díky PU 
CLEAN TECHNOLOGY velmi šetrné k pokožce, výborný úchop 
suchých i mírně zaolejovaných předmětů. 
BAL-1/10/200

4343B

03 3251 043  vel.  6“ - 12“  
POWERFIT® - protiřezné rukavice
Tenké bezešvé elastické protiřezné rukavice povrstvené polyuretanem, 
díky PU CLEAN TECHNOLOGY velmi šetrné k pokožce, elastická 
manžeta, vynikající komfort a citlivost při práci
BAL-1/10/200

4343B
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03 3252 066  vel.  7“ - 12“   
PEGASE® CONFORT/R - svářecí rukavice 
Svářečské rukavice z kvalitní jemné lícové kozinky, podšívka z para 
aramidu zajišťující vynikající 
odolnost vůči teplu a proříznutí, 
pruženka na hřbetu, 15 cm 
dlouhá manžeta z hovězí štípenky 
EN 12477, TYPE A
BAL-1/10/50

03 3252 096  vel.  7“ - 10“   
TOPCUT - protiřezné rukavice 
Komfortní protiřezné rukavice s nejvyšším 
stupněm ochrany z velmi odolné 10ti vlák-
nové bezešvé podšívky, dlaň a prsty pokryty 
měkkou hovězí štípenkou
BAL-1/12/120

03 3252 254  vel.  6“ - 11“   
SHOCKPROTEC-D -  protiřezné rukavice 
Bezešvé pletené protiřezné rukavice z 13ti vláknového úpletu 
s elastanem, výztuhy na hřbetní části sloužící jako ochrana vůči 
nárazu s vynikajícím ohybem, dlaň a prsty pokryty polyuretanem 
PU CLEAN TECHNOLOGY, pružná manžeta
BAL-1/10/100

4X43DP

03 3258 092  vel.  6“ - 11“  
IRONTECH® 35 - protiřezné rukavice  
Protiřezné rukavice s nejvyšší mírou ochrany z 13ti vláknového para 
- aramidového úpletu, dvojitá ochrana 
díky kombinaci povrstvení polyuretanem 
CLEAN PU® TECHNOLOGY a kůže ve dla-
ni zajišťující požadovanou citlivost při práci 
a zvýšenou odolnost vůči propichu 
a průsaku kapalin, odolné vůči teplotám 
do 100 °C, 15 cm manžeta chránící 
zápěstí, indikátor znečištění ve dlani, 
plní normy EN13997:TDM5, EN 407.
BAL-1/10/100

4X44D x1xxxx

03 3255 043  vel.  6“ - 11“  
METALGRIP®/D -  protiřezné rukavice
bezešvé pletené protiřezné rukavice s 
vetkaným ocelovým vláknem s nejvyšší mí-
rou ochrany, dlaň a prsty vyztužené hovězí 
štípenkou, délka 30 cm, pružný úplet na 
zápěstí, ISO 13997 TDM5 EN 407.
BAL-1/10/120

4X44F x1xxxx

03 3252 064  vel. 8“ - 11“
GT350/DA - protiřezné rukavice 
Celokožené protiřezné teplu vzdorné rukavice 
z hovězí štípenky s nejvyšší mírou ochrany, 
podšívka z para-aramidu, vynikající odolnost 
vůči oděru a propichu, 15cm dlouhá 
bezpečnostní manžeta, práce s ostrými 
předměty, svařování.
BAL-10/50

4X44D x1xxxx

03 3252 084  vel.  6“ - 11“   
TACTYL - kombinované rukavice 
Kvalitní kombinované rukavice, jemná 
kozinková lícovká kůže ve dlani a na prstech, 
celokožený palec a ukazovák, překryté prsty, 
hřbet ze 100% bavlny s pruženkou v zápěstí, 
výborný komfort a prodyšnost.
BAL-12/120

3122

4544

03 3251 041  vel.  7“ - 11“   
DRIVER/SUP - kombinované rukavice 
Bezešvé pletené polyamidové rukavice 
s bavlnou uvnitř pro vyšší komfort, hovězí 
lícová kůže na dlani a prstech, zesílení mezi 
palcem a ukazovákem, 10 cm dlouhá 
elastická manžeta.
BAL-12/120

3243X x1xxxx

3343B 41314X
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03 3258 086  vel.  6“ - 10“   
P/7GG/N/LW - protiřezné rukavice 
Bezešvé pletené tepluvzdorné protiřezné 
polyamidové rukavice s bavlněnou podšívkou 
pro maximální komfort, odolné do 250 °C, 
obouruké, 11cm dlouhá elastická 
manžeta.
BAL-1/12/120

434x x2xxxx

03 3258 085  vel.  7“, 9“   
GTA/D/35 - protiřezné rukavice 
Silné bezešvé para-aramidové obouruké tep-
lu vzdorné protiřezné rukavice s balvněnou
podšívkou pro vyšší komfort, ochrana vůči 
kontaktnímu teplu do 350 °C, délka 35 cm,
EN388: 244x, EN407:43xxxx,velikosti 7 a 
9, v nabídce i kratší provedení GTA/D/27
BAL-1/6/60

244x 43xxxx

ort, ochrana vůči 
°C, délka 35 cm,
xxxx,velikosti 7 a 
dení GTA/D/27

03 3000 044   délka 45 cm
FITSLEEVE®45H - protiřezný rukávník
Bezešvý pletený rukávník z vysoce odolných 
protiřezných vláken s příměsí 
elastanu zajišťující 
vysoký komfort, 
otvor na palec, 
stavitelná šíře 
horní části 
na suchý zip, 
EN:407.
BAL-1/10/100

03 3101 257   délka 50 cm
MAN/BC/50 - rukávník
Komfortní rukávník ze 100% bavlny 
odolávající teplotám 250° C, 
úplet na zápěstí, pružné 
zakončení v oblasti paže.
BAL-1/6/36

03 3101 259   délka 45 cm
MANC/COT/BC/E - rukávník
Elastické rukávníky ze 100% bavlny, 
BAL-1/6/72

03 3258 096  délka  35cm
CONFORT®BC/H 35 - protiřezný rukávník 
Pletený dvouvrstvý 
protiřezný rukávník
z para-aramidu s příměsí 
elastanu, vynikající 
elasticita a držení tvaru 
zvyšuje bezpečnost 
a komfort při práci, 
odolné do 100 °C
BAL-1/10/100

343XC x1xxxx

03 3250 007  vel.  7“ - 11“   
TAC/F/MIT/R -  kombinované bezprsté rukavice 
Kombinované bezprsté rukavice s pěnovou výztuhou 
dlaně, výborná absorbce nárazů, dlaň hovězí lícovka, 
hřbet ze 100 % bavlny, zapínání na suchý zip
BAL-1/10/120

3122X

03 3258 094  vel.  7“ - 11“   
AGNM15/SUP - svářecí rukavice  
Ultra jemné svářečské rukavice z kozinky šité 
kevlarovou nití určené pro nejpreciznější 
svářečské a montážní práce, 15 cm dlouhá 
bezpečnostní manžeta z hovězí štípenky,
BAL-1/12/60

2111 41214x

03 3258 095  vel.  7“ - 12“
ANTDI/15 - svářecí rukavice 
Vysoce kvalitní svářečské rukavice ze silné, 
avšak měkké hovězí štípenky šité 
kevlarovou nití, 15 cm dlouhá manžeta,
podšívka ze 100 % bavlny 
v rukavici i manžetě zajišťuje
výbornou tepelnou ochranu
i komfort, EN:12477 type A,
BAL-1/10/60

4144 413x4x

254x1241 x1xxxxx2xxxx
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03 3100 327 vel.  6“ – 10“  
CAMAPUR COMFORT 626 - univerzální rukavice
Bezešvý polyamidový úplet potažený PU 
až po klouby prstů, výborná 
citlivost a jistota úchopu 
naolejovaných dílů.
BAL-1/10/100

2131

03 3100 361  vel.  7“ – 12“   
DUMOCUT 656 - protiřezné rukavice
Protiřezné rukavice povrstvené nitrilovou pěnou, 
vhodné pro manipulaci 
s mastnými díly.
BAL-1/10/100

4432

03 3100 322 vel.  6“ – 11“  
CAMAPUR COMFORT 619 - univerzální rukavice
Komfortní pletené bezešvé polya-
midové rukavice bez alergenních 
látek. Dlaň a prsty povrstveny 
polyuretanem, mimořádně dobrá 
citlivost, vysoká prodyšnost 
a mechanická zatížitelnost, 
výborný úchop kluzkých dílů. 
BAL-1/10/100

ya
nních 
y 

ní rukavice

obrá 

2131

03 3100 358  vel.  6“ – 11“
GEMOMECH 665 - univerzální rukavice
Bezešvé polyamidové rukavice povrstvené pěnovým 
černým nitrilem s terčíky 
na dlani a prstech, 
dobrá přilnavost 
naolejovaných 
a mastných dílů.
BAL-1/10/100

3121

03 3100 335 vel. 7“ – 10“
SAHARA 100 ESD - univerzální rukavice
Šitý bavlněný úplet povrstvený nitrilem, 
bez silikonu a alergenní látek, 
ESD, ergonomický tvar, 
pletený lem.
BAL-1/10/100

3111

03 3100 362 vel. 6“ – 11“
FIROMECH 629 - univerzální rukavice
Bezešvé tenké nylonové rukavice 
s velmi tenkou vrstvou polyuretanu 
na dlani a prstech, bez silikonu, 
vhodné pro precizní manipulaci 
s drobnými díly.
BAL-1/10/100

3010

03 3100 364  vel.    6“ – 11“   
DUMOCUT 655 - protiřezné rukavice
Velmi jemná bezešvá protiřezná rukavice 
povrstvená polyuretanem, 
pletený lem.
BAL-1/10/100

4431

03 3255 044 vel. 7“ – 10“
TAIFUN 151 - univerzální rukavice
Šitý bavlněný úplet povrstvený   
nitrilem, bez silikonu a bez alergen-
ních látek, neutrální k pokožce, 
vhodné pro dlouhodobé nošení, 
tloušťka 0,67mm, velmi dobrá citli-
vost a fl exibilita při práci, 
vysoká prodyšnost, vhodnost pro 
práci v suchém i mastném prostředí.
BAL-1/10/100

1111
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03 3100 363  vel.  7“ – 11“   
DUMOCUT 658 - protiřezné rukavice
Jemné bezešvé protiřezné rukavice 
povrstvené polyuretanem 
s prodlouženou manžetou, 
zvýšená ochrana zápěstí, 
délka 35 cm.
BAL-1/10/100

4431

03 3262 008  vel.  7“ – 10“   
NEVOCUT 923 - protiřezné rukavice
Lehké pletené bezešvé protiřezné rukavice zajišťující 
maximální ochranu vůči pořezání 
při zachování vynikající citlivosti, 
pružná manžeta, pratelné.
BAL-1/10

3540

03 3100 149  vel.  7“ – 11“  
NITOPREN 717 - chemické rukavice
Nitrilové rukavice s vysokou 
odolností proti velkému množství 
skupin nejrůznějších nebezpečných 
látek. Dobrá uchopitelnost 
mokrých a zaolejovaných dílů. 
Vysoká mechanická zatížitelnost.
BAL-1/10/100

2001AJL

03 3100 477  vel.  8“ – 11“   
WORKTRIL 310 - univerzální rukavice 
Rukavice šité z bavlněného úpletu. Dlaň a prsty povrstvené 
pružným nitrilem, vysoká prodyšnost, vhodné do mastného 
prostředí, pratelné.
BAL-1/10/100

3111

é.

03 3100 353   vel.  9“, 10“ 
NITEX GRIP 177 - máčené rukavice
Froté bavlněný trikot, povrstevný silnou vrstvou nitrilu 
s výrazným zdrsněním na vnitřní straně ruky, střední ochrana 
před bodnými zraněními, 
bez alergenních látek, 
izolace vůči teplu 
a chladu.
BAL-1/10/120

4232

2111

03 3100 479  vel.  8“ – 11“
MAN AT WORK 301 - univerzální rukavice
Rukavice šíté z bavlněného úpletu, 
dlaň a prsty povrstvené zdrsněným 
nitrilem, vysoká pružnost 
a pohodlí ve srovnání s kůží, 
dobrá prodyšnost, pratelné.

Vnabídce i celopovrstvené 
provedení.
BAL-1/10/100

03 3100 336  vel.  7“ – 11“   
WAREDEX WORK 550 - protiřezné rukavice
Dobrá odolnost proti proříznutí v kombinaci 
s mechanickou ochranou, 
dobrá citlivost dotyku, 
odpuzují vodu, bezpečná 
ochrana zápěstí.
BAL-1/10/100

4541

03 3100 127  vel.  7“ – 11“
CAMAPREN 720 - chemické rukavice
Chemické rukavice z chloroprenu 
a přírodního latexu, zdrsněná dlaň 
a prsty, velur uvnitř pro vyšší komfort, 
vysoká pružnost a fl exibilita 
při nízkých teplotách, bez silikonu 
a alergenních látek, délka 30 cm, 
laboratoře, chemický průmysl. 
BAL-1/10/100  

1111AKL114
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03 3100 367  vel.  8“ – 11“
VITOJECT 890 - chemické rukavice
Extrémně chemicky odolné rukavice z fl uorkaučuku, 
hladké, shrnovací lem, 
pudrované, délka 350 mm, 
tloušťka 0,7 mm, dobrá 
odolnost vůči teplotám, 
kombinovatelné 
s protichemickými 
ochrannými obleky.
BAL-1 pár

3101DFG

03 3100 313  vel.  8“ – 11“   
BUTOJECT 898 - chemické rukavice
Chemické rukavice s vynikající 
odolností vůči ředidlům 
a rozpouštědlům, velmi dobrý 
komfort nošení. Vysoká odolnost 
materiálu vůči ozónu a UV. 
Vysoká plynotěsnost.
BAL-1 pár

0110BCI

03 3100 594  vel.  8“ – 11“ 
TRICOTRIL 836 - chemické rukavice 
Chemicky odolné protiřezné rukavice určené k 
ochraně při manipulaci s těžkými kontaminova-
nými díly, para-aramidový trikot povrstvený 
nitrilem s vysokou odolností, antista-
tické a elektrostatickké vlastnosti, 
vysoká mechanická zatižitelnost 
v kombinaci s chemickou 
ochranou.
BAL-1/10

při manipulaci s těžkými kontaminova
para-aramidový trikot povrstvený 
vysokou odolností, antista-
ektrostatickké vlastnosti, 
echanická zatižitelnost 
aci s chemickou 
.

0

3332 AJL

03 3258 027  vel.  8“ – 11“ 
TRICOTRIL WINTER 739  - chemické rukavice
Nitrilové rukavice zateplené bavněnou 
podšívkou s výbornými tepelně izola-
čími vlastnostmi. Určené pro ochranu 
vůči chemikáliím v chladném prostředí 
až do -20 °C, odolnost vůči teplu  
250 °C, antistatické vlastnosti, 
bez alergenních látech, délka 40 cm.
BAL-1/20

cké rukavice

3121 x2xxx AJL

03 3100 333 vel.  7“ – 11“ 
BUTOJECT 897 - chemické rukavice
Dobrá ochrana před nebezpečnými 
chemikáliemi a rozpouštědly, 
velmi dobrý komfort nošení, vysoká 
odolnost materiálu vůči ozónu 
a UV, vysoká plynotěsnost.
BAL-1 pár

2010BCI

03 3100 403  vel.  7“ – 11“   
CAMATRIL 730 - chemické rukavice
Chemicky odolná nitrilová rukavice, 
zdrsněná dlaň, dobrá přilnavost 
naolejovaných a mastných dílů, 
bez silikonu.
BAL-1/10/100

2101AJL

03 3100 151  vel.  7“ – 11“   
LAPREN 706 - chemické rukavice
Pružné rukavice z přírodního latexu, 
velmi dobrá citlivost, 
dobrá uchopitelnost mokrých 
dílů a vysoká fl exibilita 
i při nízkých teplotách,
bez alergenních látek 
a silikonu, délka 32 cm.
BAL- 1/10/100

2101

03 3100 152 vel.  8“ – 11“   
CAMATRIL 733 - chemické rukavice
Dlouhé, chemicky odolné antistatické 
nitrilové rukavice, dobrá přilnavost 
při práci s kapalinami díky zdrsněnému 
povrchu dlaně a prstů, bez silikonu
a alergenních látek, tloušťka 0,5 mm,
délka 60 cm, vysoká mechanická 
zatížitelnost.
BAL-1

3102AJL
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03 3100 315  vel.  6“ – 11“
DERMATRIL 740 - jednorázové rukavice
Jednorázové nepudrované nitrilové rukavice, 
tloušťka 0,11 mm, zaoblené zdrsněné konce prstů, 
bez silikonu, antistatické,
chemicky odolné.   
BAL-100

03 3100 103  vel.  S – XXL  
COMBI LATEX 403 - chemické rukavice
Ochranné rukavice z přírodního latexu vhodné pro práci 
s kyselinami a louhy, vysoké mechanické zatížení, dobrá 
pružnost při chladu, bez alergenních látek, mírně zdrsně-
né pro lepší úchop, délka 60 cm, v nabídce i varianta               
v délce 40cm / typ 395 /
BAL-1 pár

BKL113x

03 3100 365  vel.  8“ – 10“ 
TERMOPLUS 955 - tepelně odolné rukavice
Rukavice z vláken para-aramid/bavlna kombinující 
výborné protiřezné vlastnosti s odolností vůči 
teplotám do 100 °C, ergonomický tvar, dlouhý 
pletený lem. 
BAL-1/10  

3440 x13xxx

03 3262 016  vel.  6“ – 11“
DERMATRIL 743 P ESD - jednorázové rukavice
Silné jednorázové nepudrované nitrilové rukavice 
o tloušťce 0,2 mm 
ergonomického tvaru,
zvýšená mechanická odolnost,
zdrsněné konce prstů, 
délka 28 cm, 
plná chemická ochrana 
dle EN374, ESD.   
BAL- 50

03 3100 323  vel.  7“, 9“, 10“
KARBOTECT 950 - tepelně odolné rukavice 
Pletené bezešvé rukavice 
z para-aramidu, karbonu a vlny, 
kontaktní teplo do 350 °C, 
délka 25 cm. Užití: výroba kovů, 
velkopekárny, sušárny.
BAL-1

2441 4341xx

03 3251 039  vel.  8“ – 11“ 
ELECTROSOFT LATEX ROT 1000V - dielektrické rukavice 
Dielektrické izolační rukavice                 
z přírodního latexu určené pro 
ochranu před nebezpečným na-
pětím, délka 41cm, tloušťka 1mm,               
v nabídce i provedení na 500, 
7500 a 17000 V.
BAL-1 pár

0V - diele

a-
m,              

03 3100 368 vel.  9“, 10“
K-TECT 953 - tepelně odolné rukavice 
Středně silné bezešvé pletené aramidové rukavice 
kombinující vynikající ochranu
vůči pořezání s tepelnou 
odolností do 250 °C, 
délka 30 cm, podšívka 
z bavlny pro vyšší komfort,
redukují statický výboj.
BAL-1

2541 4243xx

000x JKL
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03 3259 310  vel.  7“ – 10“
TN27NS - textilní rukavice
Rukavice šité ze 100% polyamidu bez úletu vláken, 
bez obsahu silikonu, vynikající citlivost, 
délka 26 cm, pratelné, 
užití fi nální kontroly výrobků, 
lakovny.
BAL-1/10/200

03 3101 151  vel.  7“ - 9“
NBR GRIP - univerzální rukavice
Jemný polyamidový úplet máčený v nitrilové vrstvě NITRITEC 
s vyjímečným úchopem a protiskluzem při práci s mastnými 
díly, optimální cit v ruce, výborná odolnost vůči oděru.
BAL-1/10/200

3131

03 3252 133  vel.  6“ – 11“
DURAGRIP 1 - univerzální rukavice
Komfortní bezešvé pletené polyamidové 
rukavice povrstvené vrstvou extrémně 
odolného pěnového nitrilu 
s pískovanou strukturou pro lepší 
úchop, bez obsahu DMF 
a silikonu, pružná manžeta 
na zápěstí, pratelné
BAL-1/10/100

4131

03 3101 159 vel.  6“ – 11“
DYNAFLEXAIR - protiřezné rukavice
Protiřezné rukavice z materiálu polyamid/Dyneema, 
dlaň a prsty povrstvené polyuretanem.
BAL-1/10/100

4443 4131X

03 3251 047 vel.  6“ – 11“
SPEEDNET - textilní rukavice 
Rukavice z polyesterového 
mikrovlákna s příměsí elastanu,
bez úletu vláken, nezanechávají
otisky prstů na produktech, 
délka 27 cm, užití optika, 
elektrotechnický průmysl.
BAL-1/10/100

03 3252 050 vel.  7“ – 10“
TERRA - univerzální rukavice
Bezešvý nylonový úplet celopovrs-
tvený tenkou vrstvou mikro nitrilové 
pěny, vynikají ergonomie a cit při 
práci, výborný úchop a odolnost 
vůči průsaku mastnot a kapalin.
BAL-1/10/100

4131

03 3252 049 vel.  8“ – 10“
FEELPRO - univerzální rukavice
Bezešvé pletené nylonové rukavice, 
dlaň a prsty máčené v černém 
pěnovém nitrilu zajišťují vynikající 
úchop a oděruvzdornost, vysoký 
komfort a prodyšnost, 
pružný úplet na zápěstí.
BAL-1/10/100

4121

NEW
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03 3252 344 vel.  7“ – 11“
CLICKPROTECT - univerzální rukavice
Rukavice odolné proti nárazům z polyamidu, část 
dlaně a hřbetu rukavice potažena hovězí štípenkou 
s tlumící pěnovou vložkou DURA3X®.
BAL-1/10/100



154XD 42XXXX

03 3252 246  vel.  7“ - 10“
PARA4HEAT PLUS
- tepelně odolné protiřezné rukavice
Bezešvé pletené tepelně odolné 
protiřezné rukavice z para-aramidu, 
bavlněná podšívka, 15cm dlouhá 
kožená manžeta, celková délka 35cm
BAL-1/10/50

03 3258 120 vel.  8“- 11“
GH7M16-14 - svářecí rukavice 
Svářečské rukavice nejvyšší kvality z hovězí štípenky šité kevlarovou 
nití, vynikající odolnost vůči drobným apkám roztaveného kovu 
a oděru, kontaktní teplo až 200 °C, 
15 cm dlouhá bezpečnostní 
manžeta, délka 35 cm ideální 
pro bodové svařování či manipulaci 
s horkými předměty, EN12477.
BAL-1/5/50

4144 41324X

03 3101 153  vel.  7“ – 11“
MASTERTOP - protiřezné rukavice
Rukavice pětiprsté pletené z vlákna 
Zirnium, dlaň vyztužená hovězí štípenkou, 
vyztužení mezi ukazovákem a palcem. 
Použití při manipulaci se sklem, kovy 
a plasty. Výborný cit a obratnost 
v mastném prostředí, vyjímečná 
mechanická odolnost. V nabídce i 
provedení s prodlouženou man-
žetou MASTERTOP 30.
BAL-1/10/50

4543

03 3100 595 vel.  7“ – 10“  
BLACKTACTIL - protiřezné rukavice 
Protiřezné rukavice s nejvyšší odolností 
vůči prořezu z vlákna ZIRNIUM.
Dlaň a prsty povrstveny polyuretanem, 
délka 25 cm.
BAL-1/10/100

4542

 10   
é rukavice 
odolností 

M.
etanem, 

4443

03 3101 023 vel.  8“ – 10“  
TDMPROTOP30 - protiřezné rukavice
Pětiprstá pletená rukavice z kompozitních vláken na bázi 
Polyester / Inox / Polyetylen (Dyneema®) /Polyamid. 
Zesílená dlaň z hovězí štípenky. 
Dvojité švy, šev mezi palcem 
a ukazovákem vyztužený 
koženým klínkem. Délka 
30 cm pro zvýšenou 
ochranu zápěstí, dle 
EN13997 stupeň prořezu 
č.5, manipulace s velmi 
ostrými mastnými díly.
BAL-1/10/50

03 3101 154 vel.  6“ – 11“  
MASTERGRIP+ - protiřezné rukavice 
Bezešvé pletené protiřezné rukavice z vlákna ZIRNIUM, 
dlaň a prsty povrstevy PVC terčíky pro lepší úchop,
výboná ergonomie 
a prodyšnost, 
ISO 13997:25N, pratelné
BAL-1/10/100

2X4XE

NEW

NEW

03 3252 325  vel.  8“ - 11“
HEATRESIST - tepelně odolné rukavice
Tepluvzdorné rukavice ergonomického střihu z para-aramidu určené 
pro manipulaci s horkými předměty až do 350°C, dobrá citlivost, 
podšívka vlna/fl eece, 15cm 
dlouhá kožená bezpečnostní 
manžeta, celková délka 35 cm
Materiál: 
Dlaň: aramidový froté úplet na 
vlněné tkanině, gramáž 550 g/m2  
Hřbet/manžeta: hovězí štípenka
BAL-1

2442D 43XXXX

NEW

X1XXXX

03 3101 158 vel.  6“ – 11“
MASTERCUT+ - protiřezné rukavice
Bezešvé pletené protiřezné rukavice z vlákna ZIRNIUM, 
bez povrstvení, výboná ergonomie a prodyšnost, odol-
nost vůči kontaktnímu 100C, 
ISO 13997:25N, pratelné
BAL-1/5/50

2X4XE

NEW

118

Rukavice
R

u
ka

vi
ce

 - 
p

ro
ti

ře
zn

é
, t

e
p

e
ln

ě
 o

d
o

ln
é



03 3100 482  vel.  8“ – 10“
VIBRAPROTECT - antivibrační rukavice 
Pletené antivibrační rukavice 
polomáčené v chloroprénu, 
certifi kace dle EN: 10819.
BAL-1/5/20

x243

2122

03 3100 340  vel.  9“ – 11“ 
CRIO - kryogenní rukavice 
Kryogenní rukavice z vodoodpudivé lícové kůže s cerfi tikátem 
na ponoření do kapalného
dusíku (IFTH MR 019 -197 °C), 
podšité vlněným meltonem 
a hydrofi lní a mikroporézní 
nepropustnou membránou, 
manžeta z hovězí 
štípenky se stahovacím páskem, 
délka 40 cm.
BAL-1/5/10

03 3101 141  vel.  8“ – 10“   
FRIDGE - mrazírenské rukavice
Kožené rukavice odolné mrazu do -30 oC, 
prodyšné a robustní, kůže 
s úpravou odolnou vůči vodě 
a olejům, výborná odolnost 
vůči oděru, vhodná 
do mrazících boxů.
BAL-1/5/50

07 3320 102  vel.  70 x 90 cm
T.CRYO - kryogenní zástěra
Zástěra z materiálu SAFEGRIP, 
podšívka vlna a mikroporézní membrána, 
upínání posuvným plastovým klipsem, 
kryogenní -197 oC.
BAL-1/10

03 3101 258  délka 60 cm
MASTERCUFF 60PO-VL 
- protiřezný rukávník 
Rukávník s nejvyšší mírou ochrany 
a vynikajícím komfortem z prémiového 
materiálu Zirnium, otvor na palec, stáhnutí 
na paži na suchý zip, délka 60cm, pratelný,
BAL-1/10

03 3101 203      
DYNACUFF OT 45 - protiřezný rukávník
Protiřezný rukávník z materiálu 
Dyneema/Polyamid 
s otvorem na palec, 
pratelné, délka 45 cm. 
BAL-1/5/50

134x

03 3101 124 vel.  8“ – 11“
WELD 250 - tepelně odolné rukavice
Tepelně odolné protiřezné rukavice do 250 °C z para-aramidu 
s pohlinikovaným hřbetem 
vůči rostřiku žhavého kovu, 
dlaň a prsty pokryté 
twaronem, délka 33 cm.
BAL-1/5/20

4541 42344x

03 3101 255 vel.  UNI  
MASTERCUFF45RC - protiřezný rukávník
Rukávník bez otvoru na palec v délce 45 cm 
s nejvyšší ochranou vůči prořezu z vlákna 
ZIRNIUM vyztužený 1mm silnou kůží, pratelný. 
BAL-1/5/50

354x

03 3000 042      
PRIMACUFF45PO-VL - protiřezný 
rukávník
Protiřezný rukávník z vlákna PREMIUM, 
otvor na palec, ukončení na suchý zip, 
délka 45 cm, pratelný na 40 °C. 
BAL-1/5/50

144x

x5xx2X4XE X1XXXX

03 3000 006 
ERGOMASTER45VL - protiřezný rukávník
Protiřezný rukávník ergonomického designu 
z vláken ZIRNIUM, otvor na palec, 
nastavitelná šíře horní části na suchý zip, 
v nabídce i délka 60cm
BAL-1/5/50

NEW
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4121

03 3101 017  vel.  7“ – 10“
VE722 FOAM - univerzální rukavice
Bezešvé pletené nylonové 
rukavice, dlaň a prsty povrstvené 
černým pěnovým nitrilem.
BAL-1/12/240

03 3251 018 vel.  7“ – 10“
VULCAIN - univerzální rukavice 
Pletené bezešvé rukavice ze 100% po-
lyesteru, dvojitá nitrilová pěna nepropouští 
oleje a mastnotu při zachování vynikající 
přilnavosti, životnosti a prodyšnosti.
BAL-1/12/120

4121

03 3259 109 vel.  7“, 9“
PM159 - textilní rukavice
Bezešvé pletené rukavice 
ze 100% polyamidu, 
6 cm dlouhý úplet na zápěstí, 
hustota úpletu 13.
BAL-1/12/300

214x

03 3259 305 vel.  6“ – 9“
COB40 - textilní rukavice
Šitý bavlněný úplet ve vysoké kvalitě, 
gramáž 180 g/m, střih fourchette.
BAL-1/12/600

03 3100 520  vel.  6“ – 10“
VE702PG - univerzální rukavice
Pletené bezešvé polyesterové rukavice 
s polyuretanovým povlakem na dlaních 
a prstech, v nabídce i bílé.
BAL-1/10/240

3131

03 3101 044  vel.  7“ – 10“
VE726 - univerzální rukavice 
Pletené bezešvé rukavice z 15ti 
vláknové tkaniny 100% polyamid 
Spandex, povrstvení nitril / PU na 
dlani a prstech, výborná fl exibilita.
BAL-1/12/120

3131

03 3258 055 vel.  7“ - 10“
VE713 - textilní rukavice
Bezešvé pletené polyamidové rukavice 
z 13ti vláknového úpletu, z 3/4 máčené 
v dvojité nitrilové vrstvě s protiskluzným 
reliéfem, pružná manžeta, vhodné 
pro manipulaci se silně zaolejovanými 
předměty
BAL-1/12/240

4121

NEW
4121

03 3252 153  vel.  7“ – 10“
VE715 - univerzální rukavice
Bezešvé pletené rukavice ze 100% 
polyesteru z 13ti vláknového úpletu, 
3/4 povrstvení nitrilem, pružná manžeta
BAL-1/12/120

NEW

120

Rukavice
R

u
ka

vi
ce

 - 
u

n
iv

e
rz

á
ln

í,
 t

e
xt

iln
í



2242

03 3101 035  vel.  8“, 10“
 VE7300R - máčené rukavice 
Pletené bezešvé rukavice 50 % BA + 50 
% PES, dlaň a prsty povrstveny latexem, 
vhodné pro stavební práce.
BAL-1/12/120

3131

03 3101 018  vel.  7“ – 10“ 
 APOLLON - univerzální rukavice
Bezešvé pletené rukavice z refl exního 
polyesteru (žlutá a oranžová varianta), 
dlaň a prsty povrstvené tenkou 
pružnou vrstvou latexu, 
výborná zručnost a komfort.
BAL-1/12/120

4343

03 3252 138 vel.  6“ – 11“
 VENICUT34G3 - protiřezné rukavice
Bezešvé pletené protiřezné rukavice 
se střední mírou ochrany 
z polyetylénového vlákna 
ECONOCUT® s vysokou 
odolností, polyuretanový 
povlak na dlaňové části a 
koncích prstů, pružná 
manžeta v zápěstí.
BAL-1/12/60

03 3101 032   vel.  10“
 NI155 - máčené rukavice
Šitý bavlněný úplet celomáčený 
v silné vrstvě nitrilu, pružný úplet 
na zápěstí, vhodné pro práci s 
oleji v kombinaci s ochranou vůči 
prořezání.
BAL-1/12/120

4211

03 3101 020  vel. 7“ – 11“
 NI015 - máčené rukavice
Šitý bavlněný úplet polomáčený 
v lehkém nitrilu, pružný úplet 
na zápěstí, prodyšný hřbet.
BAL-1/12/120

 4111

434x

03 3101 220  vel.  7“ – 10“
 VENICUT 30 - protiřezné rukavice
Jemná tenká protiřezná rukavice, 
polyetylenové vlákno s vysokou 
hustotou úpletu TAEKI S, 
bez povrstvení, certifi kace 
i do potravinářského průmyslu.
BAL-1/12/60

03 3101 233  vel.  7“, 9“, 10“ 
 VENICUT 55 - protiřezné rukavice 
Bezešvé pletené protiřezné rukavice 
z vlákna TAEKI5, odolnost 
do 100 oC, manipulace 
se suchými ostrými předměty.
BAL-1/12/120

354x x1xxxx

4342

03 3255 026 vel.  6“ – 11“
 VENICUT 32 GR - protiřezné rukavice
Bezešvé pletené protiřezné rukavice 
z materiálu Deltanocut, dlaň a prsty 
povrstvené polyuretanem, 
pružná manžeta. V nabídce 
i barva žlutá a bílá.
BAL-1/12/60
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4543

03 3101 239  vel.  7“ – 11“
VENICUT 59 - protiřezné rukavice
Bezešvá pletená rukavice s nejvyšší 
ochranou proti prořezu z materiálu 
Deltanocut, dlaň a prsty povrstveny 
polyuretanem. 
BAL-1/12/60

03 3252 052  vel. 7“ – 10“
VENICUT58G3 - protiřezné rukavice 
Bezešvé pletené protiřezné rukavice 
s vysokou mírou ochrany z polyetyléno-
vého vlákna ECONOCUT® s vysokou 
odolností, polyuretanový povlak 
na dlaňové části a koncích prstů,                                                        
6 cm dlouhá pružná manžeta.
BAL-4/40

4x43C

4442

03 3101 231  vel.  7“ – 10“  
VENICUT 42GR - protiřezné rukavice
Bezešvý úplet z vlákna Taeki, dlaň 
a prsty povrstvené polyuretanem, 
pružný náplet na zápěstí, 
v nabídce i provedení bílé.
BAL-1/12/60

03 3101 014  vel.  7“ – 10“
VENICUT 52 - protiřezné rukavice 
Protiřezné rukavice z vlákna TAEKI5, 
dlaň a prsty povrstvené latexem, 
odolné do 250 oC, 
sklářský průmysl.
BAL-1/12/60

03 3257 096  vel.  8“ – 11“
ATON - tepluvzdorné protiřezné rukavice 
Tepluvzdorné protiřezné rukavice z bezešvého 
úpletu bavlna/polyester/paraaramid, 
dlaň a prsty povrstvené zdrsněným latexem
BAL-1/12/60

4542 42xxxx3342B X2XXXX

03 3252 194  vel.  7“ – 11“ 
VENICUT 42GN - protiřezné rukavice 
Bezešvé pletené protiřezné rukavice 
z vláken SOFTnocut®, dlaň a prsty 
povrstvené polyuretanem, zesílení mezi 
palcem a ukazovákem, prodloužená 
manžeta na zápěstí 
Povlak: 100% polyuretan.
BAL-1/12/60

4X43C

03 3101 232  vel.  7“ – 10“  
VENICUT 56 - protiřezné rukavice
Bezešvé pletené protiřezné rukavice 
z vlákna Taeki, dlaň a prsty 
povrstveny PVC terčíky pro lepší 
úchop a delší životnost, 
odolné do 100 oC.
BAL-1/12/120

354x x1xxxx

03 3255 020  vel.  9“, 10“
VENICUT 50 - protiřezné rukavice 
Pletené bezešvé protiřezné rukavice 
z vlákna TAEKI5, kůže ve dlani a prstech, 
vynikající ochrana vůči pořezání 
a teplotě do 250 oC, manipulace 
s těžkými ostrými mastnými 
předměty.
BAL-1/12/60

4543 42xxxx
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4223

03 3258 042  vel.  10“
 DS202RP - kombinované rukavice 
Kombinované rukavice z hovězí štípenky, 
podšívka z bavlněné tkaniny, 
zesílení na dlani, palci a ukazováčku, 
plátěný hřbet s koženou výztuhou, 
zesílená plátěná manžeta.
BAL-1/12/120

2111

03 3259 323  vel.  7“ – 11“
 CT402 - kombinované rukavice 
Kvalitní kombinovaná rukavice, 
dlaň z jehněčí lícové kůže, 
hřbet bavlněný žerzej, 
americký styl, výborná fl exibilita 
a zručnost spojená s dobrou 
odolností vůči opotřebení 
a roztržení.
BAL-1/12/120

03 3255 021 vel.  8“ – 10“  
 TIG15K - svářecí rukavice
Svářečské rukavice z lícové kozinky, 
15 cm manžeta z hovězí štípenky, 
šité kevlarovou nití, délka 35 cm, 
EN12477.
BAL-1/6/36

212141xx4x

03 3255 018  vel.  10“  
 GFA115K - svářecí rukavice
Svářečské rukavice z jehněčí lícové 
kůže, 15 cm manžeta z hověziny, 
šité kevlarovou nití, délka 34 cm, 
EN12477.
BAL-1/12/120

211141xx4x

03 3258 011  vel.  7“ – 11“  
 50MAC - kombinované bezprsté rukavice
Bezprsté rukavice, ve dlani zesílená 
jehněčí zrnitá kůže, úpletový hřbet, 
zapínaní na suchý zip.
BAL-1/12/120

03 3100 348  vel.  9“  
 KPG10 - tepelně odolné rukavice
Obouruké pletené bezešvé 
kevlarové rukavice, bavlněná 
podšívka, prodloužené zápěstí, 
tepluvzdorné do 300 oC.
BAL-1/6/36

254x42xxxx

03 3101 403  vel.  8“ – 11“  
 FCN29 - celokožené rukavice
Kvalitní celokožené rukavice, 
dlaň a ukazováček z hovězí 
lícovky, hřbet štípaná kůže, 
průženka v zápěstí.
BAL-1/12/120

2121 

033251040  vel.  10“ 
 TERK400 - svářecí rukavice
Tepluvzdorné rukavice z odolné hovězí 
štípenkové kůže tloušťky 1,3mm, hřbet 
hliníkem pokovený Kevlar Preox, 
podšívka vlněným fl eecem, 20 cm 
manžeta, délka 40 mm.
BAL-1/12/36

4244413444
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03 3100 350   
 NITREX 802 - chemické rukavice
Nitrilové rukavice s bavlněnou 
fl ockovanou podšívkou, 
délka 33 cm, 
tloušťka 0,40 mm, 
vyvýšený vzor na dlaních 
a prstech, protiskluzový 
povrch, pohlcuje pot.
BAL-1/12/120

4101AJKL

03 3100 143  vel.  7“ – 10“
 NITREX 830 - chemické rukavice
Tenké nitrilové rukavice, 
délka 33 cm, tloušťka 0,2 mm, 
chlorovaný hladký vnitřek.
BAL-1/12/120

03 3252 087  vel.  8“ – 11“
 CHEMSAFE VV835 - chemické ruk.
Chemicky odolné polyamidové 
rukavice s výborným 
úchopem mokrých, vlhkých 
či mastných předmětů 
díky dvojitému nitrilovému 
máčení, zdrsněná nitrilová 
pěna na dlani a prstech, 
výborná fl exibilita, 
délka 35 cm, 
tloušťka 1,2mm. 
BAL-1/12/120

2001AJKL

03 3259 104   vel.  7“ – 10“
 VENIFISH 990 - chemické rukavice
Chemicky odolné rukavice 
ze zdrsněného latexu, 
bavlněná podšívka, délka 30 cm, 
tloušťka 1,8 mm.
BAL-1/12/120

AKL

AJKL

3121

4121

03 3100 378  vel.  10“
 PVCC350 - chemické rukavice
Šitý bavlněný úplet máčený v PVC, 
délka 35 cm, tloušťka 1,3 mm, 
odolnost vůči kyselinám, 
alkoholům, oleji a detergentům, 
v nabídce i délky 27, 40 a 60 cm.
BAL-1/12/120

AKL  4121

03 3100 118  vel.  10“ 
 LA600 - chemické rukavice
Elastické rukavice pro práci s chemikáliemi, 
délka 60 cm umožňuje chránit paže, 
latex 1,15 mm, hladké. 
BAL-1/36

4011AKL

03 3259 107  vel.  7“ – 10“
 DUOCOLOR - chemické rukavice
Rukavice z dvakrát máčeného latexu, 
fl okovaná bavlněná podšívka, 
tloušťka 0,6 mm, délka 30 cm.
BAL-1/12/144

ABK  1010

03 3100 165  vel.  7“ – 10“ 
 PICAFLOR 240 - chemické rukavice
Lehké latexové rukavice, podšívka 
fl okovaná bavlna, tloušťka 0,38 mm, 
délka 30 cm, lehká chemická ochrana, 
certifi kace pro potravinářský průmysl. 
BAL-1/12/144

1010

03 3256 102 vel. 9“, 10“ 
 PVCGRIP35 - chemické rukavice
Šitý bavlněný úplet 2x máčený v PVC 
s protiskluzovou vrstvou na dlani a prstech,
tloušťka 0,9 mm, vhodné např. 
pro údržbářské a čistící práce 
či práci s odpady s požadavkem 
na mechanickou a tepelnou odolnost,
značná životnos. 
BAL-1/10/120

4131 x2xxxx
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03 3100 341  vel. 6,5“ – 12,5“
VENITACTYL 1400B100 - jednorázové rukavice
Jednorázové modré nitrilové rukavice 
bez pudru, certifi kovány na chemická 
rizika i pro zpracování potravin 
AQL 1,5, balení po 100 ks.
BAL-100

03 3256 010-10      vel.  10“
DCTHI - zimní rukavice 
Kvalitní zimní zateplené rukavice z hovězí 
špípenkové kůže zateplené vložkou 3M 
Thinsulate, plátěný 
hřbet s koženou 
výztuhou, plátěná 
manžeta.
BAL-1/12/60

3233 3121X

03 3101 019  vel.  9“, 10“
HERCULE - zimní rukavice
Zimní rukavice zateplené 
100% akrylem, polyamidový 
podklad zajišťující výbornou 
fl exibilitu, latexové povrstvení 
na dlani, prstech a hřbetu ruky.
BAL-1/10/60

3231 

03 3101 219 vel.  7“ – 9“
VENICLEAN 1340 - jednorázové rukavice
Jednorázové nepudrované rukavice 
z chlorovaného latexu, certifi kované 
pro styk s potravinami AQL 1,5,
EN374-2, EN374-1, 
baleno po 100 ks v krabici, 
v nabídce i pudrovaná 
varianta 1310.
BAL-100

454x

03 3000 034  
VENICUT5M - protiřezný rukávník 
Bezešvý pletený rukavík z vlákna TAEKI 
s maximální ochranou proti řezu, délka 45 
cm, otvor na palec, odolný kontaktnímu 
teplu do 100 °C.
BAL-1/12/60

03 3252 315      vel.  7“ - 10“
VE728 SCREEN TOUCH - zimní ruk.
Zimní rukavice vhodné pro práci s dotyko-
vými displeji, bezešvý úplet 
polyester/akryl, povrstvení 
nitrilová pěna s drobnými 
protiskluznými terčíky, pratelné
BAL-1/12/60

x1xxxx

03 3256 100 vel. 7“ – 10“ 
VENIPLUS 1500 - jednorázové rukavice
Jednorázové nitrilové rukavice bez pudru
se zvýšenou odolností o síle 0,17mm, 
délka 27cm, certifi kace pro potravinářský
průmysl, vhodné i jako ochrana 
pro práci s ředěnými chemikáliemi,
či bakteriologickými riziky,
baleno po 50 ks.
BAL-1/10

03 3256 101 vel. 7“ – 10“
VENIPLUS 1383 - jednorázové rukavice
Extra dlouhé jednorázové rukavice
bez pudru ze 100% přírodního latexu
v délce 30cm, tloušťka 0,25mm, 
velmi dobrá chemická odolnost,
baleno po 50 ks.
BAL-1/10 

AKL

03 3100 343 vel.  7“ – 9“
VENITACTYL 1310 - jednorázové rukavice
Jednorázové latexové pudrované rukavice 
certifi kované dle EN374-2-3, AQL 1,5, 
vhodné do potravinářského průmyslu 
a zemědělství.
BAL-100

NEW
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03 3251 072 vel. 7“ – 11“
 INVOLITE 915 -  univerzální rukavice
Ultra tenké bezešvé nylonové rukavice povrst-
vené polyuretanem s vynikajícími 
protiskluznými vlastnostmi, 
vynikající obratnost a cit při práci,
 pro nejpreciznější manipulace, 
jemný 18ti vláknový úplet, 
vynikající prodyšnost a odolnost 
vůči oděru.
BAL-1/10/200

2121X

03 3251 076 vel. 8“ – 10“
 MAXGRAB GT540 -  univerzální rukavice
Bezešvé pletené balvněné rukavice 
s příměsí Spandexu, dlaň a prsty 
povrstveny patentovanou extrémně 
fl exibilní vrstvou přírodního latexu s 
excelentní odolností vůči oděru, reliéf 
na dlani a prstech pro maximální úchop, 
výborná prodyšnost zajišťuje vysoký 
komfort při celodenním užívání, pružná 
manžeta na zápěstí.
BAL-1/10/120

3142 

4234

4X4XC

03 3251 073 vel. 6“ – 11“
  STALGRIP ST895 -   jednorázové rukavice
Jednorázové nitrilové rukavice s 
vynikající odolností vůči šíroké škále 
koncentrovaných chemikálií, zejména 
uhlovodíkům, rozpouštědlům a 
tukům, díky tloušťce 0,23 mm je 
možno rukavice použítat opakova-
ně. Dlaň a prsty pokryty výrazným 
reliéfem pro výborný úchop 
mokrých i suchých předmětů, 
délka 30 cm.
BAL- 50/500 

03 3251 074 vel. 6“ – 11“
   STALMAX ST850 -   jednorázové rukavice
Jednorázové nepudrovné rukavice z prémi-
ového nitrilu o tloušťce 0,14 mm s vynikající 
odolností vůči propichu a roztržení, jemný 
protiskluzný reliéf po celé rukavici, 
velmi dobrá obratnost a pružnost, výborná 
odolnost vůči uhlovodíkům, mastnotám a 
rozpoušťedlům, EN 374-2, certifi kovány pro 
potravinářský průmysl, délka 24 cm.
BAL-100/1000

03 3257 045 vel. 9“, 10“
 GRAFTA GX117 -   kombinované rukavice
Kombinované rukavice z měkké vybrané 
hovězí štípenky nejvyšší kvality o tloušťce 
1,2mm, , podšívka s fl eece ve dlani pro 
maximální komfort, prodyšný bavlněný 
hřbet rukavice s pruženkou, vynikající 
mechanická odolnost.
BAL-1/10/60

03 3252 073 vel. 6“ - 11“
 RAYZA RX540 -   protiřezné rukavice
Rukavice s nejvyšší odolností vůči 
prořezu na světě, bezešvý 
antibakteriální HPPE prodyšný 
úplet s příměsí Spandexu 
s vynikající odolností vůči oděru 
zajišťuje vynikající cit při práci, 
vysoký komfort užívání, pratelné.
BAL-1/10/100

03 3251 071 vel. 6“ – 11“
    STALCHEM ST880 - jednorázové rukavice
unikátní nepudrované jednorázové rukavice z po-
lychloroprenu nabízející maximální komfort, vysokou 
pevnost a špičkovou citlivost při práci v kombinaci 
s chemickou ochranou. Neobsahují alergení látky, 
nabízejí maximální pružnost a vynikají odolnost vůči 
propichu, velmi dobrá chemická odolnost vůči 
širokému spektru chemikálií a alkoholů, snadné 
navlékání diky vnitřnímu PU povrstevní, 
EN374-1,2, tloušťka 0,16mm, 
délka 25 cm, AQL 1,5 
BAL- 100/1000
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03 3000 039
 RAYZA RX514 - protiřezný rukávník
Protiřezný rukávník s nejvyšší mírou ochrany, špičkový bezešvý 
HPPE polyethylen s obsahem nylonu a spandexu, antibakteriální 
vlastnosti úpletu s vysokou nasákavostí pro zajištění maximálního 
komfortu, zúžení v oblasti dlaně, otvor na palec, délka 35 cm, na 
nabídce i typ RX518 o délce 45 cm.
BAL-1/20/200

354XC

03 3251 014 vel.  6“ – 11“
 RAYZA RX546 - protiřezné rukavice
Protiřezné rukavice s nejvyšší mírou 
ochrany, bezešvý antibakteriální 
prodyšný HPPE úplet, 
dlaň a prsty povrstveny 
nitrilovou pěnou pro 
vynikající úchop kluzkých 
předmětů, vynikající 
komfort užívání ve spo-
jení s dlouhou životností, 
výborná citlivost.
BAL-1/10/100

4X34C

03 3251 008 vel.  6“ – 11“
 RAYZA RX545 - protiřezné rukavice
Protiřezné rukavice s 
nejvyšší mírou ochrany, 
bezešvý HPPE úplet, 
polyuretanové povrst-
vení na dlani a prstech 
s výborným úchopem, 
citem a životností v 
kombinaci s excelent-
ním komfortem užívání, 
vynikající citlivost.
BAL-1/10/100

4X34C4342B

03 3251 015 vel.  6“ – 11“
 RAYZA RX547 - protiřezné rukavice
Protiřezné rukavice s 
nejvyšší mírou ochrany, 
bezešvý antibakteriální 
prodyšný HPPE úplet, 
dlaň a prsty povrstveny 
kopolymerem NBR zajiš-
ťující vynikající odolnost 
vůči vodě a olejům, ideál-
ní do náročných provozů s 
výskytem mastnosty, dobrá 
citlivost a komfort užívání.
BAL-1/10/100

4543

03 3251 075 vel.  6“ – 11“
 RAYZA RX338 - protiřezné rukavice
Pletené bezešvé protiřezné ru-
kavice se střední mírou ochra-
ny z HPPE vláken s příměsí 
elastanu pro vysoký komfort 
užívání a výborný cit při práci, 
antibakteriální prodyšný úplet 
zabraňuje pocení, dlaň a prsty 
povrstveny nitrilovou pěnou 
odolnou vůči mastnotám, ole-
jům a uhlovodíkům, pratelné.
BAL-1/10/100

4342B

03 3251 070 vel.  6“ – 11“
 RAYZA RX335 - protiřezné rukavice
Pletené bezešvé protiřezné 
rukavice se střední mírou 
ochrany z HPPE vláken 
s příměsí elastanu pro vyso-
ký komfort užívání a výborný 
cit při práci, prodyšné, dlaň 
a prsty povrstveny fl exibilním 
polyuretanem odolným ole-
jům a mastnotám, pratelné.
BAL-1/10/100

4342B

4543

03 3251 077 vel.  7“ – 11“
 RAYZA RX580 - protiřezné rukavice
Rukavice s největší odolností vůči 
proříznutí na světě v kombinaci 
s nejvyšší možnou odolností vůči 
oděru, bezešvý HPPE úplet 
s HPPU povrstvením desetinásobně 
překonává standardní polyuretan při 
zachovování výborného komfortu 
a citu při práci, díky mikroventilačním 
vlastnostem zajišťují nadstandardní 
pohodlí, vhodné do suchého i mírně 
vlhkého prostředí, neobsahují DMF. 
BAL-1/10/100

03 3252 193 vel.  6“ – 11“
 RAYZA RX339 - protiřezné rukavice
Pletené bezešvé protiřezné rukavice 
se střední mírou ochrany z HPPE 
vláken s příměsí elastanu pro vysoký 
komfort užívání, prodyšné, dlaň a 
prsty povrstveny extra tenkým poly-
uretanem zajišťující maximální cit při 
práci, pratelné 
BAL-1/10/100
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03 3251 085 vel. 6“ – 11“
RAYZA RX432 - protiřezné rukavice
Bezešvé pletené protiřezné rukavice z vláken 
TsunoogaTM, dlaň a prsty povrstveny 
tenkou vrstvou polyuretanu zajišťující 
výborný cit při manipulaci s drobnými 
předměty, vysoká prodyšnost, pratelné
BAL-1/10/100

3431B

NEW

03 3252 337 vel. 6“ – 11“
RAYZA RX565 - protiřezné rukavice
Bezešvé protiřezné rukavice z 18ti 
vláknového HPPE úpletu, 
2x celomáčené v nitrilu s protiskluznou 
strukturou na prstech a ve dlani, 
prodloužený úplet na zápěstí, ideální 
ochrana v zaolejovaném prostředí 
s vysokým rizikem pořezání
BAL-1/10/100

4X42D

NEW

03 3252 319 vel. 7“ – 11“
MAGMA MX267 - svářečské rukavice
Svářečské rukavice z vysoce kvalitní pružné 
lícové jehnětiny, šité kevlarovou nití, 
pruženka na hřbetu, vynikající citlivost 
a ergonomie, tloušťka 1,1mm, 
délka 290mm
BAL-1/10/60

03 3258 139 vel. 8“ – 11“
MAGMA MX295 - svářečské rukavice
Špičkové svářečské rukavice z nejjemnější hovězí 
lícové kůže šité kevlarovou nití pro nejpreciznější 
svářečské operace, vyztužení v dlaňové části okolo 
palce, dlouhá bezpečnostní manžeta, EN12477A
BAL-1/10/60

3122

NEW

03 3252 318 vel. 8“ – 11“
TRUKA TT955 - protiřezné rukavice
Protiřezné rukavice z jemné měkké vysoce 
kvalitní hovězí kůže, nejvyšší míra ochrany vůči 
prořezání v kombinaci s vynikající ochranou 
vůči propíchnutí, výborná ergonomie, 
podšívka z Kevlaru, pruženka na zápěstí
BAL-1/10/60

3524D

NEW
x1xxxx

2X43D 413X4X
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4544 42xxxx 3442 413x4x

4244 4331xx

434x 254x

4543

03 3255 109 vel.  7“ – 10“
GRM 8 - protiřezné žáruvzdorné rukavice
Bezešvé pletené 
protiřezné žáruvzdorné 
rukavice z kevlaru s 
nejvyšší mírou ochrany, 
dlaň a prsty pokryty 
žáruvzdornou kůži, 
odolné do 250 °C, 
5 cm dlouhá manžeta.
BAL-1/10/100

03 3258 050 vel.  8“ – 11“
SUPERWELD 15 - teplně odolné rukavice
Pětiprstá celokožená rukavice z žáruvzdorné 
hovězí štípenky, podšívka z vlněného fl eece, šité 
kevlarovou nití, 15 cm dlouhá kožená bezpečnost-
ní manžeta, odolnost do 350 °C.
BAL-1/25

03 3258 049 vel.  7“ – 11“
ARGON CUT 16 - svářečské rukavice
Svářečské rukavice z lícové kozinky šité 
kevlarovou nití, pruženka na hřbetu, 16 cm 
dlouhá manžeta, samostatně prodejná pravá 
a levá rukavice.
BAL-1/10/80

03 3252 028 vel.  7“ – 10“
HOTDEX CUT 5 - protiřezné rukavice
Tepluvzdorné protiřezné ru-
kavice ze smyčkové bavlny/
polyamidu, zesílené prošití 
mezi palcem a ukazovákem, 
odolnost vůči kontaktnímu 
teplu do 250 °C, 15 cm 
dlouhá manžeta. 
BAL-1/10/100

03 3255 052 vel.  7“ – 11“
DEXITECH GRIP - protiřezné rukavice
Bezešvé pletené protiřezné 
rukavice s nejvyšší mírou 
ochrany z para-aramido-
vých vláken, dlaň a prsty 
pokryty protiskluznými 
terčíky.
BAL-1/75/150

03 3255 028 vel.  7“ – 12“
IRON CUT 13 - protiřezné rukavice
Pětiprstá celokožená rukavice s maximální ochra-
nou vůči pořezání, kvalitní hovězí štípenka podšitá 
vlákny Dyneema, šité kevlarovou nití, 13 cm 
dlouhá kožená bezpečnostní manžeta.
BAL-1/10/40

ní ochra-
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03 3251 055 vel.  6“ – 11“
FLEXIDEX GREY - univerzální rukavice
Bezešvé pletené nylonové rukavice s tenkou 
vrstvou polyuretanu na dlani a prstech, 
výborná obratnost a komfort, 
pružná 5 cm manžeta.
BAL-1/10/150

4121X

03 3255 116 vel.  7“ – 11“
PROFLEX MAX - protiřezné rukavice
Bezešvé pletené protiřezné rukavice 
s nejvyšší mírou ochrany, 13ti vláknový úplet 
z polyethylenových / polyamidových vláken, 
dlaň a prsty povrstveny polyuretanem, 
7 cm dlouhá manžeta.
BAL-1/10/100

4X43C

x2xxxx
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03 3252 175 vel. 5“ – 11“
TEGERA 777 ESD - univerzální rukavice
Bezešvé nylonové rukavice z velmi 
tenkého 18ti vláknového úpletu, 
dlaň a prsty máčené v extra tenké 
vrstvě polyuretanu pro maximální 
cit a pohodlí při práci, ESD, vhod-
né pro práci s dotykovými obrazov-
kami, velikosti 5 - 11, v nabídce i 
provedení bílé model 778.
BAL-1/12/120

03 3252 266 vel. 6“ – 11“
TEGERA 919 - univerzální rukavice
Jemné pletené bezešvé rukavice 
z 90%ba+5%elastan+5%pes, 
15ti vláknový úplet, díky příměsi 
elastanu mimořádně přizpůsobivá 
a komfortní
BAL-1/12/120

3111 

03 3252 339 vel. 6“ – 11“
TEGERA 310A - univerzální rukavice
Bezešvé pletené dvouvrstvé rukavice kombi-
nující nylon 60%, bavlnu 30%,
polyester 5% a elastan 5%, zvýšená 
ochrana vůči mechanickým rizikům a 
kontaktnímu teplu, výborná ergono-
mie a prodyšnost 
BAL-1/12/120

012X

03 3252 126 vel. 6“ – 11“
TEGERA 8801 INFINITY - univerzální rukavice
Vysoce prodyšné bezešvé rukavice 
z 15ti vláknového polyamidového úpletu 
s příměsí spandexu zajišťující vynikajicí 
komfort a ergonomii, dlaň a prsty 
povrstveny směsí nitrilové pěny a 
PU na vodní bázi s pískovaným 
reliéfem, pružná manžeta na 
zápěstí, manipulace se suchými 
nebo mastnými či zaolejovanými díly, 
odolnost vůči kontaktnímu teplu 100 °C, 
splňuje Oeko-Tex Standard, pratelné.
BAL-1/12/120

4121 x1xxxx

03 3252 125 
TEGERA 8802 INFINITY - univerzální rukavice
Vysoce prodyšné bezešvé rukavice z ultra 
jemného 18ti vláknového polyamidového úpletu 
s příměsí spandexu zajišťující vynikajicí 
komfort a ergonomii, dlaň a prsty 
2x povrstveny nitrilem s pískovanou 
protiskluznou strukturou, pružná 
manžeta na zápěstí, manipulace se 
suchými nebo mastnými či 
zaolejovanými díly, odolnost vůči 
kontaktnímu teplu 100 °C, splňuje 
Oeko-Tex Standard, pratelné.
BAL-1/12/120

4121 x1xxxx

03 3252 124 vel.  7“ – 11“
TEGERA 8803 INFINITY - univerzální rukavice
Prodyšné bezešvé rukavice z 18ti vláknového polyamidového úpletu 
s příměsí spandexu zajišťující vynikajicí komfort 
a ergonomii, 3/4 máčení směsí nitrilové 
pěny a PU na vodní bázi s pískovaným 
reliéfem, pružná manžeta na zápěstí, 
manipulace s mastnými, mokrými či 
zaolejovanými díly, odolnost vůči 
kontaktnímu teplu 100C, splňuje 
Oeko-Tex Standard, pratelné.
BAL-1/12/120

4121 x1xxxx x1xxxx

03 3252 127 vel. 6“ – 11“
TEGERA 8800 INFINITY - univerzální rukavice
vysoce prodyšné bezešvé rukavice z 15ti vláknového polyamidového 
úpletu s příměsí spandexu zajišťující vynikajicí komfort a ergonomii, 
dlaň a prsty povrstveny nitrilem, 
pružná manžeta na zápěstí, 
manipulace se suchými nebo 
mastnými či zaolejovanými díly, 
odolnost vůči kontaktnímu teplu 
100 °C, splňuje Oeko-Tex Standard, 
pratelné.
BAL-1/12/120

4121 x1xxxx

224XX x1xxxx

03 3252 123 vel.  7“ – 11“
TEGERA 8804 INFINITY - univerzální rukavice
Bezešvé rukavice z ultra jemného 
18vláknového polyamidového úpletu 
s příměsí spandexu zajišťující vynikajicí 
komfort a ergonomii, dvakrát celo 
máčené směsí nitrilové pěny a PU 
na vodní bázi s pískovaným reliéfem, 
pružná manžeta na zápěstí, 
manipulace s mokrými či zaolejovanými 
díly, odolnost vůči kontaktnímu teplu 
100° C, splňuje Oeko-Tex Standard, 
pratelné.
BAL-1

4121

NEW NEW
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03 3257 042 vel.  7“ – 11“
 TEGERA 882 -  univerzální rukavice
Bezešvá pletená nylonová rukavice celo povrstvená tenkou vrstvou 
nitrilovou mikro pěnou, vynikající 
fl exibilita, úchop a ergonomie, 
vhodné do vlhkého 
a zaolejovaného prostředí, 
pruženka v zápěstí pro snadné 
nasazení.
BAL-1/12/60

4121

03 3257 017 vel. 6“ – 11“
 TEGERA 321 - kombinované rukavice
Komfortní kombinované rukavice 
s dlaní ze syntetické 
kůže, bez podšívky, hřbet 
rukavice z polyesteru, 
zesílený ukazovák, neobsa-
hují chrom, dobrá citlivost                       
a úchop, určeno pro mon-
tážní práce.
BAL-1/6/60/2520

2121

03 3257 034 vel.6“ – 11“
 TEGERA 114 - kombinované rukavice
Kombinované rukavice z lícové 
kozinky 0,6mm nejvyšší kvality, 
nylonový hřbet, pruženka v zá-
pěstí, ergonomický tvar, široká 
škála velikostí.
BAL-1/12/120

2001

03 3257 040 vel. 7“ – 12“
 TEGERA 884 - univerzální rukavice
Bezešvé pletené nylonové rukavice s příměsí Lycry, dlaň a prsty pokryty 
nitrilovou pěnou s drobnými terčíky pro lepší úchop, anatomický design, 
vhodné do vlhkého či zaolejovaného prostředí, výborná fl exibilita 
a prodyšnost.
BAL-1/12/120

4141

03 3257 035 vel. 7“ – 11“
 TEGERA 737 - univerzální rukavice
Bezešvé pletené nylonové rukavice 
povrstvené dvojitou vrstvou nitrilu, 
vnější vrstva s pískovým reliéfem pro 
lepší úchop, vhodné do mokrého 
a zaolejovaného prostředí, pružná 
manžeta.
BAL-1/12/120/1080

4131

03 3257 039 vel. 6“ – 11“
 TEGERA 883 - univerzální rukavice
Bezešvé pletené nylonové rukavice 
s příměsí Lycry, dlaň a prsty povrstveny 
nitrilovou pěnou s protiskluznou
strukturou, anatomický design, 
výborný úchop a citlivost při 
práci, velmi dobrá prodyšnost 
a komfort.
BAL-1/12/120/2880

4141

03 3252 132 vel.  6“ – 11“
 TEGERA 722 - univerzální rukavice
Bezešvé polyesterové rukavice 
z 13ti vláknového úpletu máčené 
ze 3/4 v nitrilu, pletená manžeta 
na zápěstí, vhodné do vlhkého 
či zaolejovaného prostředí.
BAL-1/12/120

3122
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03 3257 044 vel.  7“ – 13“
 TEGERA 9125 - kombinované rukavice
Ergonomické a komfortní kombinované rukavice, dlaň z 0,7 mm sil-
ného patentovaného materiálu Microthan+ s vynikající protiskluznou 
úpravou s reliéfem diamond grip, bez chromu, hřbet z polyesteru, 
částečně vypodšívkované, pruženka v zápěstí, jinobarevné 
doplňky pro lepší viditelnost.
BAL-1/6/60

2231

03 3257 059 vel. 7“ – 11“
 TEGERA 9185 - antivibrační rukavice
Speciální rukavice tlumící rázy z materiálů Microthan, Impactothan 
a polyester, zesílené konečky prstů, neobsahuje chrom, suchý 
zip, pro jemné montážní práce, vynikající úchop, dokonale padne, 
mimořádně pohodlné.
BAL-1/12/120/1080

03 3257 061 vel. 6“ – 11“
 TEGERA 909 - protiřezná rukavice
Nejtenčí protiřezná rukavice na světě se stupněm prořezu č.3, bezešvý 18vláknový úplet 
s technologií Dyneema® Diamond, Lycra®, nylon, dlaň a prsty povrstveny fl exibilním 
šedým polyuretanem, výborná prodyšnost, cit a komfort při práci
BAL-1/12/120

0011

3332

03 3252 105 vel. 7“ – 12“
 TEGERA 9180 - antivibrační rukavice
Ergonomicky tvarované komfortní antivibrační rukavice, bez podšívky, 
Microthan®, Vibrothan®, polyester, zesílený ukazovák, zesílené 
konečky prstů, neobsahuje chrom, manžeta na suchý zip, pro těžké 
práce.
BAL-1/12/120/1080

0222
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03 3252 186 vel.  6“ – 11“
TEGERA 8805 INFINITY - protiřezné rukavice
Bezešvé protiřezné rukavice z velmi tenkého 18ti vláknového úpletu 
CRF s příměsí Lycry, dlaň a prsty povrstveny PU na vodní bází a nitrilo-
vou pěnou s pískovaným povrchem pro lepší úchop zaolejovaných či 
mastných dílů, vyztužení mezi palcem a ukazovákem, výborná fl exibilita 
a komfort při práci, touch screen, pratelné, 
v nabídce i 3/4 povrstevní model 8806. 
BAL-1/12/120

4x41B X1XXXX

4X43F X1XXXX

03 3252 151 vel.  6“ – 11“
TEGERA 8807 INFINITY- protiřezné rukavice
Bezešvé protiřezné rukavice z tenkého 15ti vláknového úpletu CRF 
s příměsí Lycry, dlaň a prsty povrstveny PU na vodní bází a nitrilovou 
pěnou s pískovaným povrchem pro lepší úchop zaolejovaných či mast-
ných dílů, vyztužení mezi palcem a ukazovákem, výborná fl exibilita a 
komfort při práci, pratelné, v nabídce i 3/4 povrstevní model 8808. 
BAL-1/6/120

4543 X1XXXX

03 3252 299 vel.  6“ – 11“
TEGERA 8814 INFINITY TOUCHSCREEN
- protiřezné rukavice

Bezešvé pletené protiřezné rukavice s nejvyšší mírou ochrany / stu-
peň F / pro nejtěžší práce, čedičové vlákno a nit, technologie CRF, 
ocelová vlákna, příměs elastanu 
pro větší komfort a fl exibilitu, 
dlaň a prsty povrstveny 
nitrilovou pěnou/PU na bázi 
vody, pěnová textura 
úchopové části, odolné vůči 
kontaktnímu teplu 100C, 
určeno pro manipulaci 
s extrémně ostrými 
suchými či mírně 
mastnými díly
BAL-1/6/120

03 3257 050 vel.  6“ – 11“
TEGERA 910 - protiřezné rukavice
Tenké bezešvé pletené protiřezné rukavice bez povrstvení s nejvyšší 
mírou ochrany z vlákna CRF, refl exní barva, výborný komfort a fl exi-
bilita při práci. V nabídce i provedení s PVC terčíky ve dlani a prstech 
- model 907
BAL-1/12/120/2160

354X 

03 3257 018 vel. 6“ – 11“
TEGERA 430 - protiřezné rukavice
bezešvé protiřezné rukavice s příměsí Lycry pro vyšší komfort a 
lepší fl exibilitu, dlaň a prsty povrstveny polyuretanem CRF Techno-
logy, pružná manžeta.
BAL-1

4X42B

03 3257 049 vel. 6“ – 11“
TEGERA 450 - protiřezné rukavice
Bezešvé pletené protiřezné rukavice s nejvyšší mírou ochrany 
z vlákna CRF, dlaň a prsty pokryty nitrilovou pěnou s vynikajícími 
protiskluznými vlastnostmi, vhodné pro manipulaci v suchém i 
vlhkém prostředí.
BAL-1/12/120/1080

4544 
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03 3257 051 vel.  7“ – 11“
TEGERA 126A - montážní a svářečské rukavice
Velmi jemné bezpodšívkové mon-
tážní a svářečské rukavice z lícové 
kozinky 0,8 mm nejvyšší kvality pro 
nejpreciznější manipulaci, zesílené, 
kevlarovou nití šité švy, 
EN388:2111, 
EN407:412X41, EN12477 
+ A1, EN1149-2.
BAL-1/12/60/1080

2111 412x41

03 3257 027 vel. 6“ – 11“
TEGERA 130A - svářečské rukavice 
Jemné svářečské rukavice 
bez podšívky z 0,8 mm silné lícové 
kozinky pro nejpreciznější 
manipulace, zesílený ukazovák, 
délka 300 - 350 mm.
BAL-1/12/60/1080

3111 412X4X

03 3257 030 vel. 8“ – 11“
TEGERA 17 - celokožené rukavice
Celokožené tepluvzdorné ruka-
vice z hovězí štípenky nejvyšší 
kvality o tloušťce 1,4 mm, plně 
vypodšívkované, vyztužené švy, 
šité kevlarovou nití, délka 26 cm.
BAL-1/6/60/720

3223 413x4x

03 3252 302 vel.  7“ – 13“
TEGERA 32 - žáruvzdorné rukavice
Celokožené žáruvzdorné rukavice, kompletně podšité, 0,7-0,8 
mm silná lícová kozinka nejvyšší kvality, lícová hovězina na hřbetu, 
podšívka KEVLAR®, zesílený ukazovák,odolná proti jiskrám při 
svařování a rozstřikované tavenině při broušení, odpuzují vodu 
a olej,kožená bezpečnostní manžeta, délka 27cm 
BAL-1/6/48

03 3252 340 vel.  7“ – 11“
TEGERA 134 - svářečské rukavice
Svářečská a žáruvzdorná rukavice, kompletně podšitá,
0,8-0,9 mm lícová kozinka,podšívka KEVLAR®, Nomex®, 
mimořádně dlouhá,délka 39cm, 
zesílené švy, odpuzuje vodu 
a olej, odolává postřiku 
taveniny, vhodná pro 
svařování, broušení, práce 
s kovem, práce v horkém 
prostředí
BAL-1/6/48

03 3252 198 vel.  7“ – 11“
TEGERA 640 - celokožené rukavice
Kvalitní celokožené rukavice bez podšívky, 0,7-0,8 mm, lícová ko-
zinka, zesílený ukazovák, zesílené švy, elastická v úhlu 180°, 99% 
kůže 99% + 1% přírodní latex, pro středně těžké montážní práce, 
logistika, těžba, opravářské práce
BAL-1/12/120

3243B 41224X

3X22C 41234X

NEW

NEW

NEW
2021X
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03 3257 062 vel. 7“ – 12“
TEGERA 849 - jednorázové rukavice
Jednorázové nitrilové ESD 
rukavice o tloušťce 0,19 mm, 
nepudrované, délka 290mm, 
neobsahují latex, výborná 
mechanická odolnost, 
baleno po 50 ks.
BAL-50 ks

1001

03 3252 128 vel. 7“ – 11“
TEGERA 71000 - chemické rukavice
Rukavice na ochranu vůči chemikáliím, podšívka 
z 18ti vláknového nylonového úpletu, máčené 
v nitrilu/PVC se zrnitou povrchovou úpravou, 
nejvyšší úroveň ochrany v kombinaci s dobrou 
citlivostí, délka 320 mm.
BAL-1/12/120/1080

03 3252 244 vel. 8“ – 11“
TEGERA 417 - zimní rukavice
Zimní zateplené rukavice s výbornou citlivostí 
při práci, kompletně podšité, 0,7 mm syntetická 
kůže, polyester, fl auš, neobsahuje chrom, měkká, 
elastická v úhlu 360°, pro všeobecné práce
BAL-1/6/120

4121 JKL

03 3257 052 vel.  7“ – 13“
TEGERA 901 - bezprsté rukavice
Bezprsté rukavice s výztuhou 
v dlani eliminující vibrace 
a nárazy, dlaň z lícové kozinky, 
hřbet z neoprenu, zapínání na 
suchý zip.
BAL-1/6/60/2880

4121

03 3257 053 vel.  8“ – 11“
TEGERA 19 - svářečské rukavice
Svářečské rukavice nejvyšší kva-
lity, 1,3 mm silná hovězí štípenka, 
plně vypodšívkované, vysoká 
odolnost vůči jiskrám a okujím, 
možnost objednání levé rukavice 
samostatně, 
EN388:3143, EN407:41324X, 
EN12477+A1, EN1149-2
BAL- 1/6/60/540

3143 41324x

03 3257 026 vel. 6“ – 11“
TEGERA 848 - jednorázové rukavice
Dlouhé jednorázové chemicky 
odolné rukavice z nitrilu, nepudro-
vané, tloušťka 0,12 mm, 
délka 290 mm, EN374.
BAL-100 ks

NEW
1131X11X
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05 1411 000    
KART UP S1 / S1P
Komfortní lehký vzdušný sandál s širokou ocelovou kaplí 
ve špici, velmi prodyšný svršek z mikrovlákna kombinovaný 
s 3D textílií, zapínaní na suchý zip s širokým rozsahem 
nastavení, pruženka na nártu, plně polstrovaný jazyk, 
antibakteriální antistatická stélka, pružná podešev PU/PU, 
v nabídce i provedení S1P.

05 1805 000    
KART S1 

05 1811 000    
KART S1P
Kvalitní lehký francouzský sandál, široká ocelová kaple 
a planžeta, velmi prodyšný svršek ze semišové kůže 
v kombinaci s textilem, snadné stáhnutí nártu s širokým 
rozsahem nastavení, světlá 
podešev, v nabídce 
i v provedení S1.

Velikost: 35 až 48

05 1400 000  
JET S1 ESD
Extrémně lehký, ohebný 
a prodyšný sandál s širokou kompozitovou kaplí, bez kovových prv-
ků, vzdušný perforovaný svršek kombinovaný z kůže, mikrovlákna a 
textilu, polstrovaný jazyk z perforovaného mikrovlákna, podšívka 3D 
mesh, anatomická 
antibakteriální tvarovaná 
PU stélka, podešev PU 
2D SOFT SYSTEM 
s vynikajícím komfortem.

Velikost: 35 až 48

05 1951 000    
VENTO OVERCAP FLEX S1P 
Pohodlný sandál na dva suché zipy, extra široká 
kompozitová kaple, kevlarová planžeta proti propichu, 
NON METALLIC, svršek z lícové kůže odolné kapalinám, 
PU kryt špice, polstrovaný textilní jazyk, textilní bandáž 
límečku, vyjímatelná anatomicky 
tvarovaná stélka, 
pružná podešev 
PU/TPU HI CI SRC.

Velikost: 38 až 48

Velikost: 35 až 48

05 1958 000    
BALDER S1 ESD 
Lehký a pohodlný ESD sandál s plastovou kaplí, 
NON METALLIC bez kovových prvků vhodný do prostředí 
s čtecími rámy, zapínání na suchý zip, podšívka Red Poromax, 
olejivzdorná podešev s vynikajícími 
protiskluznými vlastnostmi SRC PU2D, 
vyjímatelná antibakteriální stélka.

Velikost: 35 až 48

05 0823 000
UTOPIA FLEX S1P ESD
lehký komfortní bezpečnostní sandál s extra širokou kompozitní kaplí ve 
špici a planžetou proti propichu, bez kovových prvků, svršek z nubukové 
kůže v kombinaci s materiálem PUNTEX® , zapínání na dva suché zipy, 
PU kryt špice, refl exní doplňky, vzdušná podšívka ARTICO® zabraňující 
pocení, anatomicky tvarovaná antibakteriální 
stélka FRESH TECH, světlá 
pružná nepíšící podešev 
PU/PU s vynikajícími 
protiskluznými vlastnostmi

Velikost: 35 až 48

05 1629 000
AIRSPEED S1 ESD
Extrémně lehký a ohebný sandál s širokou kompozitovou kaplí, bez 
kovových prvků, vysoce vzdušný svršek z kůže a perforovaného 
mikrovlákna, podšívka AIR SYSTEM® s vynikající ventilací zajišťující 
maximální komfort, textilní bandáž límečku, refl exní doplňky, polst-
rovaný jazyk, zapínání na suchý zip s širokým rozsahem nastavení, 
anatomická antibakteriální stélka, podešev PU 2D SOFT SYSTEM.

Velikost: 35 až 48
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05 1485 000   
AERO UP S1 
Komfortní lehká polobotka s širokou ocelovou kaplí ve špici, velmi 
prodyšný svršek z plně perforovaného mikrovlákna, zapínaní na 
ploché tkanice, plně perforovaný jazyk, antibakteriální antistatická 
stélka, pružná podešev PU/PU.

Velikost: 35 až 48

05 1778 000  
AIRMAX UP S1
Ohebná komfortní polobotka s širokou ocelovou kaplí, velmi 
prodyšný 3D svršek z kombinace textil/kůže/PU, 
antibakteriální antistatická stélka, 
světlá podešev PU/PU.

Velikost: 35 až 48

05 1520 000    
MUSTANG FLEX S1 / S1 ESD / S1P
Extrémně lehká, ohebná a prodyšná polobotka s širokou 
kompozitovou kaplí bez kovových prvků, vzdušný perforovaný 
textilní svršek, jazyk z perforovaného mikrovlákna, podšívka 3D 
mesh, anatomická 
antibakteriální 
tvarovaná PU stélka, 
podešev PU 2D SOFT 
SYSTEM s vynikajícím
 komfortem. V nabídce 
i provedení ESD a S1P.

Velikost: 35 až 48

05 1746 000    
IGUANA S1P
Perforovaná polobotka s ocelovou kaplí 
a planžetou proti propichu,antibakteriální podšív-
ka zabraňující pocení, dobrá ohebnost, antista-
tická, odolná vůči olejům, odpružení v patě, 
protiskluzová podešev, 
dobrý komfort nošení.

Velikost: 35 až 48

05 0908 000    
BIONIC FLEX S1P ESD 
Lehká komfortní ESD polobotka s extra širokou kompozitovou 
kaplí bez kovových prvků, kompozitní planžeta proti propichu, 
perforovaný svršek z mikrovlákna ON SUEDE® a CORDURA®, 
vzdušná podšívka ARTICO®, měkký polstrovaný jazyk, antibakte-
riální antistatická stélka s aktivním uhlím FRESH TECH®, 
podešev PU/PU TECH 
SOLE® zamezující 
vyvrtnutí kotníku, 
refl exní doplňky.

Velikost: 35 až 48

05 1776 000  
JAGUAR S1 ESD
Extrémně lehká, ohebná a prodyšná polobotka s extra širokou 
kompozitovou kaplí bez kovových prvků, vzdušný, plně perforovaný 
svršek z mikrovlákna, podšívka AIR SYSTEM, antibakteriální tvaro-
vaná stélka na PU pěně, fl exibilní podešev PU2 SOFT SYSTEM 
s vynikajícím komfortem.

Velikost: 35 až 48

05 0720 000
DOUGLAS S1P
Extrémně lehká, ohebná a prodyšná polobotka s širokou 
kompozitovou kaplí bez kovových prvků a planžetou proti propi-
chu, vzdušný perforovaný svršek z mikrovlákna, polstrovaný ja-
zyk, podšívka 3D mesh, anatomická antibakteriální tvarovaná PU 
stélka, podešev PU 2D SOFT SYSTEM s vynikajícím komfortem.

Velikost: 38 až 48
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05 1779 000    
VENTILO S1 ESD 
Kvalitni lehká nejprodyšnější ESD polobotka ve své třídě 
s širokou kompozitovou kaplí, antibakteriální podšívka Cambrelle
zabraňující pocení, vynikající ohebnost, antistatická, odolná 
vůči olejům, odpružení v patě, 
protiskluzová podešev, 
bez kovových prvků, 
výborný komfort 
nošení.

Velikost: 36 až 48 Velikost: 38 až 47

05 1486 000    
SPIDER ENERGY S1P 
Lehká sportovní bezpečností polobotka s kompozitovou kaplí 
a planžetou proti propichu bez kovových prvků, svršek z ultra-
prodyšného 3D materiálu v kombinaci s broušenou kůži, beze švů, 
výstelka CoolMax + Poromax, refl exní prvky, pružné tkanice, PU 
kryt špice, antistatická 
antibakteriální tvarovaná 
stélka Poron Coolmax, 
podešev PU/TPU 
EXTREM 4 s vynikajícími 
protiskluznými vlastnostmi.

05 0851 000
GRAVITY FLEX S3 ESD
lehká komfortní ESD polobotka s extra širokou kompozitní kaplí bez 
kovových prvků, kompozitní planžeta proti propichu, svršek s hydro-
fobní úpravou z kůže nubuk v kombinaci s materiálem CORDURA®, 
podšívka s výbornou prodyšností, měkký polstrovaný jazyk, anatomic-
ky tvarovaná antistatická antibakteriální ESD stélka FRESH TECH®

s aktivním uhlím, podešev 
PU/PU TECH SOLE®

zamezující vyvrtnutí kotníku, 
refl exní doplňky

Velikost: 35 až 48

05 1491 000    
CURTIS FLEX S3 / S3 ESD 
Extrémně lehká, ohebná a prodyšná polobotka s širokou kompozi-
tovou kaplí a kevlarovou planžetou proti propichu, svršek kombinace 
semišová kůže / mikrovlákno s hydrofobní úpravou, podšívka Cordura, 
polstrovaný jazyk, refl exní doplňky, ploché tkanice, 
anatomická antibakteriální 
tvarovaná PU stélka, 
podešev PU 2D SOFT 
SYSTEM s vynikajícím 
komfortem, v nabídce 
i provedení ESD.

Velikost: 35 až 48

05 1561 000   
BLACK ENERGY S3 
Lehká sportovní bezpečností polobotka s kompozitovou kaplí 
a planžetou proti propichu bez kovových prvků, svršek z nubuku 
s hydrofobní úpravou, výstelka CoolMax + Poromax, refl exní prvky, 
zpevnění v oblasti kotníku zvyšující bezpečnost, pružné tkanice, 
PU kryt špice, antistatická antibakteriální tvarovaná stélka Poron 
Coolmax, podešev PU/TPU 
EXTREM 4 s vynikajícími pro-
tiskluznými vlastnostmi.

Velikost: 38 až 47

Velikost: 38 až 48

05 1701 000    
CONDOR OVERCAP FLEX S3 
Pohodlná bezpečnostní polobotka s kompozitovou kaplí 
a kevlarovou planžetou proti propichu, NON METALLIC, svršek 
s hydrofobní úpravou a refl exními prvky, polyuretanová ochrana 
špice, vyjímatelná anatomicky tvarovaná antibakteriální stélka, 
podšívka Poromax, 
pružná odolná podešev 
PU/TPU EXTREM4 
HI CI SRC.

05 1580 000   
PARIS FLEX S3 
Pohodlná společenská bezpečnostní polobotka s extra širokou kom-
pozitovou kaplí ve špici a kevlarovou planžetou proti propichu, bez 
kovových prvků, svršek z velmi měkké lícové hověziny s hydrofobní 
úpravou, komfortní podšívka ONSTREAM s vysokou prodyšností 
s koženým vzhledem, anatomická antibakteriální stélka, ultra lehká 
podešev PU/PU.

Velikost: 38 až 47

05 0941 000
GAMMA OVERCAP FLEX S3
Extrémně odolná polobotka do nejnáročnějších podmínek, ultra 
lehká široká kompozitová kaple ve špici, kevlarová planžeta proti 
propichu, svršek z nubuku s hydrofobní úpravou, PU kryt špice, 
vyztužení v oblasti kotníku, refl exní doplňky, viditelné dvouslož-
kové tkanice, polstrovaný jazyk, prodyšná podšívka POROMAX, 
anatomicky tvarovaná 
antibakteriální stélka na PU 
pěně, žáruvzdorná podešev 
PU/NITRIL HRO 300C 
odolná vůči kyselinám s 
hrubým dezénem, oranžové 
doplňky pro zvýšenou viditelnost.

Velikost: 38 až 48
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05 1887 000    
LUNA S2 
Extremně lehká a ohebná polobotka ze syntetické kůže speciálně 
vyvinuta a certifi kována pro potravinářský průmysl bez kovových 
prvků, samočistící dezén podešve s vynikajícími protiskluznými 
vlastnostmi (2007 SRC STANDARD), hydrofobní úprava, pratelná 
(až 50 cyklů!), antibakteriální, antimikrobní stélka s vynikajícími 
absorpčními vlastnostmi a vysokou životností, extra lehká a široká 
kompozitová kaple – nevede 
chlad ani teplo, výstelka 
Cambrelle + Amicor s vůní.
V nabídce i provedení 
černé.

Velikost: 35 až 48Velikost: 35 až 49, nadmer

05 0909 000   
ACCESS FLEX S3 ESD 
Lehká komfortní ESD polobotka s extra širokou kompozitovou kaplí, 
kompozitní planžeta proti propichu, svršek s hydrofobní úpravou z 
mikrovlákna ON MICRO TD® bez bočních švů odolávající chemiká-
liím a postřiku taveniny, vzdušná podšívka AIR SYSTEM®, měkký 
polstrovaný jazyk, antibakteriální 
antistatická stélka s aktivním 
uhlím FRESH TECH®, 
podešev PU/PU TECH 
SOLE® zamezující vyvrtnutí 
kotníku, refl exní doplňky.

Velikost: 35 až 48

NEW

NEW

05 1881 000  
DELPHE S2 
Lehká a ohebná pratelná polobotka se svrškem ze syntetické kůže s 
hydrofobní úpravou, samočistící dezén podešve PU/PU s vynikajícími 
protiskluznými vlastnostmi, antibakteriální antimikrobní stélka, široká 
kompozitová kaple, parfémovaná výstelka Cambrelle Amicor.

Velikost: 35 až 48 Velikost: 35 až 48

05 0782 000
FREEZ OV S2 ESD
Lehká komfortní ESD polobotka s extra širokou kompozitní kaplí ve 
špici, bez kovových prvků, svršek z materiálu Dy-Tek s hydrofobní 
úpravou odolný vůči kapalinám a chemikáliím, vysoce prodyšná 
podšívka ARTICO, PU kryt špice, antibakteriální anatomicky tvaro-
vaná stélka, podešev PU/PU

05 1119 500
MIRAGE S1P
Extrémně lehká, ohebná a prodyšná kotníková obuv s širokou 
kompozitovou kaplí bez kovových prvků, kevlarová planžeta proti pro-
pichu, vzdušný perforovaný svršek z mikrovlákna, polstrovaný jazyk, 
podšívka 3D mesh, anatomická antibakteriální tvarovaná PU stélka, 
podešev PU 2D SOFT SYSTEM 
s vynikajícím komfortem.

Velikost: 38 až 48

05 1076 000  
VICKERS FLEX S3 
Extrémně lehká, ohebná a prodyšná kotníková obuv s širokou kompo-
zitovou kaplí a kevlarovou planžetou proti propichu, svršek kombinace 
semišová kůže / mikrovlákno s hydrofobní úpravou, podšívka Cordura, 
polstrovaný jazyk, refl exní doplňky, ploché tkanice, anatomická anti-
bakteriální tvarovaná 
PU stélka, podešev PU 
2D SOFT SYSTEM 
s vynikajícím komfortem, 
v nabídce i provedení ESD.

Velikost: 35 až 48

05 0613 000
SONIC FLEX S1P ESD
Lehká komfortní ESD kotníková obuv s extra širokou kompozitovou 
kaplí bez kovových prvků, kompozitní planžeta proti propichu, perforo-
vaný svršek z mikrovlákna ON SUEDE® a CORDURA®, vzdušná pod-
šívka ARTICO®, měkký polstrovaný jazyk, antibakteriální antistatická 
stélka s aktivním uhlím FRESH TECH®, podešev PU/PU TECH SOLE®

zamezující vyvrtnutí kotníku, refl exní doplňky 
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05 1079 000   
LAGON ENERGY S3
Vysoce komfortní kotníková obuv využívající nejmodernější materiály, 
extra široká kompozitová kaple a kevlarová planžeta proti propichu, 
svršek kombinace nubuku s hydrofobní úpravou s Cordurou, podšívka 
a polstrovaný jazyk z materiálů Coolmax + Poromax, antibakteriální 
stélka z PU pěny s výstelkou 
Coolmax, zapínání na 
rychlotkanice v kombinaci 
se suchým zipem, 
čtyřsložková fl exibilní podešev 
PU/TPU HI-CI EXTREM4.

Velikost: 38 až 47

05 1597 000    
TAURUS OVERCAP FLEX S3 
Lehká komfortní poloholeňová 
zimní obuv, extra široká 
kompozitová kaple, kevlarová 
planžeta, svršek z lícové 
kůže a Cordury s hydrofobní 
úpravou, PU kryt špice, 
textilní bandáž límečku, 
zateplení umělou kožešinou, 
anatomicky tvarovaná 
antibakteriální stélka, pružná 
podešev PU/TPU EXTREM 
4 HI/CI SRC.
Velikost: 38 až 48

05 1451 000   
VESUVE S3  
(27313) Slévárenké perko 
s širokou ocelovou kaplí 
a planžetou proti propichu, 
svršek z lícové kůže 
s hydrofobní úpravou, 
zapínání na dvě rychlospony, 
polstrovaný jazyk, pryžová 
podešev odolná kyselinám 
a teplotám do 300 °C.

Velikost: 38 až 47

05 0612 000    
TOTAL FLEX S3 ESD 
Lehká komfortní ESD kotníková obuv bez kovových prvků s extra ši-
rokou kompozitovou kaplí, kompozitní planžeta proti propichu, svršek 
s hydrofobní úpravou z mikrovlákna ON MICRO TD® bez bočních švů 
odolávající chemikáliím a postřiku taveniny, vzdušná podšívka AIR 
SYSTEM®, měkký polstrovaný jazyk, antibakteriální antistatická 
stélka s aktivním uhlím FRESH TECH®, podešev PU/PU 
TECH SOLE® zamezující vyvrtnutí kotníku, refl exní doplňky.

Velikost: 35 až 48, nadmer

05 1062 000  
NEON OVERCAP FLEX S3 
Odolná kotníková obuv do nejnáročnějších podmínek, ultra lehká široká 
kompozitová kaple ve špici, kevlarová planžeta proti propichu, svršek 
z nubuku s hydrofobní úpravou, PU kryt špice, vyztužení v oblasti kotníku, 
refl exní doplňky, viditelné dvousložkové tka-
nice, polstrovaný jazyk, prodyšná podšívka 
POROMAX, anatomicky tvarovaná antibak-
teriální stélka na PU pěně, žáruvzdorná 
podešev PU/NITRIL HRO 300 °C, odol-
ná vůči kyselinám, oranžové doplňky 
pro lepší viditelnost, hrubší dezén pro 
všechny typy povrchů.

Velikost: 38 až 48

05 0683 000
ARGON FLEX S3
Velmi lehká / pouze 1200g / kotníková obuv pro svářeče s extra 
širokou kompozitní kaplí a planžetou proti propichu, celokožený svršek 
s hydrofobní úpravou, odolný TPU kryt špice, vzdušná komfortní pod-
šívka Artico®, polstrovaný jazyk, anatomická antibakteriální stélka 
z PU pěny, podeešev PU/Nitril 300°C odolná chemikáliím.

Velikost: 38 až 48
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Velikost: 36 až 48, Nadmer Velikost: 36 až 48

05 1909 000
IKAR S1 EVO
Bezpečnostní sandál s kovovou kaplí, 
svršek z hovězinové usně, 
zapínání na suchý zip, 
podšívka Drilex, 
podešev PU/PU.

Velikost: 35 až 48

05 1844 000  
RICHARD S1  
(S 21533)

05 1910 000 
RICHARD S1P

05 1837 000  
RICHARD 01  
(S 24533) Kvalitní český sandál, svršek 
z lícové kůže, moderní podešev PU/PU, 
výstelka Tebox, vyjímatelná stélka.
Provedení s hliníkovou kaplí (S1) i bez (01).

Velikost: 36 až 48

05 1849 000  
RICHARD S1  
(S 21533-B)

05 1848 000  
RICHARD 01  
(S 24533-B)

05 1836 000  
MARCEL 01 ESD  
(S 24533) Sandálová obuv, 
podešev nástřik. Provedení 
s hliníkovou kaplí (S1), bez (01) i (ESD 01 nebo S1).

05 1402 000
KEVIN S1 ŠČ
Lehký, ohebný sandál s kompozitovou kaplí, NON METALLIC, 
svršek ze semišové usně v kombinaci s textilem, refl exní 
doplňky, podešev PU/TPU SNAKE.

05 1646 000
VIPERA 0B WHITE
Lehký, extrémně ohebný sandál bez kaple, svršek z pratel-
ného materiálu Lorica, anatomicky tvarovaná stélka ACTIVE, 
pásek přes patu, podešev PU/TPU SNAKE SRC,bez silikonu, 
v nabídce i provedení SB s kompozitovou kaplí.

Velikost: 36 až 48

05 1648 000
NAJA 01  
(S 14491) Lehký, extrémně ohebný sandál s páskem přes patu 
bez kaple, svršek z hovězí štípenky, anatomicky tvarovaná stélka 
ACTIVE, podešev PU/TPU SNAKE SRC, v nabídce i provedení 
SB.

Velikost: 35 až 48

05 0577 000
BOIGA S1
Lehký komfortní sandál s kompozitovou kaplí bez kovových prvků, pro-
dyšný textilní svršek s refl exními doplňky, zapínání na dva suché zipy, 
anatomicky tvarovaná stélka SOFTHEEL, podešev PU/TPU SNAKE, 
v nabídce i provedení 01 bez kaple.

Velikost: 36 až 48
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05 1760 000
JONAS S1  
Lehká, ohebná polobotka 
s kompozitovu kaplí, NON METALLIC, 
svršek ze semišové usně v kombinaci 
s textilem, refl exní doplňky, 
kryt špice, podešev PU/TPU SNAKE.

Velikost: 36 až 48 Velikost: 36 až 48

05 1683 000 
MARCO S1 / S1 ESD 
(S11463 S1) Lehká bezpečnostní polobotka s kompozitovou kaplí, 
svršek z broušené hovězinové usně, anatomicky tvarovaná stélka, 
podešev PU/TPU SNAKE, 
v nabídce i provedení 01, 
v nabídce i varianta ESD 
S1,01.

Velikost: 36 až 48 

05 1187 000   
KOBRA 4  
(S 60618) Sportovní polobotka z lícové kůže, 
bez kaple, podešev PU/PU/TPU, výborný 
ohyb a protiskluzné vlastnosti.

05 1647 000   
NATRIX O1 
Lehký, extrémně ohebný sandál bez kaple, 
svršek z hovězí štípenky, anatomicky tvarovaná stélka ACTIVE, 
pružné rychlotkanice, podešev PU/TPU SNAKE SRC.

Velikost: 36 až 48

Velikost: 36 až 48

Velikost: 36 až 48

Velikost: 36 až 48

05 1665 000 
PYTHON S3  
(S 11499) Lehká, extrémně ohebná polobotka s kompozitovou 
kaplí a kevlarovou planžetou proti propichu, NON METALLIC, svr-
šek z nubuku s hydrofobní úpravou, anatomicky tvarovaná stélka 
ACTIVE, podešev PU/TPU SNAKE SRC.

05 1686 000
ERYX O1 BLACK
(S70910 01) Lehká sportovní polobotka bez kaple, svršek ze se-
mišové usně, refl exní prvky, podešev PU/TPU SNAKE, v nabídce i 
provedení šedé a zelené.

05 1682 000
DANTE S1
Lehká bezpečnostní polobotka s kompozitní kaplí bez kovových prv-
ků, svršek z broušené hovězí usně v kombinaci s textilem, anatomicky 
tvarovaná stélka, podešev PU/TPU SNAKE, bez silikonu.
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05 1589 000
FARM-B  
(S 94881) Luxusní kotníková farmářka bez kaple, svršek z lícové 
kůže, textilní bandáž límečku, ochranný kryt špice, ergonomicky 
tvarovaná stélka, podešev 
RAPTOR - Pu/Pryž SRC.

Velikost: 36 až 48

05 1557 000
TOBIAS S3  
(S 93873) Kotníková obuv s kompozitovou kaplí, planžetou proti 
propichu a hydrofobní úpravou, svršek z hovězinové usně, podešev 
Raptor PU/Pryž s výbornými protiskluznými vlastnostmi SRC,
NON METALLIC, 
v nabídce i provedení 02.

05 1236 000
S42416
Kotníková obuv bez silikonu, prodyšný svršek z mikrovlákna s hyd-
rofobní úpravou, podešev PU/PU, bez kovových prvků, vhodná do 
lakoven, laboratoří.

Velikost: 36 až 48Velikost: 38 až 48

05 1541 000
POLICIE  
(S 30543) Kotníková 
obuv bez kaple,
zateplená.

Velikost: 38 až 48

05 1009 000
FARM MARS S20022 02 HNĚDÁ
Lehká a pohodlná pracovní kotníková obuv bez kaple farmářko-
vého stylu s refl exním páskem vhodná do vnitřních i venkovních 
prostor, svršek z hovězinové usně 
s hydrofobní úpravou, anatomicky 
tvarovaná stélka DRYSOLE, 
podešev PU/PU.

Velikost: 36 až 48

05 1501 000
FARM-A  
(S 94878) Luxusní farmářka bez kaple, svršek hnědá lícová 
kůže, textilní bandáž límečku, ochrana špice, ergonomicky 
tvarovaná stélka, podešev KENTAUR PU/PU/TPU SRC.

Velikost: 36 až 48

05 0916 000
FARM MARS S30174 02 ČERNÁ
Lehká a pohodlná pracovní polobotka bez kaple farmářkového stylu 
s refl exním páskem vhodná do vnitřních i venkovních prostor, svršek 
z hovězinové usně s hydrofobní úpravou, anatomicky tvarovaná stélka 
DRYSOLE, podešev PU/PU.

Velikost: 36 až 48

05 1067 000 
JULIAN S1  
(S 11534) Lehká ohebná 
kotníková obuv s kom-
pozitovu kaplí, prodyšný 
svršek ze semišová kůže 
v kombinaci s textilem, 
refl exní doplňky, tvarovaná 
stélka ACTIVE, kryt špice, 
podešev 
PU/TPU SNAKE. 

Velikost: 36 až 48
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05 1171 000  
VESUV S3 
(S 33908) Zásahová obuv 
pro hasiče, vrchový materiál 
hovězinová useň, podešev
lepená ZERMATT-PRYŽ, 
podšívka CAMBRELLA,
ocelová špice + planžeta.

Velikost: 39 až 48

Velikost: 36 až 48 

Velikost: 39 až 48

05 1444 000 - 01  (407)
05 1445 000 - S1  (407/BS1)
PERKO SLÉVÁRENSKÉ
Podešev do 300 °C.
Provedení s ocelovou
kaplí (S1) a bez (01).

05 1259 000
ASFALTÉR
Speciální obuv pro práci s asfaltovou směsí,
podešev do 300 °C 
s minimálním dezénem.

Velikost: 38 až 47

Velikost: 36 až 48 

05 1558 000
TOBIAS S3 WINTER  
(S 13873) Zateplená obuv s širokou kompozitovou kaplí, 
planžeta proti propichu, hydrofobní 
úprava, podešev PU/Pryž 
s výbornými protiskluznými 
vlastnostmi.

05 1553 000
S63605
Speciální obuv pro elektrikáře bez kovových prvků 
NON METALLIC, podešev PU/Pryž 
se speciální fólií vůči průrazu 
elektrickým proudem, 
plastová kaple a planžeta, 
hydrofobní úprava.

Velikost: 39 až 47

Velikost: 36 až 48 

05 1560 000
FARM-B WINTER  
(S 14881) Zimní zateplená obuv farmářka, bez kaple, svršek 
nubuk, podešev Pu/PRYŽ s výbornými protiskluznými vlastnostmi 
SRC, kryt špice, černá.

05 0626 000
FARM MARS S40022 02 WINTER HNĚDÁ
Zimní zateplená kotníková obuv bez kaple farmářkového stylu, svršek 
z hovězinové usně s hydrofobní úpravou, refl exní doplňky, podšívka 
z termoizolační tkaniny plyš, zateplená plyšová stélka, 
podešev PU/PU.

05 1186 000  
MERANO  
(S 74622) Pohodlná komfortní obuv vybavená hydrofobní mem-
bránou, vhodná k celoročnímu používání, svršek z kvalitní hovězi-
nové usně NUBUK s hydrofobní úpravou, anatomicky tvarovaná 
vkládací stélka DRYLEX s výbornou nasákavostí a vysychavostí, 
podešev SPORT 3FT PU/PU/TPU,
barvy: šedá, hnědá.

Velikost: 36 až 48

ůrazu 

ta,

ž 47
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Velikost: 37 až 48

05 1177 000
 PREDÁTOR  
(S 50862) Svršek: hovězinová useň „NUBUK“s hydrofobní 
úpravou (tl. 2,6 mm). Podšívka: hydrofobní 
membrána. Podešev: VIBRAM 
s PUR mezivrstvou.
Hmotnost: 1960 g/pár.

Velikost: 37 až 48 

05 1166 000
 ANNAPURNA  
(S 90688) Svršek: hovězinová useň „NUBUK“
s hydrofobní úpravou (tl. 2,6 mm).
Podšívka: hydrofobní membrána.
Podešev: VIBRAM s PUR
mezivrstvou.
Hmotnost: 1600 g/pár.

05 1173 000
 TUNDRA  
(S 20505) Svršek: hovězinová useň NUBUK“ 
s hydrofobní úpravou (tl. 2,4 mm).
Podšívka: hydrofobní membrána.
Podešev: VIBRAM s PUR
mezivrstvou.
Hmotnost: 1500 g/pár.

Velikost: 37 až 47

Velikost: 36 až 47

05 1198 000  
 API GTX  
(S 10421) Kotníková treková obuv s hydrofobní membránou, 
svršek z hovězinové usně s hydrofobní úpravou 
v kombinaci s voděodolným textilem, 
podešev VIBRAM ANANASI, 
EN 20347.

05 1191 000
 SAJAMA  
(S 10413) Kvalitní trekingová polobotka s hydrofobní membránou, 
svršek štípaná kůže v kombinaci s voděodolným textilem, 
podešev VIBRAM CRIVOLA, EN 20347,
barvy: šedá.

Velikost: 36 až 47

05 1192 000
 NANGA  
(S 10423) Trekingová polobotka s hydrofobní membránou, 
svršek hovězinová useň s hydrofobní úpravou 
v kombinaci s voděodolným textilem, 
podešev VIBRAM CRIVOLA, EN 20347,
barvy: černá, hnědá.

Velikost: 36 až 47

05 1167 000
 CONDORIRI GTX  
Kotníková trekinogvá obuv s Gore-texovou membránou, 
svršek z hydrofobní hovězinové usně NUBUK, 
anatomicky tvarovaná stélka SOFTHEEL, 
lepená podešev Vibram 
HUNTING, EN20347.

Velikost: 37 až 47

Velikost: 35 až 48

05 1162 000
 CONDOR S30470  
(S 30470) Svršek: hovězinová useň „NUBUK“ – hydrofobní úprava 
(tl. 2,4 mm). Podšívka: hydrofobní membrána. Hmotnost: 1500 g/pár.
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05 1598 000    
 MONTREAL S2 
Pratelný sandál s kompozitovou kaplí, svršek z mikrovlákna Lorica 
s hydrofobní úpravou, zapínání na přezku, podešev Agrifood 
PU/PU SRC.

05 1653 000    
 CALGARY S2 
Pratelný sandál s kompozitovou kaplí, svršek z mikrovlákna Lorica 
s hydrofobní úpravou, pruženka v nártu, podešev Agrifood 
PU/PU SRC.

05 1644 000    
 SPRINTER S1 GREY 
Bezpečnostní sandál z kolekce Sporty
s širokou ocelovou kaplí, perforovaný svršek 
ze semišové usně, třívrstvá podšívka, 
komfortní podešev Parabolic PU/PU.

Velikost: 35 až 48 Velikost: 35 až 48

Velikost: 35 až 48

05 1807 000
 DRAGSTER S1 ESD
Vynikající francouzský sandál, široká ocelová kaple, velmi 
vzdušný svršek ze semišové kůže, extra ohebný dvousložkový 
nástřik Sporty PU/PU, antibakteriální výstelka Cambrelle du Pont, 
i v provedení SIP. 
Provedení ESD.

05 1643 000    
 AMPERA S1 ESD 
Bezpečnostní ESD sandál z kolekce Sporty s širokou ocelovou kaplí, 
perforovaný svršek z lícové usně, třívrstvá podšívka, 
komfortní podešev Parabolic PU/PU, 
v nabídce i v bílé barvě.

Velikost: 35 až 48

Velikost: 35 až 48

05 1309 000    
 SUPER X FRESH SANDAL S1P ESD 
Pohodlný ESD sandál s ocelovou kaplí a kevlarovou planžetou proti 
propichu, svršek z nubuku, třívrstvá, vysoce prodyšná podšívka, 
podešev Sporty PU/PU.

Velikost: 36 až 48

05 1862 000    
 BLACKDRAGSTER S1 
Komfortní sandál s širokou ocelovou kaplí se zapí-
náním na dva suché zipy, svšek ze semišové kůže, 
podšivka Cambrelle, podešev Parabolic PU/PU.

Velikost: 35 až 48
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05 1654 000   
 ROCKET S1
Bezpečnostní sandál s širokou ocelovou kaplí, perforovaný svršek 
z tlačené lícové usně, 3D podšívka SPACER, komfortní podešev 
Parabolic PU/PU.

Velikost: 35 až 48

05 0716 000    
 RIVA S2 LOW
Pvolobotka s širokou ocelovou kaplí, svršek z hovězí kůže s hydrofob-
ní úpravou, perforovaná stélka z PU pěny, ohebná podešev Sporty 
PU/PU.

Velikost: 35 až 48

05 1728 000    
 BLUEFOX LOW S2 
Polobotka s plastovovu kaplí, hydrofobní úprava, 
podešev PU/PU SRC.

Velikost: 37 až 47

05 1243 000
 RAPTOR S1
Lehká komfortní polobotka s 
širokou ocelovou kaplí, vzdušný 
svršek z tmavě modré perforo-
vané semišové kůže, perforo-
vaná stélka z PU pěny, ohebná 
podešev Sporty PU/PU.

Velikost: 35 až 48

05 1242 000
 TARGA S1
Vynikající francouzská polobotka, extra široká 
ocelová kaple, velmi vzdušný svršek z perforova-
né semišové kůže, ohebný dvousložkový přimý 
nástřik Sporty PU/PU, antibakteriální výstelka 
Cambrelle du Pont, i v provedení 01 a S1P.

Velikost: 35 až 48

05 1633 000
 KIWI S1
Komfortní sportovní polobotka, extra široká ocelová kaple, 
prodyšný svršek kombinace textil / kůže s hydrofobní úpravou, 
podešev Sporty PU/PU Parabolic.

Velikost: 38 až 48

05 1735 000
 CORVETTE S1
Bezpečnostní polobotka s širokou ocelovou kaplí, 
svršek z perforované lícové hověziny, podšívka Cambrella, 
podešev PU/PU, výborný komfort nošení.

Velikost: 35 až 48
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Velikost: 35 až 47

05 1739 000    
AIRFOX S1 
Perforovaná polobotka s plastovou kaplí, 
svršek ze štípenkové kůže, 
podešev nástřik PU/PU SRC.

Velikost: 38 až 48

05 1781 000  
PEGASE S3
Společenská bezpečnostní polobotka 
s kompozitovou kaplí a planžetou proti propichu, 
hydrofobní úprava.

Velikost: 38 až 488

05 1736 000    
SOUL S3 
Trendová polobotka s hlinikovou kaplí 
a kevlarovou planžetou proti propichu, 
svršek z nubuku s hydrofobní úpravou, 
třívrstvá, vysoce prodyšná podšívka, 
podešev Parabolight PU/PU.

Velikost: 38 až 47

05 1880 000
IMPALA S2
Pratelná polobotka s kompozitovou 
kaplí, svršek z mikrovlákna Lorica s 
hydrofobní úpravou, pruženka v nártu, 
podešev Agrifood PU/PU SRC.

05 0765 000
WINNER S1P ESD
Komfortní bezpečnostní polobotka s extra širokou kompozitní kaplí a 
antiperforační planžetou ZERO Penetration, svršek kombinace useň/
textil, polstrovaný jazyk, komfortní perforovaná stélka, podšívka 3D 
textil SPACER, podešev PU/PU

Velikost: 35 až 48 Velikost: 36 až 47

05 1733 000
SPORTY S3
Komfortní bezpečnostní obuv s hydrofobní 
úpravou, vynikající protiskluzná podešev PU/PU,
ocelová špice + planžeta.

Velikost: 35 až 48

05 1527 000
COUGAR S1
Polobotka s širokou ocelovou kaplí, svršek z perforované hovězí 
kůže, perforovaná stélka z PU pěny, ohebná podešev 
Sporty PU/PU.

Velikost: 35 až 48

05 1245 000    
AIX S1P
Komfortní non metallic bezpečnostní obuv s kompozito-
vou kaplí a planžetou proti propichu, svršek z velurové 
usně s hydrofobní úpravou a perforací, podšívka 3D 
textilie, podešev CRAZY+ PU/PU SRC.

NEW NEW
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Velikost: 38 až 48

05 1149 000    
ALBI S3 
Komfortní bezpečnostní kotníková obuv s kompozitovou kaplí 
a planžetou proti propichu, svršek z velurové usně 
s hydrofobní úpravou s perforací, 
podšívka 3D textilie, 
podešev CRAZY 
PU/PU SRC.

05 1232 000
TREKKER S3
Komfortní bezpečnostní obuv s hydrofobní úpravou,
vynikající protiskluzná podešev PU/PU.
Ocelová kaple 
a planžeta.

Velikost: 35 až 48

05 1208 000    
SNOWFOX S3 
Zimní holeňová obuv 
s hydrofobní úpravou, 
plastová špice, kovová 
planžeta proti propíchnutí, 
zateplená podšívka, 
podešev PU/PU SRC.

Velikost: 38 až 47

Velikost: 35 až 47

05 1239 000    
BLUEFOX HIGH S3 
Kotníková obuv s plastovou kaplí a kovovou planžetou 
proti propichu, hydrofobní úprava, podešev PU/PU SRC, 
v nabídce i varianta S2.

Velikost: 35 až 48

Velikost: 38 až 48

05 1094 000    
OMEGA S3 
Kotníková obuv pro svářeče s krytem nártu na suchý zip,
kompozitová kaple a ocelová planžeta proti propichu,
svršek z lícové kůže s hydrofobní úpravou, 
podšívka Cambrelle, 
komfortní podešev PU/PU 
Helium Parabolic s výbornými
protiskluznými vlastnostmi.

05 0779 000
CHALLENGER S1 ESD
Komfortní bezpečnostní polobotka s extra širokou kompozitní kaplí, 
svršek z perforované hovězinové usně s refl exními doplňky, podšív-
ka 3D textil SPACER, podešev PU/PU.

Velikost: 36 až 48

05 1084 000   
SIROCCO S3
Robustní kotníková obuv s polykarbonátovou kaplí 
a planžetou proti propichu, svršek z lícové kůže         
s hydrofobní úpravou, 
podšívka Cambrelle, 
podešev PU/PU SRC.

Velikost: 35 až 48

05 0666 000
RIVA HIGH S3
Kotníková bezpečnostní obuv s ocelovou kaplí 
a planžetou proti propichu, svršek z hovězí 
lícové kůže s hydrofobní 
úpravou, perforovaná 
stélka z PU pěny, ohebná 
podešev Sporty PU/PU

NEW NEW
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Jak jsou na tom vaše chodidla ?
Stav nohou se často mění pomalu a riziko problémů se navyšuje s věkem. Mezi 
obvyklé problémy nohou patří problémy s kůží a nehty, a také bolesti a poranění 
vzniklá nesprávnou zátěží. Pokud jsou vaše chodidla nesprávně podepřena nebo 
se v botách pohybují dozadu a dopředu, brzy mohou být nesprávně zatížena, a tím 
nadměrně namáhána. To znamená, že časem může dojít k poškození kolen, boků 
a zad. Nejlepším způsobem prevence těchto problémů a zranění je volba správné 
velikosti obuvi. Vyberte si takovou obuv, která je schopna absorbovat nárazy při 
chůzi – obsahuje tlumící prvky. Někdy je potřebné, správnou obuv doplnit i o vhod-
ný typ vnitřní stélky, která by měla být individuálně testována. Naše stélky JALAS®

Neutralizér, které jsou dostupné pro nízkou, střední a vysokou klenbu, mohou ve 
většině případů nahradit speciální ortopedické stélky.

Proč bych měl (a) podstoupit kontrolu chodidel ?
Skener FootStop Service přispívá k prevenci zranění, ke kterým dochází při ne-
správném zatížení nohou. V případě vyšetření pomocí přístroje FootStop Service 
se tak jedná o preventivní zdravotní péči. 

Nenahrazuje však lékařské ošetření zranění, ke kterým již došlo !

 Skener FootStop Service zprostředkuje rychlou a snadnou analýzu 
       Vašich chodidel.

 Nemusíte si ani sundávat ponožky.
 Skener během několika sekund změří a zaznamená hodnoty Vašich chodidel,

       klenby a tlakových bodů zatížení.
 Výsledky získáte okamžitě. Na displeji se zobrazuje, jak a kde jsou Vaše  

       chodidla zatížena při styku s podložkou a zda máte nízkou, střední nebo    
       vysokou klenbu.

 Obchodní zástupce vám nyní může pomoci vyzkoušet vhodnou obuv a domů 
       tak půjdete se stélkami JALAS®, které byly testovány pro Vaši klenbu. 

Anatomické stélky JALAS® mohou vyřešit spoustu problémů - avšak ne všechny.

Máte-li s nohami 

značné problémy,

ortopedicky testované

stélky jsou

nutností

ýzu 

ch chodidel,

u Vaše  
ní nebo    

buv a domů
nbu. 

ne všechny.



05 3623 000    
JALAS 8711L LOW ARCH SUPPORT 
05 3622 000    
JALAS 8710M MEDIUM ARCH SUPPORT 
05 3621 000    
JALAS 8709H HIGH ARCH SUPPORT

Mimořádně pohodlná, prodyšná stélka pro nízkou, střední 
nebo vysokou klenbu, textilní, měkký EVA, elektricky vodivá 
vlákna na bázi polyesteru, vyrovnávací profi l z TPU, dvojité 
zóny na tlumení nárazů z materiálu Poron XRD, opora paty/
klenby. Dokonale padne, ochrana proti elektrostatickému 
výboji, ESD, perforovaná přední část, střihatelná.

Velikost: 34 až 50

05 3174 000
JALAS 8208 LIGHTWEIGHT SOCK

Mimořádně pohodlné a prodyšné 
ponožky z kombinace materiálů 
Modal 60%, polymidu 39% a 
1% elastanu, dokonale padnou, 
zajišťují výborný odvod potu, 
pratelné na 40C.

05 03629 000
STÉLKA JALAS 8102 FX2 PRO

Mimořádné prodyšná ergonomická stélka s vynikajícím 
tlumením rázů, měkká pěna EVA, elektricky vodivá vlákna 
na bázi polyesteru, absorbční zóna 
v přední i zadní části z materiálu 
Poron XRD, perforace v přední 
části, ochrana před elektrostatickým 
výbojem.

NEW
NEW

Velikost: 36 až 47 Velikost: 35 až 48, Nadmer
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JALAS® Neutralizér stélky představují další krok
     – nyní se dvěma absorpčními zónami

Ještě lepší absorpce nárazů pod patou
 energie dopadu je efektivně rozložena do stran a část pod patou přebírá její tvar.

Absorpční zóna i pro přední část chodidla
 Speciální materiál pro absorpci nárazů PORON® XRD® se v nové generaci stélek nachází i v přední části, což dává i přední části chodidla 
 možnost lépe vstřebávat  těžké nárazy.

Nepatrně zvýšená klenba u modré stélky JALAS® Neutralizér
 Pro vysokou klenbu, jsme na základě našich testů (450,000 testovaných osob) lehce upravili výšku opory klenby. 
 Nový model je o trochu vyšší než  model předchozí a je vyroben z měkčího materiálu pro lepší pružnost. 
 Nyní ještě vhodnější pro osoby s vyšší klenbou.

ODVĚTRÁNÍ STÉLKY 
PRO LEPŠÍ REGULACI 
TEPLOTY

EXTRA OPORA
PATY

PŘEDNÍ
ABSORPČNÍ ZÓNA

NÍZKÁ, STŘEDNÍ
A VYSOKÁ OPORA KLENBY

ABSORPČNÍ
ZÓNA V OBLASTI

PATY

KOREKČNÍ
PODLOŽKA PRO

LEPŠÍ STABILITU



Velikost: 36 až 47

05 0564 000
JALAS 3800R RESPIRO S1 ESD
Komfortní sandál s hliníkovou kaplí s revoluční patentovanou perfo-
rovanou podešví s membránou pro maximální prodyšnost, trojvrstvý 
vodotěsný laminát IQTEX v podešvi zajišťuje 
mimořádně vysokou propustnost vzduchu, 
svršek z mikrovlákna s třemi suchými zipy, 
stélka FX2 Supreme s absorbční částí 
v přední i zadní části z materiálu Poron XRD, 
podšívka polyester/polyamid, podeševu 
PU/TPU s plastovým stabilizátorem.

05 0998 000    
JALAS 1615 S3 E-SPORT ESD
Lehká pohodlná polobotka z řady E-SPORT s hliníkovou kaplí ve 
špici a kompozitní planžetou proti propichu, svršek z hovězí štípenky 
s hydrofobní úpravou, velmi propracovaná tvarovaná zdravotní stélka 
FX2 Classic pro optimální komfort při práci, podešev PU/PU.

Velikost: 36 až 47

05 1973 000   
JALAS 1605 S1P E-SPORT ESD
Lehký pohodlný sandál z řady E-SPORT s hliníkovou kaplí ve špici a 
kompozitní planžetou proti propichu, svršek z hovězí štípenky, velmi 
propracovaná tvarovaná zdravotní stélka FX2 Classic pro optimální 
komfort při práci, podešev PU/PU.

Velikost: 36 až 47

05 0919 000
JALAS 9500 EXALTER S1 ESD
Lehká komfortní ESD polobotka z řady EXALTER s hliníkovou kaplí 
ve špici, vzdušný svršek z mikrovlákna v kombinaci s textilem, stélka 
FX3 z EVA pěny s absorpční zónou v přední i zadní části z materiálu 
Poron® XRD®, žáruvzdorná podešev PU/Pryž, v nabídce i model S3 
9508

Velikost: 36 až 48

05 1765 000
JALAS 9518 EXALTER S1P ESD
Lehká komfortní ESD polobotka z řady EXALTER 
s hliníkovou kaplí ve špici a kompozitní planžetou 
proti propichu, vzdušný svršek z mikrovlákna 
v kombinaci s textilem, stélka z EVA pěny 
s absorpční zónou v přední 
i zadní části z materiálu Poron®

XRD®, žáruvzdorná podešev 
PU/Pryž 

Velikost: 36 až 47

Velikost: 36 až 47

05 1033 000
JALAS 1625 E-SPORT S3 ESD
Lehká komfortní kotníková obuv z řady E-SPORT s hlinikovou kaplí 
ve špici a kompozitovou planžetou proti propichu, svršek z hovězí 
štípenky s hydrofobní úpravou, 
velmi propracovaná tvarovaná 
zdravotní stélka PX2 Classic 
pro optimální komfort při práci, 
podešev PU/PU. 

Velikost: 35 až 50Velikost: 35 až 48

05 1055 000
JALAS 1848K TITAN PLUS
Komfortní kotníková obuv určena pro svářeče a slévače, hliníková 
kaple ve špici, textilní planžeta proti propichu, 
celokožený žáruvzdorný svršek s hydrofobní 
úpravou s PU povrstvením, tepelná izolace 
Thinsulate™, podšívka Cambrelle®, 
vlákna KEVLAR® ve švech odolná 
proti krátkodobým účinkům tepla 
do 427 °C, žáruvzdorná podešev 
nitril/pryž, odvětraná stélka, 
absorpční zóna v přední i zadní 
části, zapínání na suchý zip. 

05 0745 000
JALAS 1258 S3 ESD
Speciální obuv určena do nejnáročnějších podmínek 
pro svářeče, brusiče a slévače, kompozitní kaple 
a ocelová planžeta proti propichu, žáruvzdorný 
kožený svršek šitý kevlarovou nití s hydrofobní 
úpravou, polstrovaný jazyk a límec, 
stélka FX2 Textil, měkká EVA pěna, vodivá vlákna 
na bázi polyesteru, Merino vlna, 
absorpční zóna v přední i zadní 
části z materiálu Poron® XRD, 
žáruvzdorná podešev PU/PRYŽ.

NEW

NEW
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Velikost: 36 až 47

05 1748 000 Bílá  (2032)
ZONDA S1 SRC
Bezpečnostní mokasína s ocelovou kaplí, svršek
ze speciálního prodyšného syntetického materiálu, 
v nabídce i kotník ASTURA S1.

05 1861 000    
SCUDO S1P SRC 
Sandále s kompozitovou tužinkou ve špičce a kevlarovou planžetou, 
svršek z lícové kůže, PU kryt špice, podšívka ABSORBER 
s vysokou absorbční schopností, 
podešev PU/TPU odolná 
vůči kyselinám.

Velikost: 38 až 47 Velikost: 36 až 50

05 1845 000
TOPOLINO S1 SRC  
(2072) Bezpečnostní sandál s ocelovou kaplí, 
svršek z hovězinové usně, podešev PU/PU, 
v nabídce i provedení O1.

05 1799 000
SPIDER S1 PROFESSIONAL
Bezpečnostní sandál s ocelovou kaplí, 
kožený svršek s refl exními doplňky, 
zapínání na suchý zip, 
podešev PU/PU.

Velikost: 36 až 48

05 1972 000
GAMMA S1 SRC
(2012) Bezpečnostní sandál s ocelovou kaplí, 
svršek z tlačené kůže, podešev PU/PU, 
v nabídce i provedení S1P.

Velikost: 36 až 48

05 1745 000
LYBRA S1 SRC  
(200418) Bezpečnostní sandál s ocelovou kaplí, svršek
ze speciálního prodyšného syntetického materiálu.
V nabídce i provedení bez kaple O1.

Velikost: 36 až 47

Velikost: 36 až 48

48

NEW

05 0570 000
AUGE S1
Bezpečnostní sandál s kompozitní kaplí, svršek z broušené 
kůže, podešev PU/PU, v nabídce i provedení S1P.

05 1810 000
DINO S1
Bezpečnostní sandál s ocelovou tužinkou, svršek z nubuku, 
podešev PU/TPU resistentní kyselinám a olejům.

NEW
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05 1982 000
BETA S1 SRC  
(2211)

05 1980 000
BETA 01 SRC  
(2215) Bezpečnostní polobotka,
kolekce Economy. 
Provedení s ocelovou 
kaplí (S1) a bez (01).

Velikost: 36 až 48

05 1983 000
STRADA S1 SRC  
(2272) Bezpečnostní polobotka s ocelovou kaplí, 
svršek z hovězinové usně, podešev PU/PU.

Velikost: 35 až 50 Velikost: 36 až 50

Velikost: 38 až 48

05 1996 000
MIURA S3 SRC
Bezpečnostní polobotka s ocelovou 
tužinkou ve špičce a planžetou, 
svršek z nubuku s hydrofobní 
úpravou, podešev TPU SRC.

05 1159 000
MITO S1 SRC  
(2472), vel. 35 až 50.

05 1160 000
MISTRAL S3 SRC
(2473) Kotníková 
bezpečnostní obuv. 
Provedení ocelová 
kaple (S1) a hydrofobní 
úprava s ocelovou kaplí
a planžetou (S3).

Velikost: 36 až 48

05 1142 000
ALFA S1 SRC  
(2411)

05 1141 000
ALFA 01 SRC  
(2415) Kotníková 
bezpečnostní obuv, 
kolekce Economy. 
Provedení s ocelovou 
kaplí (S1) a bez (01).

05 1296 000
ORSETTO S3
Bezpečnostní kotníková obuv s ocelovou 
tužinkou a planžetou proti propichu, svršek 
s hydrofobní úpravou, podešev PU/PU.

Velikost: 38 až 48

05 1549 000 
STRALIS S3 SRC 
Bezpečnostní zateplená 
holeňová obuv s ocelovou 
tužinkou a stélkou, PU chrá-
nič špice, hydrofobní úprava, 
antibakteriální podšívka 
WINTHREM.

Velikost: 38 až 48

05 1158 000
DUCATO S3 SRC
(2973) Zateplená 
poloholeňová obuv
s ocelovou kaplí 
a planžetou,
hydrofobní úprava.

Velikost: 38 až 48

NEW
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05 1623 000
BOMBIS S1  
Vzdušný sandál s kompozitovou kaplí, svršek 
z hovězí štípenky, pryžový chránič špice, 
zapínání na pružné rychlotkanice, lepená 
podešev pryž / EVA.

Velikost: 36 až 48

05 0587 000
TAYLOR S1P
Vzdušný sandál s ocelovou kaplí ve špici a planžetou proti propichu, 
svršek z hovězí štípenky, anatomicky tvarovaná stélka, podešev PU/
PU, v nabídce i provedení 01.

Velikost: 36 až 48

05 1466 000
SPENCER S1P  
Vzdušná polobotka s ocelovou kaplí ve špici 
a planžetou proti propichu, svršek z hovězí štípenky, anatomicky 
tvarovaná stélka, podešev PU/PU.

Velikost: 35 až 50

05 1835 000    
LUX S1 SANDÁL
Bezpečnostní sandál s širokou ocelovou kaplí (v provedení 01 
bez kaple), antibakteriální podšívka zabraňující pocení, 
antistatická, odpružení v patě, odolná vůči olejům, protiskluzová 
podešev PU/TPU široký rozsah nastavení v oblasti nártu, 
vyjímatelná stélka s PE 
měkčenou vrstvou.

Velikost: 35 až 50

05 1831 000    
BASIC S1 SANDÁL 
Economy sandál, podešev PU/PU, vyjímatelná 
měkčená stélka, ocelová špice, 
v nabídce i provedení 01.

Velikost: 36 až 48

05 1825 000  
ADAMANT S1 SANDÁL
Sandál s ocelovou kaplí, podešev PU/PU, 
zapínání na suchý zip, v nabídce i provedení 
bez kaple 01, barvy: černá a bílá.

Velikost: 36 až 50

05 0953 000
ALEGRO S1P GREEN ESD
Polobotka sportovního designu s ocelovou kaplí a planžetou proti 
propichu, svršek z hovězí štípenky, podšívka sandwich MESH, 
anatomicky tvarovaná stélka EVA + MESH, podešev PU/PU, 
v nabídce i provedení 
01 bez kaple.

Velikost: 35 až 49

05 1650 000
AMIGO
Nízký pohodlný trekový sandál, svršek z broušené hovězinové 
usně, textilní podšívka MESH, anatomicky tvarovaná stélka, 
pryžová podešev, EN 347. Vyrábí se v barevných kombinacích: 
černo-oranžová a šedo-limetková.

Velikost: 36 až 48
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05 1819 000     
BASIC S1 POLOBOTKA
Economy polobotka s ocelovou kaplí, 
světlá podešev PU/PU, svršek hovězinová 
useň Barton print, refl exní prvky, v nabídce i 
provedení 01.

Velikost: 35 až 50

05 1139 000    
ADAMANT S1P KOTNÍK
Bezpečnostní kotníková obuv s ocelovou kaplí 
a planžetou proti propichu, svršek hovězinová useň, 
podešev PU/PU, 
v nabídce 
i provedení 01.

Velikost: 36 až 50

05 1706 000     
ADAMANT S1 POLOBOTKA
Polobotka s ocelovou kaplí, kožený svršek, 
podešev PU/PU, v nabídce 
i provedení 01 bez kaple.

05 0978 000
BNN FARMIS LOW 01
Lehká polobotka farmářkového typu bez 
kaple, svršek z usně Crazy Horse, anato-
micky tvarovaná stélka, stabilizační opora 
patní části z TPU, podešev PU/PU, 
v nabídce i provedení S3 s ocelovou kaplí 
a planžetou 

Velikost: 36 až 48 Velikost: 35 až 50, nadmer

05 1241 000     
BAXTER
Pohodlná obuv pro celoroční nošení.
Bez kaple, svršek z hovězinové štípenky v kombinaci s černým 
textilem, podšívka MESH, podešev PU/PU, v nabídce i prove-
dení kotník.

Velikost: 36 až 48

05 1148 000
BASIC S3 KOTNÍK  
Economy kotníková obuv s ocelovou kaplí a planžetou, 
podešev PU/PU, svršek hovězí useň Barton print s hydrofobní 
úpravou, anatomicky tvarovaná stélka, 
refl exní prvky, v nabídce 
i provedení 01.

Velikost: 35 až 50

05 1204 000    
BASIC 02 WINTER 
Zateplená zimní kotníková obuv bez ocelové kaple, dvousložkový přímý 
nástřik PU/TPU, antistatická, olejivzdorná, odpružení v patě, v nabídce 
i provedení S3.

Velikost: 36 až 50

05 1205 xxx
FORTIS S3 MEMBRANE
Celoroční kotníková obuv s membránou, s ocelovou kaplí, 
planžetou a hydrofobní úpravou, antistatická, olejivzdorná, 
odpružení v patě, dvousložkový 
přímý nástřik PUR/Pryž 
s výbornými protiskluznými 
vlastnostmi.

Velikost: 36 až 48

05 0723 000
TORPEDO S1P GREEN
Polobotka sportovního designu s hliníkovou kaplí a kevlarovou 
planžetou proti propichu, svršek z materiálu KPU + textilie MESH, 
podšívka sandwich MESH, anatomicky tvarovaná stélka ABSORBA 
PLUS, podešev CROSSETA phylon / pryž, v nabídce i provedení 
O1 bez kaple.

Velikost: 37 až 47
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Velikost: 36 až 49

05 1190 000    
FILIPO 
Pohodlná treková pracovní obuv určená k celoročnímu použití 
ve venkovních terénech i pro běžné nošení, značková nepromokavá 
a prodyšná membrána REGITEX, VIBRAM Mars - značková, 
kvalitní oděruvzdorná 
a olejivzdorná pryž 
s protiskluzným dezénem 
a měkčenou mezipodešví, 
která zaručuje komfort 
při chůzi, EN 347.

05 1179 000
RECADO   
Pohodlná treková pracovní obuv určená k celoročnímu použití 
ve venkovních terénech i pro běžné nošení, značková 
nepromokavá a prodyšná membrána REGITEX, VIBRAM 
Mars - značková, kvalitní oděruvzdorná a olejivzdorná pryž 
s protiskluzným dezénem 
a měkčenou mezipodešví, 
která zaručuje komfort 
při chůzi.

Velikost: 36 až 50

Velikost: 40 až 48

05 1086 000
ETNA 01
Speciální obuv vyvinuta pro asfaltéry a svářeče, svršek z hově-
zinové usně, bez kaple, tvarovaná žáruvzdoná stélka, kevlarové 
šití, nomexová šněrovadla, hladká pryžová podešev do 300 °C 
SRA HRO FO

až 48

ple, tvarovaná žáruvzdon
ovadla, hladká pryžová podešev do 300 °C 

05 1145 000
COMMODORE S3  
Celoroční poloholeňová obuv 
vybavená membránou REGI-TEX 
a podšívkou Thinsulate, 
svršek z lícové hovězinové usně, 
kompozitová kaple, kevlarová 
planžeta vůči propichu, 
hydrofobní úprava, podešev 
PU/Pryž HRO WR SRC CI.

Velikost: 36 až 48Velikost: 36 až 48

05 1136 000
CLASSIC S3 WINTER BOOT
Zateplená poloholeňová obuv 
s ocelovou kaplí a planžetou 
proti propichu, svršek z ho-
vězinové usně s hydrofobní 
úpravou, podšívka plyš, 
podešev PU/PU.

05 1455 000
WELDER S3
Obuv pro svářeče s ocelovou kaplí a planžetou proti propichu, 
zapínání na rychlopřezkou, svršek z hydrofobní úpravou, podeševu 
PU/pryž odolávající 300 °C.

Velikost: 39 až 48

Velikost: 36 až 48

05 1089 000
CLASSIC 02 WINTER HIGH C30219
Zimní kotníková obuv s hydrofobní úpravou, svršek hovězinová useň 
Barton print, podšívka plyš, stélka EVA/plyš, podešev CLASSICA 
PU/PU, v nabídce i provedení S3 s ocelovou kaplí a planžetou.

Velikost: 37 až 48

05 1032 000
BNN FARMIS 02 WINTER HIGH
Pohodlná, lehká zimní kotníková obuv, svrchní materiál useň Cra-
zy Horse s hydrofobní úpravou, podšívka EVA/plyš, anatomická 
stélka WARRIOR, stabilizační podpora patní části, podešev 
SPARTACUS PU/PU, v nabídce i provedení S3 s ocelovou kaplí 
ve špici a planžetou proti propichu.
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Velikost: 36 až 47

05 1668 000
D-SPIRIT S1P JG
Lehká sportovní polobotka s kompozitovou kaplí a planžetou 
proti propichu, svršek z lícové kůže v kombinaci s textilem, 
kryt špice, podešev PU/Pryž, v nabídce i provedení S3 
s celokoženým svrškem.

Velikost: 39 až 47

05 0856 000
FLY S1P
Bezpečnostní polobotka s kompozitní kaplí ve špici a planžetou 
proti propichu, bez kovových prvků, svršek z revolučního materiálu 
MATRYX® kombinující vysokovýkonnou strukturovanou látku s po-
lyamidovým vláknem vysoké pevnosti v tahu a kevlarovými vlákny, 
TPU kryt špice, 
ergonomicky tvarovaná stélka 
polyester/EVA, podešev 
PRYŽ/NITRIL 300C.

05 1940 000
RIMINI S1P
Bezpečnostní polobotka, ohebná a vzdušná, ocelová kaple 
a planžeta. Možnost výběru ze tří barev textilního dílu.

Velikost: 36 až 47

05 1632 000
D-SPIRIT S1P GR
Lehká sportovní polobotka s kompozitovou kaplí 
a planžetou proti propichu, svršek z prodyšné hovězí štípenky, 
podešev PU/Pryž.

Velikost: 36 až 47

05 1504 000    
MONTBRUN S3 
Široká bezpečností polobotka s ocelovou kaplí a planžetou 
proti propichu, celokožený svršek s hydrofobní úpravou, 
refl exní proužek, PU kryt špice, 
podešev PU/PU SRC.

Velikost: 39 až 48

Velikost: 36 až 48

05 0986 000
ASTI S1P
Vzdušná polobotka s kompozitovou kaplí a kevlarovou planžetou 
proti propichu bez kovových prvků, svršek z štípenkové usně v 
kombinaci s textilem, antibakteriální stélka polyester/PU, podešev 
PU/PU, barvy černá, 
béžová, modro/šedá.

Velikost: 35 až 48

05 0785 000
COMO S1P
Bezpečnostní polobotky s kompozitní kaplí a planžetou proti 
propichu, bez kovových prvků, stélka 
polyester/EVA, vzdušný svršek 
kombinujicí síťovinu a semišovou 
kůži, podešev PU.

Velikost: 35 až 48

05 1992 000
MIAMI S1P
Velmi lehká prodyšná polobotka s ocelovou kaplí a planžetou 
proti propichu, svršek kombinace polyester/bavlna, ochrana 
paty a špice, stélka polyamid EVA, podešev PU.

NEW

NEW

158

Obuv
O

b
u

v



05 1369 000
LAUTARET 2 
Vysoká speciální zimní obuv 
s termoplastickou podešví, 
horní část z materiálů polyamid 
a Tefl on, nepromokavá, vhod-
ná do extrémních podmínek 
(až -30 °C), refl exní pásky, 
barva černá.

Velikost: 38 až 47

05 1590 000    
SAULT S3 
Kvalitní francouzská bezpečnostní obuv, celokožená, široká 
ocelová kaple, planžeta, hydrofobní úprava, kryt špice z PU, refl exní 
proužky, vhodná pro stavebnictví a těžký průmysl, v nabídce 
i provedení ESD.

Velikost: 39 až 48

05 1200 000    
CADEROUSSE S3 WINTER 
Zateplená holeňová obuv s širokou
ocelovou kaplí, planžeta proti 
propichu, hydrofobní úprava, 
zateplení akrylovou kožešinou, 
olejivzdorná podešev, 
odpružení v patě, dvojsložkový 
přímý nástřik PU/PU s hrubým 
dezéném, antistatická, 
odpružení v patě, 
ochrana špice, kvalitní 
francouzský výrobek.

Velikost: 39 až 48

Velikost: 36 až 48

05 1063 000
VIRAGE S1P
Prodyšná kotníková obuv s kompozitovou kaplí a planžetou proti 
propichu, NON METALLIC, svršek ze štípenkové kůže 
v kombinaci s textilem, stélka polyester EVA, 
podešev PU/PU,
barvy černá, 
tmavě zelená.

05 1942 000
PHOCEA S3
Bezpečnostní polobotka s kompozitovou kaplí a planžetou, 
NON METALLIC, kožený svršek s hydrofobní úpravou, 
refl exní doplňky, podšívka Cambrelle, podešev PU/PU.

Velikost: 36 až 47

Velikost: 39 až 48

05 1109 000  
CAROMB S1P
Kotníková obuv s širokou ocelovou kaplí 
a planžetou proti propichu, 
svršek kombinace štípen-
ka, polyamid, nylon, anato-
micky tvarovaná stélka 
polyamid / EVA, podešev 
PU/PU s krytem špice.

Velikost: 36 až 48

05 1133 000
JUMPER S3 SRC FUR
Zimní zateplená kotníková obuv s ocelovou kaplí a planžetou 
proti propichu, svršek z hydrofobní úpravou,
zateplení polyesterovou kožešinou,
podešev PU/PU s odolností
do -30C °C.
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05 0717 000
INDIANA S1P ESD
Polobotka s kompozitovou kaplí a kevlarovou planžetou proti 
propichu bez kovových prvků, svršek broušená hovězinová useň, 
prodyšná stretchová podšívka, anatomicky tvarovaná stélka, 
podešev MICHELIN-PU/RUBBER.

05 0584 000
VANCOUVER S1 ESD
Sandál s kompozitovou kaplí bez kovových prvků, svršek hovězi-
nová useň povrstvená, broušená, podšívka textilie MESH, anato-
micky tvarovaná stélka, podešev MICHELIN-PU/RUBBER.

NEW
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05 0409 000
EDMONTON S1P ESD
Bezpečnostní ESD sandál s kompozitní kaplí a kevlaro-
vou planžetou proti propichu, vzdušný svršek z mikrovlák-
na, anatomicky tvarovaná stélka, podešev PU/PU.

Velikost: 36 až 48

Velikost: 36 až 48

05 1795 000 - AMSTERDAM 2865 S1 NON 
non metallic černá
05 1794 000 - AMSTERDAM 2865 01 NON
non metallic černá
05 1917 000 - AMSTERDAM 2865 01 šedá
05 1971 000 - AMSTERDAM 2865 S1 šedá
AMSTERDAM 2865 
Sandál s kompozitovou
nebo ocelovou kaplí, 
svršek ze štípenky 
a textilu, podešev nástřik 
PU/TPU. V provedení - 01
bez kaple.

Velikost: 36 až 48

05 1912 000  (2885S-S1 ESD)
WM 2885 S1 BERN ESD
Barvy černá a bílá. V bílém provedení i varianta O1.

Velikost: 36 až 48

05 1193 000    
LINCOLN S1P
Sandál s kompozitovou tužinkou a kevlarovou planžetou 
proti propichu, svršek z broušené hovězinové usně, 
zapínání na dva suché zipy, anatomicky tvarová stélka, 
podešev PU/TPU.

Velikost: 36 až 48

Velikost: 36 až 47

05 1305 000   
TRIPOLIS S1 
Bezpečnostní sandál s hliníkovou kaplí, 
perforovaný svršek z hovězí štípenky, zapí-
nání na pružné tkanice, pata na suchý zip, 
anatomicky tvarovaná stélka, 
pryžová podešeu 
EVA Rubber, 
v nabídce i provedení 
01 bez kaple.

05 1883 000
MEMPHIS S1 ESD
Bezpečnostní sandál v provedení ESD, ocelová kaple ve špici, 
svršek kombinace textil / hovězí štípenka, zapínání na pružné 
rychlotkanice, stélka z odlehčené PU pěny, podešev PU/PU.
V nabídce i provedení O1.

Velikost: 35 až 48

Velikost: 36 až 47



Velikost: 36 až 49

05 1199 000
LIMA 4115 02
Ttrekingová polobotka s membránou FREETEX, 
svršek z nubuku v kombinaci s textilem, anatomicky tvarovaná 
stélka s gelovou patou, 
hydrofobní úprava.

05 1503 000  
SOFIE 3175 01
Polobotka farmářka
bez kaple na přímém 
nástřiku PU/PU, 
svršek štípenka. 
V nabídce i provedení 
kotník, vzor 3170-01,
v letní i zateplené 
variantě.

Velikost: 36 až 48

05 0788 000
CALIFORNIA S3 ESD
Bezpečnostní polobotka s kompozitní tužinkou a kevlarovou 
planžetou, svršek z mikrovlákna s hydrofobní úpravou, podešev 
PU/PU.

Velikost: 36 až 48

ní 
,

ž 48

Velikost: 36 až 48

05 1630 000
ATLANTA 2675 S1P
Polobotka s kompozitovou kaplí a kevlarovou planžetou, 
NON METALLIC, svršek z hovězinové velurové usně, kryt špice, 
anatomicky tvarovaná stélka, podešev PU/Pryž SRC 
do 300 °C.

05 1631 000   
ROMA 2665 S1  
(2665) Polobotka s ocelovou tužinkou ve špičce, 
svršek hovězí štípenka v kombinaci s textilem, 
podešev PU/TPU.

Velikost: 36 až 48

05 1708 000   
MIAMI S3
Polobotka s kompozitovou kaplí a kevlarovou planžetou proti pro-
pichu, svršek broušená hovězinová useň s hydrofobní úpravou, 
anatomicky tvarovaná stélka, podešev PU/TPU.

Velikost: 36 až 48

NEW
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Velikost: 36 až 48

05 1985 000 - WIENNA 2885 S1 (2885-S1)
05 1986 000 - WIENNA 2885 01 (2885-01)
WIENNA 2885
Podešev nástřik PU/TPU.
Provedení s ocelovou
kaplí (S1) i bez (01).

05 0787 043
CHICAGO S1P ESD
Bezpečnostní ESD polobotka s kompozitní kaplí a kevlarovou 
planžetou proti propichu, bez kovových prvků, vzdušný svršek 
z mikrovlákna, anatomicky tvarovaná stélka, podešev PU/PU.

NEW



05 0658 000
STOCKHOLM S1
Bezpečnostní kotníková obuv s ocelovou kaplí, svršek z hovězinové 
usně, podešev PU/PU, v nabídce i provedení 01.

05 0627 000
BUFFALO 02
Celokožená kotníková obuv s membránou bez kaple, NON META-
LLIC, svršek z lícové hovězinové usně CRAZY HORSE s hydrofobní 
úpravou, stélka z lehčeného polyuretanu, 
podšívka termoizolační paropropustná 
MEMBRÁNA FREE-TEX®, 
podešev MICHELIN-PU/
RUBBER HRO do 300 °C.

Velikost: 36 až 48, Nadmer

05 1294 000
LUXEMBURG 2310 S3
Kotníková bezpečnostní obuv s ocelovou kaplí a
 planžetou proti propichu, svršek z lícové kůže, polst-
rovaný jazyk, podešev PU/Pryž do 300 °C, hydrofobní 
úprava, refl exní proužky, ochrana špice.

Velikost: 37 až 49

Velikost: 36 až 48

05 1087 000
OXFORD S3
Kotníková obuv s kompozitovou kaplí a kevlarovou planžetou proti 
propichu, svršek broušená hovězinová useň s hydrofobní 
úpravou, anatomicky tvarovaná 
stélka, podešev PU/TPU

05 0629 000
ROCKFORD S3
Celokožená kotníková obuv s kompozitovou kaplí a planžetou proti 
propichu, NON METALLIC, svršek z lícové hovězinové usně CRAZY 
HORSE s hydrofobní úpravou, stélka 
z lehčeného polyuretanu, podšívka 
termoizolační paropropustná 
MEMBRÁNA FREE-TEX®, 
podešev MICHELIN-PU/
RUBBER HRO do 300 °C, 
v nabídce i provedení 02 
bez kaple a planžety.

05 1138 000
LISABON 2660 S1  
Kotníková obuv s ocelovou tužinkou ve špičce, 
svršek štípenka v kombinaci s textilem, 
podešev PU/TPU.

Velikost: 36 až 48

05 1126 000
DENVER 2670 S1P
Kotníková obuv s kompozitovou kaplí a kevlarovou planžetou 
proti propichu, NON METALLIC, svršek z velurové hovězinové 
usně, podešev PU/Pryž SRC 
do 300 °C.

Velikost: 36 až 48

Velikost: 39 až 48Velikost: 39 až 48
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Velikost: 36 až 49

Velikost: 39 až 47

05 1169 000
HAVANA 4315 02
Trekingová polobotka s membránou FREETEX, 
svršek z nubuku s hydrofobní úpravou, anatomicky tvarovaná 
stélka, podešev EVA/rubber SRC.

Velikost: 36 až 49

05 1790 000
BRASILIA 4415 01
Trekingová poloboka bez kaple, 
svršek kombinace velurová kůže/textil, 
gelová stélka, pryžová podešev.

05 1729 000
SEATTLE O1P
Pracovní polobotka moderního designu s kevlarovou planžetnu proti 
propichu, bez kaple, svršek z broušené hovězinové usně, anatomic-
ky tvarovaná stélka z lehčené polyuretanové pěny, podešev PU/PU.

05 1611 000
OTTAWA
Outdoorová polobotka, 
vysoce prodyšný svršek 
kombinace kůže / textil, 
pružné tkanice, 
podešev EVA / Rubber.

Velikost: 36 až 46

05 1249 000 - BRUSEL 2880 S1 
05 1211 000 - BRUSEL WINTER 2880-01W
BRUSEL 2880 S1
Bezpečnostní celokožená kotníková obuv s ocelovou kaplí, 
textilní podšívka, anatomická vkládací 
stélka, podešev přímý nástřik 
PU/PU, olejivzdorná, 
antistatická, odpružení v patě, 
v nabídce i provedení S3 a S3W zimní 
s planžetou i 01 
(bez ocelové kaple).

Velikost: 36 až 48

05 0710 000
OKLAHOMA 02
Pohodlná treková pracovní obuv, svršek lícová hovězinová 
useň NUBUK v tloušťce 1,9 - 2,1 mm, podšívka termoizolační 
paropropustná MEMBRÁNA FREE-TEX®, stélka HI-POLY - 
anatomicky tvarovaná s lehčené polyuretanové pěny potažená 
textilií MESH, antistatická, podešev MICHELIN EVA/RUB-
BER.

Velikost: 38 až 47
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Velikost: 39 až 47

05 1127 000    
BELFAST 2350 S3 CI, WR  
(2350) Protipořezová lesnická 
obuv s ocelovou tužinkou ve 
špici a planžetou proti propichu, 
svršek z lícové usně s hydrofobní 
úpravou, membrána FREETEX, 
komfortní stélka s gelovu patou, 
EN 17249 E WR, 
podešev PU/TPU.

05 1295 000
REYKJAVIK 2480 S3   
Bezpečnostní obuv s ochranou nártu, 
hliníková kaple, kevlarová planžeta 
proti propichu, hydrofobní 
úprava, svršek z lícové 
hovězinové usně, 
gelová stélka, podešev 
PU/Pryž do 300 °C.

Velikost: 38 až 48

Velikost: 37 až 49

05 1195 000    
DUBLIN 2440 02 
Kotníková, trekingová pracovní obuv s membránou 
FREE-TEX, kožený svršek o tloušťce 2 mm, 
hydrofobní úprava, vkládací gelová stélka 
s bambusovým vláknem, 
podešev PU/PRYŽ, v nabídce 
i provedení S3.

bídce 

05 1051 000
HOUSTON S3
Celoroční holeňová obuv 
s membránou FREE-TEX, 
kompozitová kaple a kevlarová 
planžeta, svršek z hladké 
lícové usně s refl exními prvky, 
anatomicky tvarová stélka, 
podešev PU / PRYŽ.

Velikost: 36 až 48

05 1452 000
QUITO 2490 S1
Slévárenské perko bez (01) nebo s (S1) ocelovou kaplí, 
svršek z lícové kůže, podšívka textilie Mesh, anatomicky 
tvarovaná stélka, 
podešev PU/Pryž 
do 300 °C.

Velikost: 39 až 48

Velikost: 37 až 48

05 1125 000
BOGOTA 02
Poloholeňová trekingo-
vá obuv s membránou  
FREE-TEX, svršek z nubu-
ku s hydrofobní úpravou, 
anatomicky tvarovaná stél-
ka s gelovou patou, kryt 
špice, zpevnění kotníku, 
podešev PU/TPU.

Velikost: 37 až 49

05 1207 000    
LONDON 2330 S3 CI
Poloholeňová bezpečnostní obuv 
s ocelovou kaplí a planžetou,
hydrofobní úprava, olejivzdorná,
odpružení v patě, dvousložkový
přímý nástřik, pryžová podešev
s protiskluznými vlastnosti, 
antistatická, odpružení v patě.

v 

Velikost: 36 až 48

05 1018 000
NORWICH S3 HRO
Bezpečnostní kotníková 
obuv s kompozitovou kaplí 
a kevlarovou planžetou 
proti propichu, svršek 
z lícové kůže s hydrofobní 
úpravou, anatomicky 
tvarovaná stélka EVA, 
podešev PU/Pryž 300 
°C, v nabídce i provedení 
O2 a S2.
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Velikost: 36 až 48

05 1806 000    
 MAC AIR S1P
Vzdušný, pohodlný sandál 
s vysoce prodyšným svrškem 
z jemné broušené usně v kombi-
naci s textilem. Nízká hmotnost, 
prodyšnost. Podešev MACsole 
má vynikající přilnavost k povrchu, 
kompozitová kaple + planžeta.

05 1997 000    
 MAC SPEED S1P 
Sportovní polobotka z prodyšného 
materiálu z jemné broušené usně 
v kombinaci s textilem. Podešev 
MACsole má vynikající přilnavost 
k povrchu. Zdokonalení norem                   
z hlediska nárazu 
a propichu PERFOSAFE 
a POLYCAP. Nízká hmotnost, 
pružnost, kompozitová kaple 
+ planžeta.

Velikost: 36 až 48

05 1275 000
 MAC CROSSROAD ANKLE S3  
Bezpečnostní obuv s kompozitovou kaplí 
a kevlarovou planžetou proti propichu,
 bez kovových prvků, hydrofobní 
úprava, pryžová podešev 
MACsole s výbornými 
protiskluznými vlastnosti 
a odolností vůči 
chemikáliím.

Velikost: 36 až 48

Velikost: 36 až 48

05 1998 000
 MAC CROSSROAD LOW S3
Bezpečnostní polobotka s kompozitovou kaplí 
a kevlarovou planžetou proti propichu, bez 
kovových prvků, hydrofobní úprava, 
pryžová podešev MACsole 
s výbornými protiskluznými 
vlastnosti a odolností 
vůči chemikáliím.

05 1274 000
 MAC WILD ANKLE S1P HRO   
Kotníková obuv s kompozitovou kaplí 
a planžetou proti propichu, 
NON METALLIC, svršek z broušené 
usně v kombinaci s textilem, kryt špice,
pryžová podešev odolná vůči olejům, 
kyselinám, chemikáliím, 
zásaditým látkám 
a teplotám do 300 °C.

Velikost: 36 až 48

05 1991 000
 MAC PULSE S3  
(220036)  Sportovní polobotka 
z lícové usně v kombinaci s texti-
lem, kompozitová kaple a planžeta, 
NON METALLIC, hydrofobní 
úprava. Podešev MACsole 
s vynikající přilnavostí k povrchu 
– odolává uhlovodíkům 
a teplotám do 300 °C. 
Nízká hmotnost, 
pružnost.

Velikost: 36 až 48

05 1226 000
 MAC JUMP S3 
(240036) Sportovní kotníčková obuv z lícové usně 
v kombinaci s textilem s hydrofobní úpravou.
 Kompozitová kaple a planžeta, 
NON METALLIC. Podešev MACsole 
s vynikající přilnavostí 
k povrchu – odolává uhlovodíkům 
a teplotám do 300 °C.

Velikost: 36 až 48

Velikost: 36 až 48

05 1999 000
 MAC WILD LOW S1P HRO
Polobotka s plastovou kaplí a kevlarovou planžetou, 
NON METALLIC, svršek z broušené 
usně v kombinaci s textilem, 
systém podpory kotníku, kryt špice, 
pryžová podešev odolná 
vůči olejům, kyselinám, 
chemikáliím, 
zásaditým látkám 
a teplotám do 300 °C.
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Velikost: 37 až 48

05 1462 000   
RUN R100 S1P
Lehké ohebné polobotky moderního designu s kompozitovou kaplí 
a kevlarovou planžetou proti propichu, bez kovových částí, svršek 
z mikrovlákna, rychloupínací pružné tkanice, komfortní tvarovaná 
stélka, podešev PU/PU./PU.

Velikost: 35 až 48

05 1390 000  
BONN S1
Ekonomický sandál s ocelovou kaplí, 
svršek z tlačené lakované hovězí štípenky, 
podešev PU/PU, v nabídce i provedení 
bez kaple O1.

05 0551 000
OMEGA LUX S1 WHITE
Komfortní bezpečnostní ESD sandál s kompozitní tužinkou ve špici, 
svršek z mikrovlákna On Micro PRO, vzdušná podšívka s výbornou 
absorpcí potu, antibakteriální ESD stélka Vildona Drysole, podešev 
PU/PU.

05 1571 000
SILUO S1P
Bezpečnostní polobotka s kompozitovou kaplí a ocelovou stélkou 
vůči propichu, svršek kombinace štípenka/textil, 
polstrovaný jazyk, antistatická antibakteriální stélka, 
podešev PU/PU SRC.

Velikost: 37 až 47

05 1515 000
SOLANUM S1P SRC  
Lehký bezpečnostní sandál s kompozitovou kaplí a planžetou 
proti propichu, NON METALLIC, svršek z lícové kůže, 
textilní jazyk a bandáž límečku, zapínání na dva suché zipy, 
antibakteriální antistatická 
stélka, podešev PU/PU.

Velikost: 39 až 49

05 1976 000    
OMEGA S1 ESD BLACK
ESD sandál s ocelovou kaplí ve špičce, 
podešev PU / PU, zapínání na suchý zip.

Velikost: 36 až 48

05 1796 000    
OMEGA S1 ESD SPORT
ESD sandál s ocelovu kaplí, vzdušný svršek z nubuku, 
antistatická stélka Vildona Drysole s výbornou 
absorbcí potu, polyuretanová podešev.

Velikost: 36 až 47

Velikost: 35 až 47
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05 1246 000
UVEX OFFICE 9541S1
Společenská bezpečnostní polobotka s ocelovou kaplí, 
celokožený svršek, vzdušná podšívka, 
komfortní stélka s tlumícím 
systémem hydrofl ex GEL, 
podrážka nitril - kaučuk 
s odolností do 300 °C.

Velikost: 38 až 47

05 0412 000
UVEX 2 9553.8 ESD
Velmi lehký bezpečnostní sandál s kompozitní kaplí ve špici anatomic-
kého tvaru, svršek z mikrovlákna, stélka se systémem odvodu potu a 
absorbcí rázů v přední a patní části, ergonomická podešev PU/PU s 
vynikajícími protiskluznýámi vlastnostmi, bez silikonu 

Velikost: 38 až 48, Nadmer

Velikost: 36 až 48, Nadmer

05 1281 000  
UVEX 8532 S1 ESD
Vzdušná kotníková obuv sportovního designu 
s kompozitovou kaplí, NON METALLIC,
svršek z perforovaného mikrovlákna,
beze švů, podšívka ze síťoviny,
podešev PU/PU bez silikonu.

05 1620 000
MOTION LIGHT SANDAL 6980.8 S1 ESD
Široký sportovní ESD sandál s ocelovou kaplí ve špici, 
svršek z nubuku, prodyšná textilní podšívka, 
měkký polstrovaný jazyk, komfortní stélka 
s výborným odvodem vlhkosti, 
podešev PU/PU.

Velikost: 38 až 48

Velikost: 35 až 48, Nadmer

05 1185 000
UVEX 8531 S1
Komfortní lehká vzdušná ESD polobotka s kompozitovou kaplí, 
bezešvý perforovaný svršek z mikrovlákna, 
výborná stabilita v boční a patní části, 
technologie UVEX climazone pro op-
timální regulaci teploty uvnitř boty, 
měkký polstrovaný límec a jazyk, 
bez silikonu, podešev PU/PU.

05 0959 000
MOTION LIGHT 6982.8 S1 ESD
Široká sportovní ESD polobotka s ocelovou 
kaplí ve špici, svršek z nubuku v kombinaci 
s textilem, prodyšná textilní podšívka, 
měkký polstrovaný jazyk, komfortní stélka 
s výborným odvodem vlhkosti, podešev 
PU/PU.

Velikost: 38 až 48

Velikost: 35 až 48, Nadmer

05 0502 000
UVEX SANDÁL 8542 S1 ESD
Komfortní sandál sportovního designu s kompozitovou kaplí bez 
kovových prvků, bezešvý svršek ze vzdušného 
perforovaného mikrovlákna, polstrovaný jazyk 
a límec obuvi, komfortní stélka se systémem 
odvodu potu, podešev PU/PU bez silikonu, 
v nabídce kromě standardního i extra široké 
provedení obuvi.

Velikost: 35 až 43

05 1890 000
UVEX SANDÁL LADIES 8560 S1 ESD
Komfortní dámský sandál sportovního designu s kompozitovou 
kaplí bez kovových prvků, bezešvý svršek 
ze vzdušného perforovaného mikrovlákna, 
polstrovaný jazyk a límec obuvi, komfortní 
stélka se systémem odvodu potu, podešev 
PU/PU bez silikonu
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Velikost: 36 až 47

05 1514 000  
 ALFA SPORT 01
Perforovaná polobotka, podešev PU/PU. 
Provedení bez ocelové kaple (01).

05 1615 000
 ULM S1
Ekonomická polobotka s ocelovou kaplí, svršek kombinace tlačené 
lakované hovězí štípenky se syntetickými materiály, podešev PU/
PU, v nabídce i kotník S1.

Velikost: 36 až 48

05 1935 000
 PRESTIGE  
(P 46106) Obuv pracovní PRESTIGE 
česká výroba. Barva: bílá a černá.

Velikost: 35 až 48

Velikost: 38 až 48

05 1448 000 - S1 (030145)
 PERKO SLÉVÁRENSKÉ
Podešev do 300 °C 
s ocelovou kaplí (S1) 
i bez (O1), šroubení.

Velikost: 38 až 48

05 1224 000  základní verze (960110)
05 1216 000  zateplená-plyš (960009)
 WIBRAM KOTNÍK
S bandážovým lemem. 
Provedení 01 – bez špice.

Velikost: 36 až 48

05 0910 000
 RAVEN XT LOW S1P
Bezpečnostní polobotka s ocelovou kaplí ve špici a planžetou proti 
propichu, svršek z kůže s refl exními doplňky, podešev PU/PU s 
masivní ochranou proti okopu, v nabídce i provedení S1

Velikost: 36 až 48

05 0618 000
 RAVEN XT ANKLE S1P
Bezpečnostní kotníková obuv s ocelovou kaplí ve špici a planže-
tou proti propichu, svršek z kůže s refl exními doplňky, podešev 
PU/PU s masivní ochranou proti okopu, 
v nabídce i provedení S1 a S3.

05 0576 000
 RAVEN XT SANDAL S1P
Bezpečnostní sandál s ocelovou kaplí ve špici a planžetou proti 
propichu, svršek z kůže s refl exními doplňky, zapínání na kovovou 
přezku, podešev PU/PU s masivní ochranou proti okopu, v nabídce i 
provedení S1

Velikost: 36 až 48
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Velikost: 35 až 42

05 2762 000  
AURELIE S2
Extrémně lehká, ohebná a prodyšná dámská polobotka s širokou 
kompozitovou kaplí bez kovových prvků, vzdušný svršek v kombi-
naci textil / mikrovlákno, hydrofobní úprava, podšívka 3D mesh, 
anatomická antibakteriální 
tvarovaná PU stélka, 
podešev PU 2D SOFT 
SYSTEM s vynikajícím 
komfortem.

22244
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05 2755 000
DANA O1
Dámská pracovní polobotka bez kaple, svršek z hovězí štípenky, 
textilní bandáž límečku, podešev PU/PU Sport.

Velikost: 36 až 42

Velikost: 35 až 42

Velikost: 36 až 42

05 2754 000  
VITAMINE S2 POLOBOTKA
Stylová dámská polobotka v různých barevných provedeních, 
ocelová kaple ve špici, svršek ze semišové usně s hydrofobní 
úpravou, třívrstvá mikroporézní podšívka, 
podešev Paraboline PU/PU.

05 2756 000  
JANA 01
Dámská polobotka bez kaple, perforovaný svršek z broušené 
hovězinové usně, textilní podšívka, podešev PU/PU Sport, 
anatomická stélka Dryslole.

05 2775 000
RESEDA S1P GREY
Lehká dámská polobotka s maximálním komfortem pro ženská cho-
didla, kompozitová kaple a planžeta proti propichu, svršek prodyšná 
syntetická textilie se strukturou „plástev medu“, třívrstvá, vysoce pro-
dyšná mikroporézní syntetická podšívka, podešev Parabolight PU/PU.

Velikost: 35 až 42

Velikost: 35 až 42 Velikost: 35 až 43

05 2768 000
LINER FLEX S3
Komfortní lehká dámská polobotka s ocelovou kaplí ve špici a kevlaro-
vou planžetou proti propichu, svršek z jemného nubuku s hydrofobní 
úpravou, komfortní podšívka ONSTREAM s vysokou prodyšností v 
moderním designu, polstrovaný jazyk, ergonomicky tvarovaná stélka
z PU pěny, fl exibilní podešev PU/PU.

05 1890 000
UVEX SANDÁL LADIES 8560 S1 ESD
Komfortní dámský sandál sportovního designu s kompozitovou kaplí 
bez kovových prvků, bezešvý svršek ze vzdušného perforovaného 
mikrovlákna, polstrovaný jazyk a límec obuvi, komfortní stélka se 
systémem odvodu potu, podešev PU/PU bez silikonu.

05 2774 000
LIBERT IN S3 POLOBOTKA
Lehká dámská polobotka s polykarbonátovou kaplí a kevlarovou 
planžetou proti propichu, svršek z měkké lícové usně s hydrofobní 
úpravou, třívrstvá, vysoce prodyšná podšívka, podešev Parabolight 
PU/PU.

Velikost: 35 až 42
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05 2855 000
VITAMINE S2 KOTNÍK
Stylová dámská bezpečnostní kotníková obuv v mnoha barevných 
provedeních, ocelová kaple ve špici, svršek ze semišové usně 
s hydrofobní úpravou, třívrstvá 
mikroporézní podšívka, 
podešev Paraboline PU/PU.

Velikost: 35 až 42Velikost: 35 až 41

05 2758 000  
CANNES S2
Lehká sportovní dámská polobotka s ocelovou kaplí, 
svršek z lícové kůže s hydrofobní úpravou, 
mezipodešev z Phylonu zajišťuje vysoký komfort, 
pryžová podešev s výbornými protiskluznými vlastnostmi, 
dámský střih.

Velikost: 35 až 42

05 2759 000  
CORINNE S2
Dámská společenská bezpečnostní obuv s ocelovou kaplí, 
svršek z lícové kůže s hydrofobní úpravou, kožená stélka, 
podešev PU/PU, zapínání na kovovou přezku.

Velikost: 36 až 42

05 2751 000
CERES S3
Dámská polobotka sportovního designu s kompo-
zitovou kaplí a kevlarovou planžetou proti propichu, 
svršek z nubuku, podšívka 
mesh, anatomicky tvaro-
vaná PU stélka, pryžová 
podešev.

05 2773 000
PINK S1P
Lehká komfortní dámská polobotka s polykarbonátovou kaplí 
a planžetou proti propichu, svršek z měkkého perforovaného 
mikrovlákna, třívrstvá, vysoce prodyšná podšívka, podešev 
Parabolight PU/PU.

05 2707 000
SPIRIT S1P
Lehký dámský sandál s maximálním komfortem pro ženská 
chodidla, svršek z perforovaného mikrovlákna, třívrstvá vysoce 
prodyšná mikroporézní podšívka, polykarbonátová kaple, kevlaro-
vá planžeta proti propichu, podešev Parabolight/PU2D.

05 2769 000
BEAUTY FLEX S3
Komfortní lehká dámská polobotka s ocelovou kaplí ve špici a kevlaro-
vou planžetou proti propichu, svršek z jemné lícové kůže s hydrofobní 
úpravou, pruženka na nártu, komfortní podšívka ONSTREAM s vyso-
kou prodyšností v moderním designu, ergonomicky tvarovaná stélka 
z PU pěny, fl exibilní podešev PU/PU.

05 2765 000
ROSA S3
Dámská společenská bezpečnostní obuv s kompozitní kaplí a plan-
žetou proti propichu, svršek měkká lícová hladká useň s hydrofobní 
úpravou, podešev Parabolight/PU2D.

Velikost: 35 až 42

Velikost: 35 až 42 Velikost: 35 až 42
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05 2884 000 - Dámské - rovné
05 2882 000 - Dámské - na klínku
05 1893 000 - Pánské
 NAZOUVÁK ZDRAVOTNÍ
(bez paty). Barva: bílá, hnědá. Podešev: tvarovaný korek+Evac.

05 2892 000
 SANDÁL ZDRAVOTNÍ 225510 
(225510) Osvědčená protiskluzová podešev PUR.

05 2891 000 - Dámské - rovné
05 2895 000 - Dámské - na klínku
05 1857 000 - Pánské
 SANDÁL ZDRAVOTNÍ
(s patou). Barva: bílá, hnědá. Podešev: tvarovaný korek+Evac.

Velikost: 
dámské 36 až 42, 
pánské 39 až 48

Velikost: 
dámské 36 až 42, 
pánské 39 až 48

Velikost: 35 až 42

05 2813 000  
 SPARTA
Pohodlný široký lehký sandál z hovězinové usně, pohodlná stélka 
pohlcující pot, vhodný pro dlouhodobé stání, protiskluzová 
olejivzdorná podešev.

Velikost: 36 až 46

05 1302 000
 NAZOUVÁK 06760
Antistatický nazouvák, protiskluzová podešev, větrací otvory 
umístěny tak, aby nevtékaly kapaliny, omyvatelné při teplotě 
do 135 °C, barva: bílá, zelená.

Velikost: 35 až 48

05 2701 000
 FRENCH S1 SB
Lehký komfortní dámský sandál s ocelovou kaplí ve špici, pratelný, 
chemicky odolný svršek z měkkého mikrovákna, komfortní podšívka 
ONSTREAM s vysokou prodyšností v moderním designu, antistatic-
ká antibakteriální ergonomicky tvarovaná stélka z PU pěny, pružná 
podešev PU/PU .

Velikost: 35 až 42
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05 1832 000
 ŽABKY
Obuv koupelová.

05 2879 000 - bílé BETA OB
05 2880 000 - černé BETA OB
05 2878 000 - bílé BETA OB ESD
 BETA
Tvarovaná stélka Vildona Drysole,
podešev mono, PUR.

05 1865 000 - Pánská (1720A)
05 2830 000 - Dámská (1718A)
 SANDÁL ZDRAVOTNÍ ESD
Dvoupřezková. 

05 1920 000 - Pánská   (1725A)
05 2809 000 - Dámská (1725A)
 SANDÁL ZDRAVOTNÍ ESD
Bílé ESD sandále s plnou perforovanou špicí, 
dámské provedení na klínku, podešev evac, 
antistatická anatomicky tvarovaná korková stélka 
potažená usní.

05 1841 000
 KLOKAN
Nazouvák akupresurní.

Velikost: 35 až 46

Velikost: 36 až 46

Velikost: 35 až 47

Velikost: 36 až 47

Velikost: 36 až 47

Velikost: 36 až 47

05 0545 000  
 MAXIM OB WHITE SLEPPER
EVA nazouvák s kompaktní vyztuženou přední částí poskytující ochranu 
před pádem předmětů na nohu nebo politím. Pryžové vkladky na podešvi 
obuvi zajišťují výborné protiskluzné vlastnosti, vyměnitelná vkládací stélka 
umožňuje udržovat dobré hygienické vlastnosti. Obuv vhodná do gastro-
nomických provozů.

05 0556 000
 CAT WHITE
Lehký komfortní sandál bez kaple, svršek z mikrovlákna a hydro-
fobní úpravou, vysoce prodyšná stélka s vynikající absorpcí potu, 
vyjimatelná anatomicky tvarovaná stélka, podešev PU / PU, v nabídce 
i provedení černé a šedé.

05 1892 900
 PUDU BLACK
Korkové pantofl e s podrážkou 
z pěnové pryže a koženým 
svrškem, barvy černá, bílá.

Velikost: 36 až 46

Velikost: 36 až 48
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05 3600 019 
STÉLKA GELOVÁ 3000
Anatomicky tvarovaná 
prodyšná stélka,
vynikající nasákavost, 
gelová pata.

Velikost: 36 až 48 

05 3606 000
STÉLKA CARBONE
Měkká, ostřihávací stélka ze šlehaného latexu s přídavkem aktivního 
uhlí. Pohlcuje pachy, saje pot a změkčuje došlap. 
Udržuje trvalou hygienu 
nohou a příjemný pocit 
při chůzi. Jedna stélka 
pro všechny dámské 
a pánské velikosti.

05 3600 017
STÉLKA UVEX 9595.6
Komfortní stélka s výborným 
pohlcováním vlhkosti, antistatická 
úprava, útlumový systém uvex 
hydrofl ex® GEL, anatomické 
tvarování s podporou klenby 
chodidla.

05 03629 000
STÉLKA JALAS 8102 FX2 PRO
Mimořádné prodyšná ergonomická stélka s vynikajícím tlumením 
rázů, měkká pěna EVA, elektricky vodivá 
vlákna na bázi polyesteru, absorbční 
zóna v přední i zadní části z materiálu 
Poron XRD, perforace v přední 
části, ochrana před
elektrostatickým výbojem

05 3628 000
STÉLKA DELTA 46500
Komfortní perforované stélky 
se systémem odvětrávání 
DELTA PLUS AIR FLOW SYSTEM 
z PU/polyesteru.

05 3600 012
STÉLKA DRYSOLE
Komfortní pohodlná perforovaná 
vyměnitelná stélka s výbornou 
nasákavostí a vysychavostí, 
vhodná do všech typů obuvi.

Velikost: 35 až 48

Velikost: 35 až 48, Nadmer Velikost: 35 až 48, Nadmer

Velikost: 36 až 48, Nadmer

Velikost: 35 až 48

05 3600 022
STÉLKA SOFT TOUCH MTS
Komfortní, anatomicky tvarovaná stélka 
z PU pěny.

05 3600 004    
STÉLKA MTS 
Antistatická antibakteriální 
stélka s dobrou absorbcí potu 
do obuvi MTS.

Velikost: 36 až 48

05 3600 101
TKANICE PLOCHÉ 120
Bavlněné ploché tkanice, 
různé délky do 140 cm.
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05 1332 700
 HOLINKY KALHOTOVÉ
PVC, možno i v provedení S5 
(ocelová kaple a planžeta).

05 1349 000
 DUNLOP ŽLUTÁ S5
Bezpečnostní holínka,
zvýšená chemická odolnost,
ocelová špice a planžeta.

Velikost: 37 až 50 Velikost: 40 až 47

Velikost: 35 až 47
Velikost vysoké: 36 až 48
Velikost nízké: 36 až 47

05 1345 000
 EUROFORT S5  
Antistatické vysoké bezpečnostní 
holínky z PVC a nitrilu s kovovou 
tužinkou a antikorozní stélkou, 
určené k ochraně před vodou, 
nečistotami, stlačením 
a propíchnutím. Antistatická 
podešev, rezistentní vůči kyselinám, 
olejům, pohonným látkám a tukům. 
Výška cca 38 cm, váha cca 2,5 kg.

05 2331 000 - ČERNÉ - dámské  (G 29215)
05 1321 000 - ČERNÉ - pánské  (G 29227)
05 2334 000 - BÍLÉ - dámské (G 29215)
05 1322 000 - BÍLÉ - pánské  (N 28127)
 HOLINKY PRYŽOVÉ PROTISKLUZOVÉ

05 1314 000
 KRAKEN  
(260716) Pryžové holínky.

Velikost: 39 až 48

05 1380 000
 GINOCCHIO  
(2641) Proti minimálním
mechanickým rizikům.
Barva: olivová,
černá, bílá.

Velikost: 37 až 48

05 1331 000
 HOLINKY RYBÁŘSKÉ

Velikost: 39 až 48 Velikost: 41 až 47

 HOLÍNKY PVC S NITRILEM
05 1347 000 - TRONCHETTO OB SRA  
(280318) Holínky PVC s nitrilem, odolnost
proti živočišným a rostlinným tukům, 
antistatické, nízké 26 cm. 
Velikost: 39 až 47. 
05 1334 000 - BC FOOD 04 FO CRC  
(260318) Holínky PVC s nitrilem, odolnost 
proti živočišným a rostlinným tukům, 
antistatické. Vysoké 35 cm. 
Velikost: 35 až 48.
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03 6106 212
 IMPREGNACE 3600  
Impregnační spray na kůži a textil 
určen k ošetřování obuvi a oděvů, 
objem 300 ml.

05 1336 000
 HUNTER SPECIAL
Speciální zateplená obuv 
do extrémních podmínek. 
Až do -50 °C.
Izolace přírodní vlnou a 
hliníkovou mezivrstvou.

Velikost: 37 až 48 Velikost: 41 až 48

Velikost: 39 až 47

05 1335 000
 POLAR  
2741 Určeny do nenáročných 
podmínek.

05 1326 000
 ECRINS S5 CI SRC WINTER  
Zimní holínky zateplené 
pevnou polyesterovou 
podšívkou a aluminiem, 
dvojité vstřikování PVC, 
podešev PVC/Nitril, 
kaple a planžeta.

05 1362 000
 HOLÍNKY KOŽENOPLSTĚNÉ

05 1352 000
 HOLÍNKY GUMOPLSTĚNÉ 
PRYŽOVÉ

Velikost: 38 až 48Velikost: 37 až 48

Velikost: 36 až 48, Nadmer

05 3001 000
 SAFE GUEST GRIP 
Pryžový bezpečnostní návlek na obuv 
s ochrannou ocelovou tužinkou ve špici 
a protiskluznou podešví, určen zejména 
pro návštevy průmyslových provozů.

05 3700 000
 ZEMNÍCÍ PATA JEDNORÁZOVÁ
Jednorázový zemnící ESD samolepící 
pásek na obuv.

05 3614 002
 MAGIC SPIKER CRAMPON 
Nesmeky z kvalitního pryžového materiálu, 
drží pevně na obuvi, jsou odolné proti 
mrazu a jiným povětrnostním podmínkám, 
důmyslná konstrukce kovových hrotů.

03 6106 224
 BNN SPRAY PROFI DEO SHOE
Sprej s obsahem nanočástic stříbra a 
oxidu křemičitého, udržuje svěžest v obuvi 
a chrání ji před nepříjemným zápachem. 
Stříbro zabraňuje množení mikroorga-
nismů, oxid křemičitý absorbuje nepříjem-
ný zápach, objem 150 ml.

03 6106 110
 3700 HYDROFOBNÍ KRÉM
Hydrofobní krém určený na přírodní lícové 
materiály, chrání vůči vodě, znečištění, 
ošetřuje a oživuje vzhled obuvi, 250 g, 
černý.

Velikost: M, L , XL

05 1325 000
 MORNAS
zimní zateplené holínky, podešev 
dvousložkový nástřik PU/PU 
s hrubým dezénem, okraj PU, 
podšívka polyester, kožešinka 

Velikost: 39 až 47
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03 2501 401
THERMO BOSS
Polyetylénová skořepina thermo boss určena pro provozy
s vyššími teplotami, neměnné 
vlastnosti vykazuje v rozmezí
teplot -30 °C až +50 °C,
na vnějším povrchu až do 150 °C 
má krátkodobou odolnost proti 
plamenu, splňuje
požadavky pro použití
do prostředí s nebezpečím
výbuchu v zóně 1 a 2.
Zavěšená v 6-ti bodech,
pro práci při 1000 V.
Barva: bílá, červená, žlutá.

03 2501 042
ONYX
ABS bezpečnostní přilba s dvojitým pláštěm s výsuvným ochranným 
krytem, hmotnost 745g, 3 textilní pásky se 6 body uchycení, pěnový 
potní pásek, nastavitelná velikost pomocí One-D Rottor systémem od 
53 do 63 cm, refl exní doplňky, 
integrovaný podbradní pásek se 
4 bodovým uchycením, elektrická 
izolace do 1000 V.A.C. nebo 
1500 V.D.C, ochrana před 
elektrickým obloukem třídy 1 
(GS-ET 29), štít s úpravou proti 
zamlžování a ošetřením proti 
poškrábání, ochrana před 
elektrickými oblouky a náhodnému 
rozstřiku roztavených kovů nebo 
horkých kapalin, EN166, EN170, 
      EN397, EN50365, GS-ET-29 třída 1

03 2501 011
LAS S14
Polyetylénová skořepina. Zavěšená
ve čtyřech bodech na textilních
páscích, pro práci při 1000 V
a -30 °C. Hmotnost: 310 g.
Barva: bílá, žlutá, zelená,
modrá, červená, oranžová.
03 2502 101
-  se zapínáním.
03 2502 118
- čelní páska k přilbě.
03 2502 113
- vystýlka přilby.

03 2501 201
FORESTRY SET
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. Splňuje EN397, EN50365, 
EN 352-3 a EN1731.
Barva: oranžová.

03 2501 016
EVO 3
Ochranná přilba z HDPE, váha 360 g, 6-ti bodový textilní náhlavní 
kříž, nastavení velikosti posuvným páskem 53–64 cm, životnost 5 let, 
teplotní odolnost: -40 °C až +50 °C, ochrana proti roztavenému kovu 
(MM)

03 2502 107 - polykarbonát čirý, tloušťka 1 mm,
 540 x 195 mm (9726 014)
03 2502 117 -  acetát (nepotivý) UH čirý, tloušťka 1 mm,
 540 x 195 mm (9725 514)
UVEX ŠTÍT
S adaptérem pro uchycení na přilbu.
Nastavení sklonu ve 3 stupních.

03 2501 013
LAS S17
Polyetylénová skořepina. 
Zavěšená v šesti bodech 
na celoplastikovém náhlavním
kříži, pro práci při 1000 V 
a -30 °C. Hmotnost: 310 g.
Barva: bílá, žlutá, zelená,
modrá, červená, oranžová.
Včetně náhradních
dílů viz LP 2014.

03 2501 404
AIRWING B-S
Přilba AIRWING se třemi odvětrávacími otvory.
Dva vzadu, jeden v přední straně. Zavěšení v šesti bodech,
na textilních páscích. Hmotnost 363 g.
Na objednání možno dodat provedení se zkráceným štítkem.
Barva: bílá, žlutá, 
červená, modrá,
oranžová, 
zelená.
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03 2501 019  
QUARTZ UP IV
Ochranná přilba s ventilačními otvory z UV rezistentního propylénu, 
náhlavní kříž z polyamidu, 3 textilní pásky, závěs v 8 bodech, 
houbová výstelka, nastavení velikosti 53 až 63 cm regulačním 
kolečkem, dvojí výškové nastavení 
pro optimální komfort.
Přilbu je možné dovybavit 
inegrovanými brýlemi FUEGO.
Barvy: červená, modrá, 
žlutá, oranžová, 
bílá, zelená.

Na přilby ZIRCON, QUARTZ,  DIAMOND a GRANITE zajišťujeme loga včetně certifi kace.

03 2501 023  
ZIRCON I
Ochranná přilba z UV rezistentního propylénu, 345 g, 
náhlavní kříž z polyetylénu s osmi závěsnými body, houbová vystýlka, 
otvor na sluchátka, stavitelná velikost.
Přilbu je možné dovybavit 
inegrovanými brýlemi FUEGO.
Barvy: bílá, žlutá, oranžová, 
červená, modrá, zelená,
šedá, EN 397 AC 1000V.

03 2501 020  
QUARTZ UP III
Ochrana přilba z UV rezistentního propylénu. 
Náhlavní kříž z polyamidu, 3 textilní pásky, 
závěs v 8 bodech. Houbová vystýlka. 
Nastavitelné sevření zubové, 
kolečkem na obvod hlavy 
53 až 63 cm. Dvojí možné 
nastavení obvodu hlavy 
(nahoře/dole) pro vyšší 
komfort. Elektrická izolace
1000 V. Přilbu je možné 
dovybavit inegrovanými 
brýlemi FUEGO.

03 2501 025  
BASEBALL DIAMOND V
Inovativní přilba typu baseball z ABS, otočná výstelka – možnost 
nosit také kšiltem dozadu, což zajišťuje lepší výhled, 8 bodový úchyt, 
3 textilní pásky, potní páska, nastavitelná od 53–63 cm, možnost 
nastavení výstelky výškově do 2 pozic, elektrická izolace, 
368 g, použití +50 až -20 °C, 
životnost 7 let.

03 2501 027  
GRANITE PEAK
Lehká ochranná přilba z polykarbonátu pro práce ve výškách, 
bez kšiltu pro lepší vertikální výhled, potní páska, zavěšení 
na textilních páscích, systém ROTOR 
pro optimální nastavení velikosti, 
součástí podbradník 
s 3 upevňovacími body, 
elektrická izolace 1000 V A.C., 
1500 V D.C., hmotnost 318 g, 
-20 až 50°C, životnost 7 let, 
v nabidce i typ wind s ventilací, 
barvy: bílá, modrá, žlutá.

03 2501 050  
G3000 SOLARIS
Helma určená pro použití v nepříznivých podmínkách s vysokými 
nároky na účinnou ochranu, vynikající větrání a maximální rozsah 
zorného pole, indikátor signalizující životnost přilby, v bílém 
provedení vhodná do výbušných 
prostor, hmotnost 310 g, 
možnost dovybavení 
integrovanými 
brýlemi V6E.

3 textilní pásky,
á vystýlka.
é, 

03 2501 029  
SUPER QUARZT
Bezpečnostní přilba z materiálu ABS-PC speciálně určena pro hutní 
průmysl, ochrana vůči extrémním teplotám +150 °C / - 30 °C, 
výstelka 3 textilní pásky s osmibodovým uchycením, 
pěnový potní pásek, 
nastavitelná velikost 
53 - 63 cm, dvojí nastavení 
obvodu pro vyšší komfort,
elektrická izolace do 1000 V AC 
nebo 1500 V DC .

03 2501 002
EVO LITE
Velmi lehká přílba o hmotnosti 285 g, 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, šestibodo-
vé textilní uchycení, s ventilací. Efektivní teplotní odolnost: -20 °C 
až +50 °C, testována na odolnost 
proti bočnímu tlaku (LD), potní 
páska z egyptské bavlny 
s mikroporézní PU vrstvou 
a neutrálním PH, EN 397, 
Životnost 5 let, 
materiál ABS plast.
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03 2501 511  
BIRRONG
Bavlněná čepice s pevným kšiltem a plastovou vnitřní výstuhou,
nastavitelná velikost, EN 812. 
Barva: černá, tm. modrá, stř. modrá, zelená, červená.

03 2501 522
HARDCAP AEROLITE 2,5
Nejlehčí čepice s plastovou výztuží na trhu, váha pouze 135 g, vý-
borně ventilovaná, refl exní prvky po stranách, svrchní vrstva čepice 
ošetřena vodě odolným repelentem, délka kšiltu 2,5cm, v nabídce 
i provedení s 5 cm kšiltem, EN812.

03 2501 512  
DUIKER
Bavlněná čepice s pevný kšiltem, plastovou vnitřní výztuhou 
a nastavitelnou velikostí, ochrana vůči skalpování, EN 812.
Barva: černá, modrá, zelená.

03 2501 517  
AIR COLTAN
Ochranná čepice stylu baseball odolná vůči nárazu, EN 812, 
vysoce prodyšný svrchní materiál polyester/bavlna, síťovina, vložka 
z polyethylenu a EVA absorbující rázy, nastavitelná velikost 55–62 cm. 
Barvy: šedá, tm. modrá, béžová.

03 2501 516  
COLTAN SHORT PEAK
Ochranná čepice se skořepinou
stylu baseball absorbující nárazy, zkrácený kšilt, ventilace v horní 
části, nastavitelná velikost suchým zipem, v nabídce i kšilty o délce 
5 a 7cm, EN812.

03 2503 003 
WINTER CAP
Zimní čepice pod přilbu ze syntetické kožešiny,
 zapínání na přezku a suchý zip, aplikace 
do přileb Zircon, Quartz, Baseball 
Diamond a Granite Peak.

03 2501 515  
HARDCAP A1+
Ochranná čepice s plastovou vnitřní výztuhou absorbující nárazy, na-
stavitelná velikost, 5 cm dlouhý kšilt, 50 % BA + 50 % PES, EN 812, 
v nabídce i zimní provedení se zateplením a ochranou uší.

03 2501 534
KAIZIO
Ergonomická kšiltovka se skořepinou dle EN812 z polyesteru/
bavlny a prodyšné síťoviny, vnitřní skořepina vystlaná tvarovaným PP 
z TPE s členěním pro lepší tlumení nárazů a delší životnost, délka 
kšiltu 5 cm, velikost UNI nastavitelná páskem.
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03 2502 106
 MAXSHIELD VISION
Čirý PC celoobličejový štít s náhlavním držákem.

03 2202 200
 5091
Náhradní zorník.

03 2502 300  
 VISOR HOLDER
Držák ochranného štítu VISOR-TORIC 
na přilby Quartz, Zircon, Baseball Diamond.

03 2502 307  
 VISOR-TORIC
Čirý zorník z polykarbonátu odolný poškrábá-
ní, tloušťka 2 mm, ochrana při svařování 
elektrickým obloukem, rozměr 39 x 20 cm, 
EN 166, EN 170.

03 2601 025
 VISOR-H
Držák s ochranou čela ke štítu Visor Toric, 
systém ROTOR® pro nastavení velikosti 
obvodu hlavy 53 až 63 cm, váha 180 g, 
EN 166.

03 2502 304  
 DYNAMIC JUGALPHA
Podbradní řemínek pro práci ve výškách, 4 fi xační body, 
samovypinatelný systém upevnění, vhodný pro přilby Quartz, 
Zircon, Baseball Diamond. V balení 10 ks.

03 2602 007
 ČELOVKA PETZL E99 AAA ACTIK
Dva tvary kužele světla (široký a zaostřený) ve 3 režimech svícení 
vhodných pro danou aktivitu: na blízku, pohyb a daleký dosvit, dlouhá 
výdrž, červené světlo pro diskrétní osvětlení ve tmě, červené blikání 
pro signalizaci, refl exní prvky na hlavovém pásku zvyšují bezpečnost 
uživatele, kompatibilní s dobíjecím akumulátorem CORE, integrovaná 
píšťalka na hlavovém pásku, voděodolná IP X4.

03 2601 004   ŠP 6  -  ochranný štít plexi 90 x 250 mm
03 2601 005   ŠP 28  -  ochranný štít plexi 220 x 250 mm
03 2601 007   ŠP 29  -  ochranný štít plexi 330 x 290 mm
03 2601 006   ŠP 15 -  ochranný štít plexi tvar vanička
 ŠTÍT OCHRANNÝ

03 2502 303  
 JUGALPHA
Podbradní pásky s upevňovacím systémem s automatickým roze-
pínáním, vhodný pro přilby Quartz I, Zircon, Baseball Diamond, 
balení 10ks.

03 2501 022  
 BASALPHA
Balení 10ks potních pásek do přileb Quartz, Zircon a Baseball 
Diamond.
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03  2502 308
 BALBI2
Držák štítu s ochranou čela + čirý 
polykarbonátový štít VISOR-PC 
s plastovým okrajem, 
39 x 20 cm, hmotnost 
260 g, EN 166, 
k dispozici náhradní štíty.

03 2301 001
03 2301 003 - náhradní náhlavník
 KAZETO KUKLA
Kukla svářecí včetně náhlavníku.
Vyměnitelná skla 110 x 90 mm.

03 2301 005 - štít svářecí
03 2302 002 - sklo čiré 110 x 90 mm
03 2302 001 - sklo čiré 100 x 80 mm
03 2302 007 - sklo svářečské 110 x 90 v odstínech 7-14
03 2302 003 - sklo svářečské 100 x 80 mm
 KAZETO ŠTÍT

03 2301 004
 SK 100
Plastová kukla pro svářeče, snadno
vyměnitelná skla 110 x 90 mm.
Tmavost 6-11, EN 166 a 175.

03 2601 009  
 VISIGUARD
Čirý PC obličejový štít s náhlavním držákem, polykarbonátový zorník 
třídy 1B, možnost dokoupení náhradního zorníku. V nabídce i zatma-
vené zorníky IR3 a IR5

03 2301 037  
 BARRIER 2
Samostmívací svářecí kukla pro MIG, TIG svařování, 
které vyžaduje ochranu zastíněním DIN13, DIN9. 
Zorné pole: 100 x 60 mm. 
LCD fi ltr v ceně. 
Barvy: čirá DIN4 state - stav 
Maroon DIN9 na DIN13. 
Spínací rychlost 0,0003 s. 
Napajení dvouma solárníma 
článkama a dvěma 
vyměnitelnýma lithiovýma 
bateriema v ceně, 
hmotnost 520 g.

03 2401 403
 G500V5CH510
Kombinace náhlavního systému s drátěným obličejovým
štítem z nerezové oceli a sluchátky OPTIME I,
 vyměnitelné plastové potítko, 
kompatibilní s širokou škálou 
mušlových chráničů 
3M a Peltor.

03 2301 017  
 ASK 300
Svářečská samostmívací kukla 
s nastavitelnou tmavostí automatického 
optického fi ltru od 9 do 13.
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03 2201 230  
 OX2000
Čiré brýle s polykarbonátovým zroníkem navrženy pro nošení na 
dioptrických brýlích, nylonové stranice stavitelné do 5 poloh, 
neklouzavé otočné PVC koncovky.

03 2201 235  
 3M 2820
Čiré ochranné brýle, postranice umožňují nastavit úhel 
zorníku, pevný polykarbonátový zorník s ochrannou vrstvou 
proti poškrábání a zamlžování, hmotnost 22 g, 
v nabídce i žlutý a kouřový zorník.

03 2201 231  
 3M 2840
Čiré ochranné brýle, postranice umožňují nastavit úhel 
a délku zorníku, integrovaný chránič obočí, pevný polykarbonátový 
zorník s ochrannou vrstvou proti poškrábání a zamlžování,
v nabídce i žlutý, oranžový, zlatý a kouřový zorník.

03 2201 110  
 SECUREFIT401
Čiré lehké polykarbonátové brýle s inovativními, dvojitě lisovanými 
postranicemi se změkčeným povrchem pomáhající rozložení tlaku 
nad uchem, nastavitelný nosní můstek a měkké vsadky postranic 
zvyšující uživatelský komfort, úprava vůči zamlžování, poškrábání a ÚV 
záření, v nabídce žlutý, šedý a zrcadlový zorník.

03 2201 220  
 3M 2740
Ochranné brýle s odolností vůči nárazům, 
optická třída 1, polykarbonátový zorník s úpra-
vou proti poškrábání a zamlžení, nastavitálná 
délka stranic a úhlu zorníku,v nabídce i žlutý a 
kouřový zorník.

03 2201 222
 3M 2890A
Ochranné uzavřené brýle s nepřímým 
větráním a nemlživým acetátovým zorníkem, 
vhodné pro polomasky 3M, EN166.

03 2201 221  
 3M 2730
Bez obrouček, tvrzený polykarbonátový zorník, 
měkký nosní můstek, nastavitelné stranice.

03 2201 239  
 3M 2845 IR5
Svářečské brýle s integrovaným chráničem obočí, 
polykarbonátový zorník s úpravou vůči zamlžování a poškrábání, 
stranice s nastavitelným úhlem zorníku, měkké polstrování.

03 2201 005
 SOLUS 1000 ČIRÉ MODRO-ČERNÉ
Polykarbonátové ochranné brýle série 3M™ Solus 1000 s čirým 
zorníkem jsou ošetřeny 3M™ Scotchgard™ - povrchovou úpravou 
chránící zorníky po delší dobu než tradiční proti-mlžící povrchové 
úpravy. I po několika mytích déle zajišťuje kvalitní výhled i ve vlhkých a 
zamlžených prostředích. Z příslušenství v nabídce pěnová vložka pro 
vyšší ochranu či možnost výměny 
postranic za pružný hlavový 
pásek. V nabídce 
žlutý a šedý zorník
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03 2201 429  
EGON CLEAR
Ergonomické brýle s čirým, čirým zrca-
dlovým, kouřovým či žlutým zorníkem z 
polykarbonátu, sportovní design, obroučky ze 
dvou materiálů rozdílné tuhosti, nosní můstek 
z měkčeného PVC pro maximální komfort, 
úprava proti poškrábání a proti zamlžování, 
UV400.

03 2201 416  
VULCANO 2 CLEAR
Polykarbonátové čiré brýle, nastavitelný úhlel zorníku a délka stranic, 
úprava proti zamlžování, poškrábání a UV záření, měkky nosní 
můstek, hmostnost 26 g.

03 2201 417  
VULCANO 2 SMOKE - kouřové.

03 2201 423  
HEKLA
Čiré polykarbonátové brýle vhodné k nošení 
přes brýle dioptrické, boční ochrana, integro-
vaný polykarbonátový můstek, měkké stranice, 
hmotnost 36g, UV400, úprava vůči poškrábá-
ní, EN166, EN170.

03 2201 665
RIMFIRE CLEAR
Komfortní čiré polykarbonátové brýle, 
sportovní design, měkký fl exibilní nosní 
můstek, poddajné pružné stranice, výborné 
krytí zraku, součástí balení sáček na brýle a 
šňůrka, EN166, EN170 v nabídce i prove-
dení zorníku zrcadlové a polarizační

03 2201 414  
LIPARI 2 CLEAR
Jednodílné polykarbonátové čiré brýle, stavitelný úhlel zorníku 
a délka stranic, integrovaný měkký nosní můstek, úprava zorníků 
vůči poškrábání, zamlžování a UV záření, hmotnost 34 g.

UV400.

03 2201 402  
FUJI2 GRADIENT
Binokulární polykarbonátové brýle vyráběné 
metodou dvojitého vstřikovaní, oranžové 
s gradientem, stranice ze dvou materiálů, 
ohebné koncovky, ohebný můstek z PVC, 
hmotnost 29 g, úprava proti poškrábání, 
UV400, v nabídce i čirý zorník.

03 22201 401
KILAUEA CLEAR
Antistatické brýle s polykarbonátovým zorní-
kem bez odlesků, úprava vůči zamlžování a 
poškrábání, UV400, součástí balení šňůrka 
a látkový pytlík, EN166, EN170, v nabídce 
i provedení se zatmaveným a polarizačním 
zorníkem.

03 2201 12x  
KILIMANDJARO
Jednodílné čiré nebo kouřové polykarbonáto-
vé brýle, sklopné a nastavitelné nylonové stra-
nice, hmotnost 32 g, úprava proti poškrábání, 
zamlžení a UV záření.

03 2201 439  
MILO
Lehké čiré polykarbonátové brýle s integrova-
ným nosním můstkem, pružné polykarbonátové 
stranice, úprava vůči poškrábání a zamlžování, 
UV400, EN166, EN170, v nabídce i provedení 
s kouřovým zorníkem.

03 2201 413
KISKA CLEAR
Čiré, antistatické, ultra lehké polykarboná-
tové brýle, bez kovových prvků, hmotnost 
pouze 20g, měkký nosní můstek, antire-
fl exní zorník s úpravou vůči poškrábání a 
zamlžování, UV400, v nabídce i kouřový 
zorník.

03 2201 434  
MEIA CLEAR
Lehké čiré polykarbonátové brýle, integrovaný 
nosní můstek, stranice s ukončením z PVC, 
hmotnost 25 g, v nabídce žlutý i kouřový 
zorník.

C,
ost 25 g, v nabídce žlutý i kouřový 

ík.
ý

3 2201 423
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03 2201 420  
 PACAYA CLEAR
Polykarbonátové nemlživé čiré brýle, zorník 
s úpravou vůči poškrábání, integrovaný nosní 
můstek, stavitelný úhel stranic, vyjímatelná 
vnitřní pěnová výztuha snižující riziko vniku 
částic do brýlí, popř. nárazu, hmotnost 36 g, 
UV400, v nabídce i kouřový zorník.

03 2201 406  
 PITON CLEAR
Čiré polykarbonátové brýle, zorník odolný 
poškrábání, přímé boční větrání, hmot-
nost 45 g.

03 2201 444
 PACAYA CLEAR STRAP
Jednočočkové polykarbonátové brýle se 
snímatelným pěnovým rámem na ochranu 
před prachem a nárazy, integrovaný nosní 
můstek z polykarbonátu, elastický nasta-
vitelný řemínek, hmotnost 26g, EN166, 
EN170

03 2201 422  
 GALERAS
Uzavřené ochranné brýle z polykarbonátu, úprava vůči zamlžení, 
poškrábání, nepřímá ventilace, fl exibilní lícnice z PVC a nylonu, 
široký zorník, ochrana vůči roztřiku kapalin, prachu a kovovým 
roztaveným částicím, široký pásek s možností nastavení úhlu
(v nabídce zorníku ochranný fi lm).

03 2201 410  
 THUNDER CLEAR
Ergonomické sportovní brýle, čirý polykarbonátový zorník, 
měkké stranice s ohebnými koncovkami, komfortní nosní můstek 
z PVC, ochrana vůči zamlžení, poškrábání a UV záření, 32 g.

03 2201 415  
 LIPARI 2 T5
Polykarbonátové svářečské brýle, nastavitelný úhlel zorníku 
a délka stranic, úprava proti zamlžování, poškrábání a UV záření, 
měkky nosní můstek, hmostnost 34 g.

03 2201 426  
 RUIZ 1 ACETATE
Čiré brýle s acetátovým zorníkem odolným vůči chemikáliím, 
nepřímo větrané se čtyřmi otvory, PVC rámeček, elastický, 
nastavitelný pásek, hmotnost 86 g, EN 166.

03 2201 418  
 SABA
Čiré brýle z polykarbonátu, nepřímo větrané, 
rám z měkčeného PVC, inovativní upínací systém s utahovacím 
kolečkem snadno nasaditelný a pohodlný na nošení, 
zorník odolný vůči zamlžování a poškrábání, 
hmotnost 122 g. V nabídce i ochranné fólie zorníku 
balené po 10 ks.

03 2201 404  
 BRAVA CLEAR - čiré
Jednodílné čiré polykarbonátové brýle, 
ohebné lžícovité ploché stranice,
integrovaný polykarbonátový 
nosní můstek, snadné použití 
s ochranou přilbou a chrániči 
sluchu, hmotnost pouze 25 g,
 úprava proti poškrábání.

03 2201 403  
 BRAVA SMOKE - kouřové.
03 2201 407  
 BRAVA YELLOW - žluté.
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03 2201 281  
SUPER G 9172
Ojedinělá koncepce super lehkých ochranných brýlí, bez 
jakýchkoliv kovových částí, zabezpečují ochranu i komfort 
nošení na nejvyšší úrovni, při pouhých 18 g hmotnosti. 
Tenký zorník s vynikajícími optickými vlastnostmi, při zachování 
mechanické odolnosti, 100 % ochrany před UV zářením.

03 2201 667
ULTRAVISION 9301555
Kombinace brýlí a ochrany úst,propra-
covaná ventilace/odvětrávání, extrémně 
odolné proti zamlžení, poškrábání a 
chemikáliím, průsvitný rám, PC čirý zorník, 
vhodné i pro kombinaci s respirátorem, 
EN166, EN170, UV400

SKYBRITE S 9196
Obdobný model jako 9195, určen pro užší obličeje.
03 2201 318 - OPTIDUR 3000UV, čirý - (9196 065)

ULTRADURA – cenově zvýhodněný lak zajišťuje plnou
ochranu proti UV záření a je odolný proti poškrabání.

OPTIDUR 3000 UV – 100% ochranu proti UV záření,
zvláště odolný proti poškrábání a různým chemikáliím,
nasazení v extrémních podmínkách.

OPTIDUR 4C PLUS – anti-fog – protizamlžovací, 
anti-scratch - odolné proti poškrábání, anti-UV 100% - ochrana 
proti UV záření v celém rozsahu vlnových délek, 
anti-static - omezení antistatického nabití.

SUPRAVISION HC-AF – zorník, který spojuje vlastnosti
obou předchozích zorníků (optidur 3000 UV, optidur 4Cplus).

INFRADUR PLUS – chrání jako svářecí fi ltry proti UV a IČ záření 
i proti oslnění. Minimalizuje přilnutí jisker.

STAVITELNÁ INKLINACE – možnost stavitelné inklinace (sklonu) 
stranic brýlí.

INDIVIDUÁLNÍ NASTAVENÍ STRANIČEK – umožňuje délkově 
nastavit straničky podle velikosti hlavy.

KOMBINACE S KOREKČNÍMI BRÝLEMI

EASY TO CLEEN EFFEKT – velmi dobře se čistí.

UVEX DUO-FLEX – komfortní dosedací polštářky na koncovce straniček.

03 2201 374 
SUPER FIT 9178
Nové čiré brýle uvex super fi t jsou nejlehčí ochranné brýle 
se sklopnými klouby na trhu. Ultralehké provedení rámečku z poly-
meru, s vysokou elastičností a pevností v části uchycení zorníků a 
pružností koncových částí straniček. Možnost nasazení brýlí „jednou 
rukou“. Sportovní design, vysoký komfort nošení, vysoká ochrana 
proti mechanickým rizikům.

03 2201 486
METEOR 9134005
Klasické straničkové brýle se dvěma zorníky, šedý průhledný ráme-
ček, čirý PC zorník, EN 166, EN 170, stranice s nastavitelnou délkou 
umožňují individuální přizpůsobení každému tvaru obličeje, transpa-
rentní boční ochrana, oboustranně extrémně odolné proti poškrábání 
a chemikáliím

ASTROSPEC 9168
Univerzální, lehké brýle. Snadno vyměnitelné zorníky.
03 2201 304 – ULTRADURA – (9168 861)

03 2201 314 – OPTIDUR 3000 UV čirý (9168 065)

03 2201 345 – SUPRAVISION HC-AF – čirý (9168 265)

I-VO 9160
Konstrukčně nejmodernější brýle. Změkčení rámečku
v oblasti nosníku, čela a konců straniček.
03 2201 335 – OPTIDUR 3000 UV – čirý (9160 065)

03 2201 330 – SUPRAVISION HC-AF – čirý (9160 265)

03 2201 296 – OPTIDUR 3000UV, modré podbarvení (9160 064)

03 2201 295 – OPTIDUR 3000UV, šedý zorník (9160 076)

NEW
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03 2201 492
 SPORTSTYLE 9193.265
Velmi lehké komfortní polykarbonátové brýle sportovního designu ur-
čené pro dlouhodobé nošení, hmotnost pouze 23g, nastavitelný nosní 
můstek, měkký, potiskluzový rámeček, těsně přiléhající zorník, 
měkké a odolné stranice, 
zorník s úpravou vůči 
zamlžování a poškrábání, 
v nabídce i zorník 
šedý, EN166, UV400.

03 2201 056
 I-WORKS 9194.175
Brýle robustního designu, perfektní ochrana díky unikátnímu tvaru, 
měkké straničky se zakončením s výřezem pro šňůrku, polykarbonáto-
vý čirý nepotivý zorník UV 400 
uvex supravision excellence 
s extrémní odolností vůči 
poškrábání a chemikáliím, 
EN 166, EN 170.

03 2201 316
 ULTRAVISION 9301.714
Uzavřené obličejové brýle s čirým acetátovým zorníkem odolným vůči 
rozstřiku chemikálií, panoramatický tvar, výborný posaz na hlavě, 
úprava vůči zamlžování a poškrábání, UV380.

03 2201 342 - OPTIDUR HC - AF, čirý (9302 245)
 ULTRASONIC 9302
Uzavřené obličejové brýle s výměnnými zorníky, 
výborný posaz na hlavě, speciální systém odvětrání, 
vhodné do prašného prostředí, proti nárazu letících 
částic i proti rozstřiku kapalin.

03 2201 310 - umělá hmota-acetát, čirý (9405 714)
 ULTRAVISION UH 9405
Uzavřené, robustní obličejové brýle
s výměnnými zorníky.

03 2201 375   
 PHEOS 9192
Čiré brýle ve sportovním designu, duosférický zorník, 
velký zorný úhel, úprava proti zamlžení a poškrábání, 
měkké koncovky straniček, v nabídce i provedení S pro úzké 
obličeje, zorníky čirý, žlutý, kouřový.

03 2201 700  
 BOX ČISTÍCÍ 9970
Čistící box na brýle, vhodný k zavěšení na zeď, 
vybaven 1 400 ks čistících ubrousků, 0,5 l lahví s čistící kapalinou 
a pumpičkou (lze následně objednávat samostatně).

03 2201 290  
 SKYBRITE Sx2 9197
Šedý, sportovně vykrojený zorník Optidur 3000 UV, 
vysoká odolnost vůči poškrábání, modrý rámeček, 
vhodné do náročných podmínek.

03 2201 267  
 SUPER OTG 9169.080
Čiré brýle s polykarbonátovým zorníkem optidur NCH / hi-res s 
ochranou vůči UV záření a poškrábání s možností nošení před di-
optrické brýlé, rámeček bez kloubů pro maximální pohodlí, v nabídce 
i šedý zorník.

03 2201 372  
 CARBON VISION (9307 375)
Extra lehké uzavřené ochranné brýle s vynikajícím komfortem nošení. 
Rámeček, který je pevně svařen s TPU gumou, umožňuje perfektní posez 
brýlí a snadné čištění. Doporučovány do prašného prostředí, do míst 
s možným postřikem kapalin a mechanickými riziky. Ideální je kombinace 
brýlí s ochrannými pracovními maskami a čepicemi proti nárazu. 
Zorník: PC čirý/UV 2-1,2 uvex supravision extreme.
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03 2201 212
 ZENON
Stylové lehké brýle s širokým zorným polem, tenké fl exibilní 
straničky poskytují pohodlí při nošení s ochrannou helmou 
nebo chrániči sluchu, 24 g, v nabídce provedení s čirým, 
šedým, žlutým a oranžovým 
polykarbonátovým 
zorníkem.

03 2201 187
 ATLAS
Lehké moderní ochranné brýle s výškově i podélně stavitelnými 
straničkami, čirý polykarbonátový zorník s úpravou vůči zamlžení 
a poškrábání, měkký 
nosní můstek, 29 g.

03 2201 184
 RECON
Brýle sportovního designu, široké zorné pole, měkčený nosní 
můstek a stranice pro vyšší komfort, antirefl exivní zorník pro vyšší 
propustnost světla vhodný do provozů se sníženými světelnými 
podmínkami.

03 2201 197
 SUNBURST POL
Polykarbonátové polarizační brýle - eliminují odlesky způsobené 
slunečním zářením (mokré povrchy, vodní a lesklé plochy, sníh) 
ve sportovním designu, obroučky kopírující obličej, UV fi ltr, 30 g, 
součástí výrobku pouzdro.

03 2201 180
 PULSE
Bezrámečkové brýle s vynikající ergonomií kombinující ochranu 
s moderním vzhledem, váha 21g, úprava vůči poškrábání 
a zamlžení, v nabídce čirý a šedý zorník.

03 2201 188
 SIGMA AC
Lehké celoobličejové brýle s širokou viditelností, měkký PVC 
rámeček konstruovaný i pro nošení s dioptrickými brýlemi, 
acetátový zorník odolný rozstřiku chemikálií, úprava vůči 
poškrábání a zamlžení, široký elastický pásek s otočným 
upevněním na rámečku pro individuální nastavení, v nabídce 
i varianta s polykarbonátovým zorníkem.
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03 2201 437
 SALINA CLEAR
Odlehčené bezrámové polykarbonátové jednočočkové brýle, velmi 
tenké kovové obroučky, protiskluzové zakončení stranic z PVC, 
stavitelný PVC nosní můstek, úprava proti poškrábání a zamlžování, 
UV400, hmotnost 26g, v nabídce i provedení kouřové, EN170, 
EN172

03 2201 012  -  brýle svářečské SB 1 svar.
 SB 1

03 2201 031  -  brýle svářečské BB 39 sosf.
 BB 39

03 2201 022  -  brýle svářečské BB 40 svar.
03 2202 004  -  náhradní skla k BB 40 svar.
 BB 40

03 2201 105  -  brýle svářečské 5681.
03 2202 011  
-  náhradní skla čirá pro 5681.
03 2202 013  
-  náhradní skla tmavá pro 5681, 
č. 5 -12.
 WELDGUARD SE 1140

03 2202 005  -  sklo čiré průměr 50 k BV 24.
03 2202 006  -  sklo svar průměr 50 k BV 24. 

03 2201 030  -  brýle svářečské BV 24 svar.
 BV 24

03 2201 098  
 BARDEN
Ochranné brýle s nastavitelnými stranicemi, 
PC zorník v barvách čirý, žlutý a kouřový, nemlživá úprava, 
úprava proti poškrábání.

03 2201 089  
 FERGUS
Ochranné brýle s nastavitelnými stranicemi, 
PC zorník v barvách čirý, žlutý a kouřový, nemlživá úprava, 
úprava proti poškrábání.

03 2201 086  
 LIMERRAY
Čiré brýle s polykarbonátovým zorníkem, úprava vůči zamlžování 
a poškrábání, EN166, v nabíce i žlutý a šedý zorník.

03 2201 085  
 VERNON
Čiré brýle sportovního vzhledu s polykarbonátovým zorníkem, 
úprava vůči zamlžování a poškrábání, nastavitelná délka a úhel 
stranic, EN 166, v nabídce i žlutý 
a kouřový zorník.

187

Pracovní pomůcky

P
ra

co
vn

í p
o

m
ů

ck
y 

- o
ch

ra
n

a
 z

ra
ku

 - 
b

rý
le



03 2201 092
 FINNEY
Čiré brýle sportovního vzhledu s polykarbonátovým zorníkem, úprava 
vůči poškrábání a zamlžování, nastavitelný úhel stranic, 
v nabídce i zorník kouřový.

03 2201 010  -  brýle BE 7 PC.
 BE 7 PC
Uzavřené, nepřímá a částečně přímá ventilace, EN166, 
EN170, Vhodné pro mechanické obrábění kovů a veškerých 
tvrdých materiálů

03 2201 202
 BASIC 5191
Návštěvnické brýle čiré, polykarbonát.

03 2201 207
 TERREY 5242
Tónová varianta 
brýlí 5122 - kouřové.

03 2201 208
 TERREY 5262
Tónová varianta 
brýlí 5122 - žluté.

03 2201 209
 TERREY 5122
Brýle čiré, proti pomalým částicím do energie 0,56 
a rychle letícím částicím s nízkou energií, nastavitelná ramínka, zorník 
povrstven proti oděru.

03 2201 106
 MAXIM
Brýle s asférickým, tvrzeným, nemlživým čirým, kouřovým 
či žlutým PC zorníkem, stranice se stavitelnou délkou a úhlem.

03 2201 398
 PULSAFE A800
jednodílné čiré polykarbonátové brýle s fl exibilními měkkými strani-
cemi, měkčený nosní můstek, úprava vůči poškrábání, zamlžování a 
UV záření.

03 2201 196
 AS-01-002
Jednoduché čiré polykarbonátové brýle s nastavitelnou délkou 
stranic, EN166.

03 2201 084  
 STEALTH 8000 AS
Lehké ochranné brýle s polykarbonátovým zorníkem s ochranou vůči 
poškrábání a zamlžení, adaptabilní nosní můstek, měkké gumové 
konce straniček, v nabídce i žlutý a kouřový zorník.

03 2201 201
 HOXTON
Brýle s plochým zorníkem a plastovou lícnicí, nepřímo větrané, proti 
pomalu letícím částicím se střední energií a rozstřiku kapalin.
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03 2201 141
 STEALTH HYBRID
Stealth Hybrid nabízí ochranu očí jak ve formě standartních ochranných 
brýlí, tak ve formě částečně uzavřených ochraných brýlí. Po připojení 
nožiček nabízejí stupeň ochrany 1F, naopak při připojení s páskou 
nabízejí stupeň ochrany 1B. Zorníky nabízí UV ochranu a zároveň větší 
ochranu vůči prachovým částicím při porovnání se standartními ochra-
nými brýlemi. EN 166.1.B.K.N

03 2201 609
 SVP200 HC CLEAR
Čiré, ultra lehké polykarbonátové brýle, hmotnost 15g, dielektrické, 
zorník odolný vůči poškrábání, pružné stranice, v nabídce i kouřový a 
žlutý zorník.

03 2201 046
 STEALTH 9000 POLARIZAČNÍ
Lehké polarizační brýle, hmotnost pouze 25 g, antistatický polykarbo-
nátový zorník, ochrana před 99,9% UV záření, měkké gumové konce 
stranic se stylovým designem nosního můstku integrovaného do rámu 
zajišťují pohodlné nošení, ochrana proti poškrábání i zamlžení, v nabíd-
ce i zorník čirý, žlutý, kouřový, IR5, EN166, EN172.

03 2201 025  -  brýle BB 19 PC.
 BB 19 PC

03 2201 033  -  brýle BB 40 PC.
 BB 40 PC
Boční kryty, nastavitelný úhel zorníku a délka postranic, EN166, 
EN170, vhodné pro ruční i strojní obrábění kovů a tvrdých materiálů

03 2201 099  
 ROZELLE
Ochranné brýle s nastavitelnými stranicemi, polykarbonátový čirý 
zorníks nemlživou úpravou a úpravou proti poškrábání.

03 2201 081  
 STEALTH 16 CLEAR
Hmotnost 16g, polykarbonátový čirý zorník s UV fi ltrem a ochranou 
vůči poškrábání, integrovaný nosní můstek, ventilované strani-
ce,EN166, EN170, v nabídce i kouřový zorník. 

03 2203 005
 PLUM EYE WASH STATION 4773
Set k umístění na stěnu obsahující: 1x 200 ml neutralizačního roztoku 
a 1x 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.

03 3102 000
 HADŘÍK SPEEDNET
Utěrka z mikrovlákna o rozměru 30x35 cm 
se statickými vlastnostmi zachycující 
nečistoty bez úletu vláken, výborný cit 
v ruce, vhodné pro výrobu a čištění optiky, 
skla, fotolaboratoře, výroba hudebních 
nástrojů, mikro-mechanika, čištění a leštění 
povrchů auto karoserií, keramických desek.

03 1601 001
 RUSE
Šňůrky na brýle, jednoduché nasazení pomocí stahovacích oček.
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Pracovní pomůc-
ky - ochrana slu-
chu - zátky

03 2402 103
E.A.R. SOFT
Cylindrické ušní zátky 
s oblým koncem, 
útlum 36 dB.
(4112)

03 2402 005
PURA FIT
Ušní cylindrické zátky s oblým
koncem, útlum 34 dB. 
(7700)

03 2402 100
E.A.R. CLASSIC
Ušní zátky z měkké pěnové hmoty, útlum 28 dB.
(4111)

03 2402 127  
HI-COM 2112.100
Jednorázové zátky inovativního tvaru 
umožňují excelentní vnímání lidského hlasu,
 redukují šumy vnitřního ucha, vyrobeny 
z měkké PU pěny, vhodné i pro užší zvukovody, 
SRN 24 dB, balení 200p, v nabídce 
i provedení se spojovacím vláknem.

03 2402 011  
3M 1120
Jednorázové zátkové chrániče 
sluchu z měkké polyuretanové 
pěny jedinečného vzhledu,
kuželovité provedení, 
SRN 34 dB.

03 2402 009  
E.A.R. CLASSIC SOFT
Jednorázové tvarovatelné zátkové chrániče 
ze speciální PVC pěny, vyšší útlum díky 
měkčí pěně, SRN 36dB.

03 2402 032
CONICCO200
Balení 200 párů jednorázových zátek do uší 
z polyuretanové pěny s plastovým prováz-
kem, individuální balení v plastovém sáčku, 
SRN 36dB

03 2402 101
E.A.R. CABOCORD
Ušní zátky typu „classic“ spojené 
bezpečnostním vláknem z vinylu, 
útlum 29 db.
(4141).

03 2402 102
E.A.R. ULTRAFIT
Tvarované ušní zátky se třemi 
velmi jemnými lamelami
(stromečkové) a zavádějící 
rukojetí, omyvatelné, 
útlum 32 dB.
(4341)

03 2402 014
ULTRAFIT 20 UF 01-12
Omyvatelné zátkové chrániče se šňůrkou a 
pouzdrem ideální pro použití při středních 
hladinách hluku (83dB(A) - 93dB(A), útlum 
SRN20dB

03 2402 131  
PELTOR TRI FLANGE
Omyvatelné zátky s třemi jemnými lamelami, zaváděcí rukojetí, 
se pleteným spojovacím vláknem, SRN 29 dB.

03 2402 110
E.A.R. BAND
Diskovité zátky tvarované tak,
aby uzavíraly pouze zevní ústí
zvukovodu, zvláště vhodné
pro návštěvníky hlučných
provozů, lehce omyvatelné,
vyměnitelné zátky. Útlum 19 dB.
(4953)

03 2402 111
E.A.R. CAP
(4900)

03 2402 030
CONICPLUS200
Jednorázové fl uorescenční 
ergonomické ušní zátky z PU pěny,
 útlum 32 dB, baleno po 200p.

03 2402 031
CONICCOPLUS200
Jednorázové fl uorescenční 
ergonomické ušní zátky z PU
pěny spojené plastickým lankem,
útlum 32dB poskytující
výbornou ochranu
 ve všech frekvencích, 
baleno po 200p.

NEW

NEW
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03 2402 209  
CONIC DISPLAY
Zásobník na ušní zátky 
s náhradní náplní 
s 500 páry ušních zátek 
CONIC 500. SRN 37 dB.

03 2402 205  
CONIC 500
Náhradní náplň do zásobníku 
CONICDIS s 500 páry ušních zátek
k jednorázovému použití. SRN 37 dB.

03 2402 203
E.A.R. ZÁSOBNÍK
Kapacita 500 párů, opakovaně použitelný.
(4112 – 0)

03 2402 130
UVEX DÁVKOVAČ 2112000
Robustní nástěnný zásobník s jednodu-
chou instalací a obsluhou, 
kontrolovaný uvolňovací 
mechanismus s dobře 
slyšitelným systémem 
„one2click“ zajišťuje, 
aby zásobník vždy vydal 
pouze požadovaný 
počet zátek, kapacita 
600p

03 2402 201
E.A.R. DÁVKOVAČ
zátkových chráničů
E.A.R. SOFT
(bez náplně).
(4081)

03 2403 001
MOLDEX DRŽÁK
Objednává se samostatně.
(7060)

03 2402 001
MOLDEX ZÁSOBNÍK
500 párů, nelze jej doplňovat. 
(7850)

03 2402 202
E.A.R. NÁHRADNÍ NÁPLŇ
500 párů zátek do zásobníku
E.A.R. SOFT do zásobníku.
(4112 – 1)

03 2402 162
HI-COM 2112118 NÁHRADNÍ 
NÁPLŇ
Jednorázové zátky inovativního tvaru umož-
ňují excelentní vnímání lidského hlasu, 
redukují šumy vnitřního ucha, vyrobeny z 
měkké PU pěny, 
vhodné i pro užší 
zvukovody, SRN 24 dB, 
balení 300p

03 2402 028  
CONICFIT010
Balení 10 p silikonových ušních zátek 
s nylonovou propojovací šňůrkou 
k opakovanému použití 
+ 1 společná plastová krabička 
s držákem na opasek, 
SRN 29 dB. 

03 2402 029  
CONICFIR10
Balení 10 párů zátek z termoplastu s 
textilní šňůrkou s třemi jemnými lamelami 
pro opakované použití, baleno 9p v sáčku 
a + 1 pár v úložné krabičce s držákem na 
opasek, SRN 25db

03 2402 206  
CONIC 200JA
krabička s 200 páry ušních 
zátek z polyuretanu k jednorázovému 
použití, baleno po párech, SRN 37 dB.

03 2402 022  
CONICAP01
Sáček s jedním párem ušních zátek 
z polyuretanu spojených skládacím 
obloukem z polypropylénu. 
K opakovanému použití, 
ideální pro přerušované nošení, 
k dispozici náhradní zátky 
CONICAP 01BR.
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03 2401 103  
SPA 3
Lehký mušlový chránič, hmotnost 
140 g, oblouk z ABS, nastavitelná 
výška, polštářky s lehkým tlakem, 
SRN28dB.

03 2402 151  
NEUTRON CORDED
Omyvatelné ušní zátky z termoplastu 
se šňůrkou k opakovanému použití, 
fl uorescenční modrá barva, 
SRN 20dB.

03 2401 105  
INTERLAGOS
Obloukový chránič sluchu 
s mušlemi z ABS, 
výplň ze syntetické pěny, 
dvojitý plastový oblouk, 
nastavitelná velikost, 
SRN33dB.

03 2402 004  
3M 1271
Zátky ze speciální PVC pěny, 
tvarová paměť umožňuje postupné 
a dokonalé přilnutí ke stěně 
zvukovodu, 3M 1271 jsou spojené 
bezpečnostním vláknem, 
nedráždí pokožku, omyvatelné, 
snadné a pohodlné použití.

03 2402 107
3M 1310
Omyvatelné diskovité zátky upevně-
né na pružném plastikovém oblouku, 
hmotnost 13g, SRN 26 dB.

03 2401 032  
MAGNY HELMET
Mušlový chránič sluchu na přilbu 
s mušlemi plněnými syntetickou 
pěnou, aplikovatelný přímo 
na helmu nebo v kombinaci 
s držákem štítů Visor 
Holder, SRN 32dB.

03 2402 152
AIRSOFT 1030611
Komfortní omyvatelné ušní zátky se 
šňůrkou pro opakované použití z 
jemného termoplastického elasto-
méru TPE kužeľovitého tvaru, SNR 
30 decibelů, baleno v plastovém 
pouzdře s možností uchycení na 
opasek

03 2402 021  
CONIC010
Sáček s deseti páry ušních zátek 
z polyuretanu k jednorázovému 
použití, baleno po párech, 
SRN32dB.

03 2402 150
LASER LITE 3301105
Vysoce komfortní jednorázové ušní 
zátky jasné barvy pro lepší viditel-
nost, pěna se rozšiřuje pozvolna a 
přizpůsobuje svůj tvar jakémukoliv 
tvaru ucha, tvar pro snadné vložení 
a vyjmutí, SRN35, baleno po 200 
párech. 

03 2402 010  
3M 1130
Zátky s oblým předním koncem 
z velmi měkké PU pěny, 3M 1130 
jsou spojené bezpečnostním 
vláknem, minimální a rovnoměrný 
tlak na stěnu zvukovodu.

03 2401 106   
PIT – STOP 2
Skládací elektronický chránič sluchu 
s mušlemi z ABS, plněné syntetickou 
pěnou, extra komfortní oblouk 
z Coolmaxu, nastavitelná velikost. 
Nastavení hlasitosti pro obě uši 
nezávisle na sobě, dva přímé vnější 
mikrofony spojené s reproduktory 
v mušlích, zesilující lidský hlas 
a výstražné signály a utlumující 
okolní hluk, zdroj 6 ks AAA baterií.

03 2401 104  
SEPANG
Chránič sluchu s mušlemi z ABS 
a syntetické pěny, vystlaný 
oblouk z polykarbonátu, 
anatomický tvar, 
nastavitelná výška, 
SRN 26.
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Vysvětlivky:
L  – útlum při nízkých frekvencích (125-250)
M  – útlum při středních frekvencích (500-2000)
H  – útlum při vysokých frekvencích (2000-8000)
SNR  – průměrný střední útlum
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03 2401 005
H515FB-516
Velmi plochý mušlový chránič
se skládacím obloukem,
hmotnost 185 g.
Barva: černá (48226),
tmavě zelená (48223).

03 2401 003
H510P3E OPTIME I
Lehký mušlový chránič sluchu
pro použití v průmyslu,
s adaptérem k upevnění
na ochranou přilbu,
hmotnost 120 g.
Možno objednat
také v kategorií
OPTIME II a III
(47227).

03 2401 001
H540A OPTIME III
Vysoce výkonný chránič,
dobrý účinek tlumení 
v celém rozsahu frekvencí,
dvojitá stěna mušlí,
hmotnost 265 g 
(45246).

Frekvence 125 250 500 1000 2000 4000 8000 H M L SNR
Střední útlum (dB) 17,4 24,7 34,7 41,4 39,3 47,5 42,6
Standardní odchylka 2,1 2,6 2,0 2,1 1,5 4,5 2,6
Redukovaný vložný šum 15,3 22,1 32,7 39,3 37,8 43,0 40,0 40 dB 32 dB 23 dB 35 dB

03 2401 101
LA 3001
Celoplastový lehký mušlový
chránič fi rmy Lasogard,
hmotnost 158 g.
Barva: zelená,
červená, modrá
(45124).

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000
Redukovaný vložný šum 5,6 11,8 18,8 20,8 27,1 29,1

03 2401 002
H510A OPTIME I
Lehký mušlový chránič sluchu
pro použití v průmyslu, 
hmotnost 150 g 
(45227).

Frekvence 125 250 500 1000 2000 4000 8000 H M L SNR
Střední útlum (dB) 11,6 18,7 27,5 32,9 33,6 36,1 35,8    
Standardní odchylka 4,3 3,6 2,5 2,7 3,4 3,0 3,8    
Redukovaný vložný šum 7,3 15,1 25 30,1 30,2 33,2 32,0 32dB 25 dB 15 dB 27 dB

03 2401 004
H520A OPTIME II
Výkonný střední mušlový chránič,
tlumí dobře i nízké frekvence, 
hmotnost 210 g
(45230).

Frekvence 125 250 500 1000 2000 4000 8000 H M L SNR
Střední útlum (dB) 14,6 20,2 32,5 39,3 36,4 34,4 40,2    
Standardní odchylka 1,6 2,5 2,3 2,1 2,4 4,0 2,3    
Redukovaný vložný šum 13,0 17,7 30,2 37,2 34,0 30,4 37,9 34 dB 29 dB 20 dB 31 dB

Frekvence 125 250 500 1000 2000 4000 8000 H M L SNR
Střední útlum (dB) 11,2 13,4 26,9 33,9 32,0 33,5 36,9
Standardní odchylka 2,0 1,9 1,8 1,9 2,4 1,8 1,8
Redukovaný vložný šum 9,2 11,5 25,1 31,9 29,6 31,7 35,1 32 dB 23 dB 15 dB 26 dB

Frekvence 125 250 500 1000 2000 4000 8000 H M L SNR
Střední útlum (dB) 12,1 15,1 26,4 29,9 32,9 41,0 38,3
Standardní odchylka 3,7 4,0 2,6 2,7 2,5 3,9 3,8
Redukovaný vložný šum 8,3 11,1 23,8 27,2 30,4 37,1 34,4 32 dB 22 dB 14 dB 25 dB

03 2401 018  
X4A
Vyjímečně štíhlé a lehké mušle 
o útlumu 33 dB ve fl uorescenční 
žlutozelené barvě, nově tvarované 
tlumící prvky a inovovaná pěna 
obsažená v těsnícím kroužku 
zaručují vynikající akustickou 
ochranu, zejména proti zvukům 
s dominujícími nízkými frekvencemi, 
v nabídce i provedení s adaptérem
k upevnění na ochrannou přilbu.

03 2401 026
X3P5
Lehký mušlový chránič s 
dielektrickým úchytem na přilbu, 
kompatibilní s prostředky na 
ochranu zraku a fi ltračními 
polomaskami 3M, hmotnost 247 g, 
SRN 32dB

NEW



03 2402 040  
 ED COMFORT PLUG
Jednorázové zátkové chrániče sluchu 
z měkké PU pěny, SRN 37dB. V balení 250 párů.

03 2402 207  
 ED DÁVKOVAČ
Dávkovač se zásobníkem 
na 500p zátek (není součást balení), 
možnost upevnění na zeď, 
plnění dávkovače zátkami 
ED Comfort 032402208 PLUG.

03 2401 040  
 ED 1H
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, SRN 26dB.

03 2401 042  
 ED 3H
Vysoce výkonný dielektrický mušlový 
chránič sluchu s odolným, snadno 
nastavitelným a stabilním teleskopickým 
hlavovým obloukem s měkkým širokým 
hlavovým polštářkem pro zvýšení 
pohodlí, pěnou plněnými těsnícími 
polštářky, 277g, SRN 33dB.

03 2401 044  
 ED 2C
Výkonný dielektrický mušlový 
chránič sluchu s upevněním na přilbu 
(otvor 30 mm), pěnou plněné 
těsnící polštářky, 271 g, 
SRN 29dB.

03 2402 041  
 ED COMFORT PLUG CORDED
Jednorázové zátkové chrániče sluchu 
z velmi jemné PU pěny 
s ergonomickým designem, 
spojené bezpečnostním 
vláknem, SRN 37dB. 
V balení 250 párů.

03 2401 046  
 ED 2N
Výkonný dielektrický mušlový 
chránič s pevným, pružným krčním 
obloukem zajišťujícím optimální 
rozložení váhy a přítlak mušlí, 
s měkkou nastavitelnou páskou 
přes hlavu pro zvýšení pohodlí, 
215 g, SRN 30dB.

03 2401 041  
 ED 2H
Výkonný dielektrický mušlový chránič 
s odolným, snadno nastavitelným 
hlavovým obloukem s měkkým, 
širokým hlavovým polštářkem 
pro zvýšené pohodlí, pěnou 
plněnými těsnícími polštářky, 
248 g, SRN 30dB.

03 2401 043  
 ED 1C
Dielektrický mušlový chránič 
na přilbu (otvor 30 mm), 
pěnou plněné těsnící 
poštářky, 252 g, 
SRN 25dB.

03 2401 045  
 ED 3C
Vysoce výkonný dielektrický 
mušlový chránič sluchu 
na přilbu (otvor 30 mm), 
pěnou plněné těsnící 
polštářky, SRN 31dB.
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CleanAIR® Basic 2000 prošel evolucí ... Časem 
prověřená konstrukce získala nový design a obsahuje 
nejnovější technologie. To vše za velmi příznivou 
cenu. Nový Basic - lehký, kompaktní a vylepšený.

Basic poskytuje efektivní ochranu v prostředích obsahujících škodlivé částice 
ve formě pevných a kapalných aerosolů jako je prach, kouř, svářečské dýmy 
a vlákna. Jednotka je vybavena Li-ion akumulátorem, elektronikou zajišťující 
konstantní průtok vzduchu a vyspělým systémem pro varování uživatele v případě 
nízkého průtoku vzduchu, nebo při poklesu napětí akumulátoru. Průtok vzduchu 
lze pomocí jediného tlačítka regulovat v pěti krocích v rozmezí 170 - 240 I/min. 
Všechny důležité informace jsou snadno viditelné díky novému LED displeji. 

03 2303 110
CLEANAIR® BASIC 2000

Výhody
• Kompaktní tvar 
• Elektronický systém řízení konstantního průtoku vzduchu
• Nastavitelná úroveň průtoku vzduchu v pěti stupních, rozsah 170 až 240 I/min
• Vyspělý elektronický systém varování uživatele 
• Ovládací klávesnice s přehledným LED panelem
• Inovovaný bezkartáčový motor se zvýšenou účinností
• Doba chodu více než 10 hodin 
• Jednoduché ovládání pomocí jednoho tlačítka 

Oblast použití
• Prašná průmyslová prostředí – svařování, broušení
• Automobilový průmysl
• Stavebnictví
• Potravinářský průmysl

Technické parametry

Průtok vzduchu - 
nastavitelný

170–240 l/min

Doba chodu až 10 hodin

Doba nabíjení 4-5 hodin

Hmotnost 880 g (včetně akumulátorů)

Hlučnost max. 70 dB

Rozměry 191 mm / 173 mm / 104 mm

Akumulátor Li-Ion 7,2 V / 4,4 Ah

Certifi kace EN 12941 TH3

Popis produktu Obj. číslo

Kompletní sady

CleanAIR Basic včetně komfortního opasku, 
nabíječka s konektory pro EUR, UK, US, AUS 
zásuvky, Li-Ion akumulátor, částicový fi ltr a 
průtokoměr 

81 00 00PA

Spotřební díly, příslušenství

Lehká fl exi hadice OuickLDCK™ - 71 00 60

CA4Dx1/7“ Komfortní polstrovaný opasek 71 00 93

Standard kožený komfortní opasek 72 00 93

Akumulátor Li-Ion 7,2 V/ 4,4 Ah 81 00 17

Basic, nabíječka 71 00 30

Částicový fi ltr P R SL (sada 2 ks) 80 00 10/2

Předfi ltr (sada 10 ks) 81 00 15

Pachová vložka (balení 10ks) 81 00 20

CA Basic, víko fi ltru 81 00 30

ní
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03 2303 112
 CLEANAIR® AERGO®

Jednotka je vybavena řízením konstantního průtoku
vzduchu a vyspělým elektronickým systémem varování
uživatele v případě náhlého poklesu průtoku či nízkého
stavu nabití akumulátoru. Ergonomický tvar, nízká hmotnost
a nízký profi l jednotky zaručují vysoký komfort používání
i v prostorech s omezenou možností pohybu.
Kompatibilní s širokou nabídkou hlavových dílů
CleanAIR® pro různé průmyslové aplikace.

Oblast použití
• Prašná průmyslová prostředí včetně aplikací 
 s výskytem škodlivin ve formě plynů a par
• Automobilový průmysl, stavba lodí
• Svařování, broušení, úpravy povrchů
• Stavebnictví, zemědělství

Výhody
• Ergonomický tvar a nízká hmotnost – pouze 980 g
• Nízký profi l jednotky – pouze 65 mm
• Univerzální použití – fi ltrace částic, plynů a par
• Doba chodu až 10 hodin (s novým fi ltrem P R SL při průtoku 160 l/min)
• Krátká doba nabíjení < 3 h
• Nastavitelný průtok vzduchu 160 l/min a 210 l/min
• Řízení konstantního průtoku vzduchu bez ohledu na stav 
 fi ltru a kapacitu akumulátoru
• Audiovizuální a vibrační alarm při nedostatečném průtoku 
 vzduchu a vybití akumulátoru
• Jednoduché ovládání pouze jedním tlačítkem
• Ergonomicky řešený komfortní opasek – jednoduše vyměnitelný
• Unikátní řešení těsnění fi ltrů – zajišťuje dokonalou těsnost při každé výměně

CleanAIR® AerGO® – univerzální 
fi ltračně-ventilační jednotka určená 
k osobní ochraně dýchacích cest v 
prašných průmyslových provozech 
včetně aplikací s výskytem 
škodlivin ve formě plynů a par.

Technické parametry

Průtok vzduchu 160 l/min a 210 l/min

Hmotnost 980 g (včetně akumulátoru)

Hlučnost max. 70 dB

Rozměry 235 mm / 126 mm / 65 mm

Akumulátor Li-Ion 14,4 V / 2,6 Ah

Certifi kace EN 12941 TH3

Výrobek Obj. číslo

Kompletní sady

CA AerGO® s příslušenstvím
(Komfortní polstrovaný opasek, nabíječka, akumulátor, 
fi ltry P R SL, kontrolní průtokoměr)

30 00 00PA

CA AerGO® s příslušenstvím
(Komfortní kožený opasek, nabíječka, akumulátor, fi ltry 
P R SL, kontrolní průtokoměr)

30 00 00LA

Spotřební díly, příslušenství

Filtr proti částicím P R SL (sada 2 párů) 30 00 10/2

Předfi ltr CleanAIR® AerGO® (sada 10 ks) 30 00 15

Kombinovaný fi ltr AerGO® A1P R SL (sada 2 ks) 30 03 57

Kombinovaný fi ltr AerGO® A1B1E1P R SL + ozón (sada 2 ks) 30 03 64

Lapač jisker (sada 10 ks) 30 00 20

Sada k fi ltru (2× předfi ltr, 2× lapač jisker, 2× víko fi ltru) 30 00 30

Pachová vložka (sada 10 ks) 30 00 25

Akumulátor 14,4 V / 2,6 Ah 30 00 13

Komfortní polstrovaný opasek CleanAIR® AerGO® 30 00 92

Komfortní kožený opasek CleanAIR® AerGO® 32 00 92

Nabíječka Li-Ion 14,4 V 51 00 
30EUR

Hadice lehká fl exi CA40×1/7“ – CA40×1/7“ 70 00 60
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Technické parametry

Průtok vzduchu 120–235 l/min

Hmotnost 960 g (včetně baterie)

Hlučnost max. 62 dB

Rozměry 240 mm / 110 mm / 120 mm

Akumulátor Li-Ion 14,4 V / 2,6 Ah

Certifi kace EN 12941 TH3, EN 12942 TM3

Popis produktu Obj. číslo

Kompletní sady

CleanAIR® Chemical 2F s příslušenstvím
(komfortní opasek, nabíječka, akumulátor,
kontrolní průtokoměr)

51 00 00FCA

CleanAIR® Chemical 2F s příslušenstvím
(dekontaminovatelný opasek, nabíječka,
akumulátor, kontrolní průtokoměr)

51 00 00FDA

Spotřební díly, příslušenství

Hadice lehká fl exi CA40×1/7“ – CA40×1/7“ 70 00 60

Hadice pryžová CA40×1/7“ – CA40×1/7“ 70 00 86CA

Komfortní polstrovaný opasek 2F 71 00 92

Dekontaminovatelný opasek 51 00 41

Dekontaminovatelný zádový postroj 51 00 42

Komfortní polstrovaný zádový postroj 52 00 44.1

Akumulátor Li-Ion 14,4 V / 2,6 Ah 51 00 10

Nabíječka 51 00 30EUR

Filtry

Filtr proti částicím P3 50 00 48

Kombinovaný fi ltr A1P3 50 03 57

Kombinovaný fi ltr A1B1E1P3 50 03 64

Výhody
• Kompaktní tvar a nízká hmotnost
• Vysoká mechanická a chemická odolnost
• Odolnost vůči vnikání kapalin a pevných částic – IP65
• Dekontaminovatelná sprchou
• Unikátní automatický uzavírací systém
• Vyspělý elektronický systém varování uživatele
• Plnobarevný TFT displej přehledně zobrazuje potřebné informace
• Dva uživatelské režimy: KUKLA / MASKA
• Průtok vzduchu 120–235 l/min
• Li-Ion akumulátor a nabíječka s rychlým časem nabíjení < 3 h

Oblast použití
• Těžké průmyslové provozy
• Chemické provozy
• Laboratoře
• Farmaceutický průmysl
• Sanační práce

Nová generace fi ltračně-ventilační jednotky určená k fi ltraci 
škodlivin ve formě plynů, par, částic a jejich kombinací.

Navzdory kompaktním rozměrům a nízké hmotnosti je jednotka Chemical 2F 
charakteristická vysokou mechanickou i chemickou odolností a odolností 
vůči UV záření. Konstrukce jednotky umožňuje snadnou dekontaminaci 
sprchou díky ochraně IP65. Unikátní automatický uzavírací systém 
zabraňuje nechtěné kontaminaci pevnými částicemi při výměně fi ltrů. 
Plnobarevný displej přehledně zobrazuje všechny potřebné informace.

03 2303 117
CLEANAIR® CHEMICAL 2F
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Lehký ochranný štít CA-3 s jednoduše 
vyměnitelným zorníkem poskytuje
ochranu obličeje a dýchacích 
cest při broušení.

03 2303 055
 BRUSNÝ ŠTÍT CA-3

Pohodlný nastavitelný hlavový kříž zajišťuje
uživatelský komfort při nošení. Možnost nastavení 
velikosti obvodu a výšky hlavy v širokém rozsahu.

Dostupné se dvěma základními typy zorníků:

Polykarbonát – vysoká mechanická 
odolnost, vhodné pro broušení.
Dle EN 166 chrání proti nárazu částic se střední energií
Acetát – vysoká chemická odolnost. Vhodné pro prostředí s 
požadovanou chemickou ochrannou. Pozor! – tento typ zorníku 
není určen pro broušení. Dle EN 166 chrání proti rozstřiku kapalin.

Oblast použití
•  Prašné provozy bez nutnosti ochrany krku a ramen
• Pracoviště s nízkými požadavky na chemickou odolnost
• Těžké průmyslové provozy – broušení, úpravy povrchů
• Stavebnictví

Technické parametry

Hmotnost 520 g

Rozměry 300 mm / 350 mm / 220 mm

Materiál skelet – polyamid

hlavový kříž – polyamid

zorník – polykarbonát / acetát

Ochranný faktor (NOF) 50

Certifi kace EN 12941 TH2, EN 14594 2A

Připojovací závit CA40×1/7“

Popis produktu Obj. číslo

Kompletní kukly

Brusný štít CA-3 (polykarbonát) 71 03 00

Ochranný štít CA-3 (acetát) 71 03 01

Spotřební díly, příslušenství

CA-3 náhradní zorník polykarbonát 71 03 30

CA-3 náhradní zorník acetát 71 03 33

Těsnící rouška – univerzální 70 21 53

Ochranná fólie samolepící
(pro CA-3, balení 10 ks)

71 03 20

Čelová páska CleanAIR® (balení 10 ks) 16 70 01/10
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Lehká ochranná kukla chránící 
obličej a dýchací cesty.

03 2303 122
 LEHKÁ KUKLA CA-1

Komfortní, nastavitelný hlavový kříž (obvod a výška 
nastavitelné ve 3 stupních) poskytuje maximální 
pohodlí uživateli. Velikost kukly je možné upravit 
i na zátylku a krku. Široký panoramatický 
zorník pro dobrou prostorovou orientaci se 
speciální úpravou zorníku proti zamlžení.

Oblast použití
• Prašné provozy bez nutnosti
 ochrany krku a ramen
• Pracoviště s nízkými požadavky 
 na chemickou odolnost

Dostupné varianty
• Oranžová, modrá

Technické parametry

Hmotnost 180 g

Rozměry 150 mm / 350 mm / 300 mm

Materiál kukla – polyester s PVC vrstvou

hlavový kříž – polyetylén

zorník – propionát celulózy

Ochranný faktor (NOF) 50

Certifi kace EN 12941 TH2, EN 14594 2A

Připojovací závit CA40×1/7“

Popis produktu Obj. číslo

Kompletní kukly

Krátká kukla CA-1 oranžová 71 01 00

Krátká kukla CA-1 modrá 71 01 00B

Spotřební díly, příslušenství

Ochranná fólie, samolepící
(pro kukly CA-1, 2 a 10, balení 10 ks)

70 01 20/10

Zimní čepice + čelová páska 71 01 10

Čelová páska CleanAIR® (balení 10 ks) 16 70 01/10
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Kukla s dvojitým systémem těsnících 
linií (po obvodu tváře a kolem krku) 
dosahuje vyššího stupně ochrany 
(TH3), chrání dýchací orgány, 
obličej, hlavu a krk uživatele.

03 2303 123
 LEHKÁ KUKLA CA-10

Nastavitelný vnitřní hlavový kříž umožňuje přizpůsobení 
kukly uživateli (obvod a výška hlavy nastavitelné ve 
3 stupních). Velikost kukly je upravitelná na zátylku 
a na krku. Široký panoramatický zorník pro dobrou 
prostorovou orientaci se speciální úpravou zorníku 
proti zamlžení. Kukla se dodává i v chemicky odolné 
a dekontaminovatelné variantě s lepenými švy.

Oblast použití
• Prašné provozy
• Chemické provozy
• Lakovny
• Laboratoře
• Farmaceutický průmysl

Dostupné varianty
• Oranžová, modrá, šedá – chemicky odolná

Technické parametry

Hmotnost 225 g (250 g chemicky odolná varianta)

Rozměry 150 mm / 450 mm / 300 mm

Materiál kukla – polyester s PVC vrstvou

(„Tychem F“ chemicky odolná varianta)

hlavový kříž – polyetylén

zorník – propionát celulózy

Ochranný faktor (NOF) 500

Certifi kace EN 12941 TH3, EN 14594 3A

Připojovací závit CA40×1/7“

Popis produktu Obj. číslo

Kompletní kukly

Univerzální kukla CA-10 oranžová 71 10 00

Univerzální kukla CA-10 modrá 71 10 00B

Univerzální kukla CA-10 chemicky odolná – šedá 71 10 00G

Spotřební díly, příslušenství

Ochranná fólie, samolepící
(pro kukly CA-1, 2 a 10, balení 10 ks)

70 01 20/10

Zimní čepice + čelová páska 71 01 10

Čelová páska CleanAIR® (balení 10 pcs) 16 70 01/10
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Nová generace svářečských kukel CA-20

03 2303 039
SVÁŘEČSKÁ KUKLA BALDER CA-20

Inovativní řešení integrovaného rozvodu vzduchu nabízí možnost nastavení směru 
proudění a současně zaručuje maximální úroveň ochrany svářeče i v nejtěžších 
průmyslových provozech. Svářečské kukly CA-20 jsou vybaveny profesionálními 
samostmívacími fi ltry Balder Grand využívající revoluční technologie 
kompenzace úhlové závislosti ADC Plus. CA-20 představuje kombinaci špičkové 
optické kvality 1/1/1/1 a nejvyšší třídy ochrany dýchacích cest TH3.

Výhody
• Atraktivní design, nízká hmotnost
• Integrovaný rozvod vzduchu
• Nastavitelný směr proudění vzduchu
• Snadná a rychlá výměna těsnící roušky
• Zvětšené zorné pole 97×68 mm
• ADC plus technologie = nejlepší optická kvalita 1/1/1/1
• Věrné zobrazení barev díky revolučnímu UV/IR fi ltru
• Certifi kováno i pro broušení

Oblast použití
• Profesionální svářečská kukla vhodná pro   
 všechny metody svařování včetně
 TIG i při velmi nízkých proudech

Popis produktu Obj. číslo

Kompletní kukly

Ochranná kukla pro svářeče CA-20,
se samostmívací kazetou Balder Grand V9-13 DS
a integrovaným rozvodem vzduchu

70 20 70*

Ochranná kukla pro svářeče CA-20, se samostmívací 
kazetou Balder Grand V6-8/9-13 GDS
a integrovaným rozvodem vzduchu

70 20 81*

Spotřební díly, příslušenství

Ochranná kukla CA-20, s integrovaným rozvodem
vzduchu, pro kazetu DS (bez kazety)

70 20 00F

Ochranná kukla CA-20, s integrovaným rozvodem
vzduchu, pro kazetu GDS (bez kazety)

70 20 01F

Ochranná rouška pro CA-20 – standard 70 20 60*

Hadice lehká fl exi CA40×1/7“ – CA40×1/7“ 70 00 60

Hadice lehká fl exi CA40×1/7“ – bajonet (pro CA Basic) 70 00 60B

Držák hadice 70 20 32

Přední rámeček pro CA-20 70 20 31

Ochranná fólie vnější 70 20 71

Ochranná fólie vnitřní 107,5×71,5 mm 70 20 72

Hlavový kříž 70 25 41

Sada potních čelových pásek 70 25 42

Samostmívací kazeta BH3 Grand V9-13 DS 40 50 70

Samostmívací kazeta BH3 Grand V6-8/9-13 GDS 40 50 80

* Za objednací číslo přidejte „F“ pro objednání provedení s rouškou “Flexi”

NEJLEPŠÍ OPTICKÁ KVALITA 1/1/1/1. 
NEJVYŠŠÍ ÚROVEŇ OCHRANY DÝCHACÍCH CEST TH3.

Technické parametry

Ochranný faktor (NOF) 500

Certifi kace EN 12941 TH3, EN 14594 3B
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03 2101 051 
M1200VC
Respirátor FFP2 z netka-
ného syntetického vlákna, 
skořepinový formát, nasta-
vitelná nosní svorka, 
pěnová výztuha pod nosní 
svorkou, výkonný výde-
chový ventil, balení po 
10 ks. V nabídce i model 
M1200V bez ventilku.

03 2101 049 
M1200VPW
Respirátor FFP2 proti orga-
nickým výparům z netkaného 
syntetického vlákna napuštěného 
aktivním uhlím, nastavitelná nosní 
svorka s pěnovou výztuhou, 
výkonný výdechový ventil, 
baleno po 10 ks.

03 2101 057 
M1200VP
Respirátor kategorie FFP2 
z netkaného syntetického 
vlákna, nastavitelná nosní 
svorka s pěnovou výztuhou, 
výkonný výdechový ventil, 
baleno po 10 ks.

03 2101 064 
M1300VB FFP3
Skládací respirátor 
třídy P3 s výdechovým 
ventilkem, 
nastavitelná nosní 
svorka, 
balení po 10 ks.

03 2101 063 
M1200VB FFP2
Skládací respirátor třídy P2 
s výdechovým ventilkem, 
nastavitelná nosní svorka, 
balení po 10 ks.

03 2101 062  
M1100VB FFP1
Skládací respirátor třídy P1 s výdechovým ventilkem, 
nastavitelná nosní svorka, 
balení po 10 ks.

03 2101 067
SPIDER MASK P3 X5
Inovativní maska kategorie FFP3 pro více použití díky výměnným 
jednorázovým fi ltrům, fi ltry se mění s výdechovým ventilem, balení 
obsahuje základní masku /měkký 
plast / + 5 jednorázových 
vkládacích fi ltrů, nastavitelná 
délka pásků se zapínáním na 
klipsnu, vynikající poměr ceny 
a kvality, v nabídce 
i provedení FFP2.

03 2101 059 
M1300V FFP3
Komfortní respirátor třídy P3 
z netkaného syntetického 
vlákna, široké nastavitelné 
řemínky, skořepinový formát, 
nastavitelná nosní svorka, 
velmi měkký integrovaný 
lícní spoj, výkonný výdechový 
ventil, balení po 5 ks.

ý 

03 2101 058 
M1100V FFP1
Respirátor FFP1 z netka-
ného syntetického vlákna, 
skořepinový formát, nastavi-
telná nosní svorka, pěnová 
výztuha pod nosní svorkou, 
výkonný výdechový ventil, 
baleno po 10ks. V nabídce i 
model M1100 bez ventilku.

03 2101 060 
M1300VP
Respirátor kategorie FFP3 
z netkaného syntetického 
vlákna, nastavitelná nosní 
svorka, výkonný výdechový 
ventil, extra test DOLOMIA 
zajiťující prodlouženou dobu 
uživání, baleno po 10 ks.

ý 
A 
bu 

-

i 
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03 2102 157
M9000 A2B2E2K2P3
Filtr řady M9000 k masce ROTOR specifi ka-
ce A2B2E2K2P3 kombinující ochranu před 
organickými, anorganickými a kyselými plyny 
a výpary, čpavkem, deriváty a částicemi, 
baleno po 4 ks.

03 2101 068
M1204V FFP2
Čtyřdílný skládací respirátor třídy FFP2 
s výbornou ergonomií, nastavitelná nosní 
svorka s pěnovou výztuhou, výkonný 
výdechový ventil, extra test DOLOMIT, 
baleno po 10 ks.

03 2101 070
M1304V
Skládací čtyřdílný respirátor třídy FFP3 
s výbornou ergonomií, nastavitelná nosní 
svorka s pěnovou výztuhou, výkonný 
výdechový ventil, extra test DOLOMIT, 
baleno po 10 ks.

03 2101 069
M1304VWC
Skládací čtyřdílný respirátor třídy FFP3 s 
aktivním uhlím chránící vůči organickým 
výparům vznikajícím např. při svařování. 
Výborná ergonomie, nastavitelná nosní 
svorka s pěnovou výztuhou, výkonný 
výdechový ventil, extra test DOLOMIT, 
baleno po 10ks

03 2101 047 
M9200 ROTOR GALAXY
Celoobličejová maska ze silikonu s patento-
vaným systémem nastavení velikosti ROTOR, 
široký polykarbonátový 
zorník, 3 inhalační 
ventily, 1 exhalační, 
nastavitelné 
velikosti S, M, L, 
příslušenství 
fi ltry řady 
M9000.

03 2102 155
M9000 A2B2E2K2
Filtr řady M9000 k masce 
ROTOR specifi kace A2B2E2K2 kombinující 
ochranu před organickými, anorganickými a 
kyselými plyny a výpary, čpavkem a deriváty, 
baleno po 4 ks.

03 2102 156
M9000 A2
Filtr řady M9000 k masce ROTOR specifi ka-
ce A2 proti organickým plynům a výparům, 
baleno po 4ks

03 2101 111
M6400 JUPITER
Komfortní polomaska na 2 fi ltry, tělo mas-
ky z termoplastu, držák fi ltrů z polypropy-
lenu, univerzální velikost M/L, elastické 
popruhy, kombinace s fi ltry série M6000. 

03 2102 150
M6000E ABEK1
Filtr řady M6000E k polomasce M6400 
JUPITER kombinující ochranu proti orga-
nickým, anorganickým a kyselým plynům 
a výparům, parám amoniaku a jeho 
derivátům, baleno po páru, EN14387 
A1B1E1K1.

olykarbonátový 
inhalační 
exhalační, 

lné 
S, M, L, 

nství 
y 

03 2102 158
M9000 P3
Filtr řady M9000 k masce ROTOR 
specifi kace P3 vůči pevným a kapalným 
částicím, baleno po 4 ks.

03 2303 004
M9000E A2P3R
Filtr řady M9000 k masce ROTOR speci-
fi kace A2P3 kombinující ochranu vůči or-
ganickým plynům a výparům s ochranou 
vůči částicím, baleno po 4 ks.

03 2102 153
M6000E A2
Filtr řady M6000E k polomasce M6400 
JUPITER, specifi kace A2 proti organic-
kým plynům a výparům, baleno po páru, 
EN14387 A2.
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03 2101 712
REFIL 510
Respirátor skládaný,
řady ECONOMY.
Třída P1.

03 2101 703
REFIL 731
Respirátor skládaný
s ventilkem.
Třída P2.

03 2101 719
REFIL 1041 FFP2
Tvarovaný respirátor třídy FFP2 
s výdechovým ventilkem, 
s aktivním uhlím, EN149

03 2101 700
REFIL TOP 641
Respirátor skládaný
s ventilkem a vrstvou
aktivního uhlí,
řady TOP.
Vysoký komfort nošení.
Třída P2.

07 3604 200
MANLY - 7635
Tvarovaná rouška. Baleno po 50 ks.

03 2101 720
REFIL 1011 FFP1
Tvarovaný respirátor třídy FFP1 
s výdechovým ventilkem, EN149

03 2101 721
REFIL 1031 FFP2
Tvarovaný respirátor třídy FFP2 
s výdechovým ventilkem, EN149

03 2101 709
REFIL TOP 651
Respirátor skládaný
s ventilkem, řady TOP.
Vysoký komfort nošení. 
Třída P3.

03 2101 716  
REFIL 530 P2
Respirátor skládaný bez ventilku 
do 10násobku NPK, 
třída FFP2.

03 2101 713
REFIL 511
Skládaný respirátor třídy 
FFP1 s ventilkem.

NEW

NEW NEW
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03 2101 039  
 FLEXINET FFP2 822
Ergonomicky tvarovaný respirátor 
třídy FFP2 s výdechovým ventilkem. 
Baleno po 10 ks.

03 2101 505  
 3M K112
Skládací fi ltrační polomaska 
kosočtvercového tvaru kategorie 
FFP2D s výdechovým 
ventilkem, neobsahuje součásti 
z přírodního kaučuku - snižuje 
riziko alergické reakce.

03 2101 327  
 3M 8322
Respirátor s výdechovým 
ventilkem, kategorie FFP2.

03 2101 326  
 3M 8312
Respirátor s výdechovým 
ventilkem kategorie FFP1.

03 2101 302  
 3M 9925
Respirátor kategorie FFP2 napuštěný 
aktivním uhlím vhodný jako ochrana 
vůči svářečským plynům, ozónu,
jemnému prachu, kapalným 
aerosolům na bázi vody a oleje, 
kovovým výparům.

03 2101 304
 3M 9915
Respirátor s aktivním uhlím
proti obtěžujícím pachům 
a kyselým plynům,
třídy FFP1.

03 2101 621
 HONEYWELL 2311 FFP3
Komfortní skládací respirátor třídy P3 s výdechovým ventilkem, 
tvarovatelná nosní svorka 
zajišťující vynikající 
těsnost, bez silikonu, 
PVC, latexu a svorek, 
baleno v jednotlivém 
sáčku, v nabídce 
i provedení P1 model 
2111, P2 model 2211.

03 2101 033  
 SPIROTEK SH2200V P2
Jednorázová fi ltrační polomaska s ventilem 
třídy FFP2 proti mírně 
toxickým až středně 
toxickým pevným částicím 
a kapalným aerosolům.

03 2101 294 
 3M 9914
Respirátor s výdechovým 
ventilkem proti prachu a aerosolům 
do 4x NPK P, proti plynům a parám 
s nepříjemným zápachem 
(organickým výparům) 
pod NPK P, FFP1.

07 3604 206  
 ÚSTENKA ECONOMIC
Vybavena integrovanou plastickou výztuží, umožňující její dokonalé 
anatomické vytvarování. Na tvář se upevňuje pomocí gumiček. 
Vyrobena z jemného, nedráždivého materiálu bez zápachu, 
šetrného k pokožce. Neobsahuje latex, skelná vlákna ani jiné alergi-
zující substance.



03 2301 008 
 3M 6885
Ochranný kryt zorníku pro celoobličejovou masku 3M řady 6000.

03 2101 303
 3M 9310 
Skládací respirátor bez výdechového ventilku do 4x NPK, FFP1

03 2101 310
 3M 9332
- třída FFP3 s ventilkem

03 2101 306
 3M 9312
Skládací respirátor s výdechovým ventilkem do 4x NPK P, FFP1, 
baleno 1/120

03 2101 301
 3M 9320 
Skládací respirátor bez výdechového ventilku do 12x NPK, FFP2, 
baleno 1/240

03 2101 305
 3M 9322 
Skládací respirátor s výdechovým ventilkem do 12x NPK, FFP2, 
baleno 1/120

206

Pracovní pomůcky
P

ra
co

vn
í p

o
m

ů
ck

y 
- o

ch
ra

n
a

 d
ýc

h
a

cí
ch

 c
e

st
 –

 p
o

lo
m

a
sk

y,
 r

e
sp

ir
á

to
ry

, ú
st

e
n

ky



03 2101 321  
 3M105
Čistící ubrousky k čištění a dezinfekci masek a polomasek.
V balení 2 ks.

03 2101 319 
 3M 400
Ochranná plena pro polomasky řady 4000.

03 2101 313
 3M 4251
- třída A1P2D, ucelené kon-strukce s uhlíkovými fi ltry proti organic-
kým výparům. Filtry nejsou vyměnitelné. 

Řada 6000
03 2102 316
fi ltr  3M 6035 P3
03 2102 306
fi ltr  3M 6051 A1
03 2102 301
fi ltr  3M 6054 K1
03 2102 308
fi ltr  3M 6055 A2
03 2102 305
fi ltr  3M 6057 ABE1
03 2102 310
fi ltr  3M 6059 ABEK1
03 2102 317
fi ltr  3M 6096 HGP3
03 2102 314
fi ltr  3M 6098 AXP3 *
03 2102 312
fi ltr  3M 6099 ABEK2P3SL *
03 2102 318
fi ltr   3M 6075 
 A1/formaldehyd
* pouze pro celoobličejovou masku.

Filtry a adaptéry k polomaskám a masce 3M

03 2101 311
 3M 6200
Design se dvěma fi ltry snižuje odpor při dýchání, poskytuje vyvá-
ženější utěsnění než maska s jedním těžkým fi ltrem v přední části a 
zlepšuje také zorné pole, bajonetový upínací systém fi ltru 3M pro 
bezpečné a zajištěné připevnění fi ltru, 
měkká a lehká elastomerická obličejová 
část, náhlavní pásky jsou snadno 
přizpůsobitelné

03 2101 316
 3M 7502
Polomaska 3M™ pro vícenásobné použití nastavuje nové měřítko v 
komfortu. Patentovaný výdechový ventilek pro snadnější dýchání a 
snížení akumulace tepla a vlhkosti. 
Měkký silikonový materiál pro větší pohodlí. 
Dostupná ve třech velikostech. 
Všechny masky mají bajonetový 
úchytný systém fi ltru 3M pro 
bezpečné, zajištěné upevnění 
a umožňující využití široké škály 
fi ltrů proti plynům, výparům a 
jemným částicím.

03 2101 309
 3M 6800
Celooličejová maska z lehkého, 
měkkého, hypoalergenického materiálu 
pro maximální pohodlí, široké zorné pole.

Řada 2000
03 2102 304
fi ltr  3M 2125 P2
03 2102 311
fi ltr  3M 2135 P3

Řada 5000
03 2102 307
fi ltr  3M 5911 P1
03 2102 315
fi ltr  3M 5925 P2
03 2102 313
fi ltr  3M 5935 P3

03 2102 309
 3M 501 - držák fi ltrů
řady 5000

03 2102 303
 3M 502 - adaptér pro uchycení fi ltrů
řady 2000

03 2102 319
 3M 603 - plošina pro fi ltry 
řady 5000 207

Pracovní pomůcky

P
ra

co
vn

í p
o

m
ů

ck
y 

- o
ch

ra
n

a
 d

ýc
h

a
cí

ch
 c

e
st

 - 
re

sp
ir

á
to

ry
, m

a
sk

y,
 fi 

lt
ry



03 2101 401
 MOLDEX 2405
Třída FFP2 s ventilkem Ventex.

03 2102 451
 MOLDEX 8090
Držák předfi ltrů k masce MOLDEX 8000.

ĆÁSTICOVÉ FILTRY

03 2102 407
 MOLDEX 8060 P1
03 2102 403
 MOLDEX 8070 P2
03 2102 402
 MOLDEX 8080 P3

PLYNOVÉ FILTRY

03 2102 406
 MOLDEX 8100 A1
03 2102 409
 MOLDEX 8200 ABE1
03 2102 401
 MOLDEX 8900 ABEK1

03 2101 404
 MOLDEX 2505
Třída FFP3 s ventilkem Ventex.

03 2101 403
 MOLDEX 8002
Polomaska pro všechny
druhy fi ltrů,
střední velikost.

FILTRAČNÍ SCHOPNOST U PROTIPLYNOVÝCH FILTRŮ:

Třída Schopnost Max. koncentrace škodlivin

1 nižší 0,1 obj. % (1000 ppm)
2 střední 0,5 obj. % (5000 ppm)
3 vysoká 1,0 obj. % (10000 ppm)

SKUPINA ČÁSTICOVÝCH FILTRŮ:

Typ filtru Druh škodlivin Použití max. koncentrace

P1 inertní-netoxické pevné částice označené S 5 x NPK
P2 střední toxické částice, jejichž NPK je ł 0,1 mg/m3

vč. fibrogenních látek a azbestu jeli označen „L“
10 x NPK

P3 zachytává i aerosoly toxické látky, jejichž NPK ł než 0,1 mg/m3

vč. virů, spor. bakterií a maskou proteolytických enzymů, 
radioaktivních látek a karcinogenů

200 x NPK

FILTRY K MASKÁM A POLOMASKÁM JSOU ZNAČENY TAKTO:

Typ filtru Znač. barva Hlavní určení

A hnědá organické plyny a páry s b.v. nad 65°C

AX hnědá organické plyny a páry s b.v. pod 65°C

B šedá kyselé plyny anorganické (CI2 , H2S, HCN)

E žlutá SO2, HCI

K zelená amoniak

CO černá oxid uhelnatý

NO modrá oxid dusíku včetně monooxidu

Hg červená páry rtuti

Reaktor oranžová radioaktivní jód včetně metyljodidu

P bílá částice- pevné S (solid)- kapaliny L (liquid)
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03 2303 150
STS FVJ SYNC 01
Celoobličejová maska s integrovanou synchro-dechově responzivní 
fi ltrační jednotkou se systémem automatického zapínání / vypínání 
při nádechu/výdechu, kompaktní snadno vyměnitelný akumulátor 
integrovaný v těle jednotky, bez 
propojovacích kabelů pro snadnější 
práci a manipulaci, optický indikátor 
zanesení fi ltru, hmotnost kompletu 
s fi ltrem pouze 765g, široký 
polykarbonátový zorník s povrchovou 
úpravou proti poškrábání EN166 1B, 
6ti bodová hlavová páska, průzvučná 
membrána pro snažší komunikaci, 
velikosti M a L.

03 2102 350
STS P3R 40302
Částicový fi ltr kategorie P3 k maskám STS CF01 a polomaskám 
RS01/S, ochrana vůči prachu.

03 2101 350
STS CF01
Velmi lehká / 360g / komfortní celoobličejová TPE maska s širokým 
polykarbonátovým zorníkem s úpravou vůči poškrábání EN166, 
6ti bodová hlavová páska, bajonetové připojení fi ltrů, průzvučná 
membrána pro snažší komunikaci, navrženo pro použití s ochrannou 
přilbou, velikosti S, M a L.

03 2102 351
STS CA-A1 40201
Filtr kategorie A1 k maskám STS CF01 
a polomaskám RS01/S, ochrana vůči 
organickým plynům a parám.

03 2102 352
STS CA-A2 40202
Filtr kategorie A2 k maskám STS CF01 
a polomaskám RS01/S, ochrana 
vůči anorganickým plynům a 
parám.

03 2102 353
STS CA-ABEK1 40203
Filtr kategorie ABEK1 k maskám STS 
CF01 a polomaskám RS01/S, ochrana 
vůči organickým, anorganickým a kyse-
lým plynům a výparům, parám amoniaku 
a jeho derivátům 

03 2101 353
STS RS01S
Lehká / 140g /, vysoce komfortní po-
lomaska ze silikonu, 4 bodová hlavová 
páska nabízející optimální kombinaci 
s bezpečnostní přilbou, bajonetové 
připojení fi ltrů, velikosti S, M a L.

03 2101 356
STS RS01
Extrémně lehká / 105g /, komfortní polo-
maska, 4 bodová hlavová páska, otočný 
konektor, velikosti M a L.

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW
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03 6601 609  
PÁSKA REFLEX 100 m
Výstražná, refl exní 7 cm široká červeno-bílá výstražná páska. 
V nabídce i provedení černo/žluté, 
délky 50, 100, 500 m.

03 1501 010 - xx   
BEZPEČNOSTNÍ TABULKY
Nabízíme kompletní nabídku bezpečnostních tabulek.

12308 Nebezpečí výbuchu
12333 Nebezpečí výbuchu plynu
12338 Nebezpečí otravy plynem
12311 Nahoře se pracuje 
12345 Nebezpečí uklouznutí 
12312 Pozor - schod 
12335 Nebezpečí úrazu
12318 Zákaz kouření
12119 Zákaz kouření a vstupu s plamenem
12109 Nehas vodou ani pěnovými přístroji
12111 Vstup zakázán 210x297– postava
12115 Nepovol.vstup zakáz – ruka
12405 První pomoc 
12301 Pozor! elektrické zařízení
12302 Pozor! napětí životu nebezpečné
12103 Nezapínej! Na zařízení se pracuje!
12404 Hlavní vypínač
12660 Vysoké napětí
12671 Hlavní vypínač+vypni v nebezpečí
12672 Zákaz kouření a vstupu s plamenem/nejez
12517 Hasící přístroje
12721 Pozor! Objekt střežen
12142 Zákaz parkování

12514 Bezpečnostní šipka
12432 Východ
12512 Únikový východ
12433 Hlavní uzávěr plynu
12434 Hlavní uzávěr vody
12437 Pitná voda
12736 Mimo provoz
12276 Kouření zakázáno
12179 El. spotřebič povolen
12435 Hlavní uzávěr
12128 Vstup na staveniště zakázán
12751 Chodci přejděte
12339 Nebezpečí popálení
12362 Pozor! Tlakové láhve
12356 Pozor! Jeřáb dálkově ovládán
13032 Nebezpečí střetu s vozíkem
12221 Používej respirátoru proti prachu
12205 Pracuj v ochranné přilbě
12206 Pracuj jen v ochranných brýlích
12226 Používej ochranné rukavice
12223 Používej chrániče sluchu
12126 Kotelna - Nepovolaným vstup zakázán

03 1501 125
DOMINATOR 75
Vysoce kvalitní plastový kužel s robustní 
konstrukcí, černým podstavcem a refl exními 
pruhy, k dispozici ve velikostech 50 cm (20“), 
75 cm (30“), 1 m (39“), s možností potisku.

03 2702 302  
PSALTO 11LO11
Tlumič pádu s PA splétaným 1,8 m dlouhým lanem 
o průměru 10,5 mm, oválnou karabinou 
na tlumiči a laně, EN 355.

03 2702 104  
POSTROJ PROFI
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 
a stožárech. Splňuje EN 361, 358 a 813.

NEW
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03 2702 179  
 HAR23
Postroj s odpružením 
s patentovaným systémem 
„Riplight System II®“. 
3 body uchycení postroje 
(zádový - prsní na pravé 
straně - prsní na levé straně). 
4 nastavitelné přezky.

03 2702 178  
 HAR22
Postroj s odpružením 
s patentovaným systémem 
„Riplight System II®“. 
2 body uchycení postroje 
(zádové - hrudní). 
4 nastavitelné přezky.

03 2702 190  
 EX120
Opasek na udržení pracovní polohy 
s termopodporou zad. 
2 body uchycení na boku. 
1 nastavitelná přezka. 
Froté podšívka opasku.

03 2702 191 
 HA203
Pár popruhů, které umožňují 
zachování krevního oběhu 
v dolních končetinách po pádu 
během čekání na záchranáře. 
Polohováním bočních popruhů 
je možné přizpůsobit všem 
typům postrojů. Jednoduché 
a rychlé použití. Přepravní box.

03 2702 169  
 HAR24
Postroj s odpružením 
s patentovaným systémem 
„Riplight System II®“. 
2 body uchycení (zádové - hrudní). 
4 nastavitelné přezky a 2 automa-
tické přezky s opaskem na udržení 
pracovní polohy a otáčením 
o 120°. Široká termopodpora 
s froté podšívkou.

03 2702 170  
 HAR12
Bezpečnostní postroj 
s 2 body uchycení 
(zádový - hrudní). 
2 nastavitelné přezky.

03 2702 172 
 HAR12GILJA
Postroj integrovaný 
do refl exní vesty: Postroj 
(ref. HAR12). Vesta: Kepr, 
100% polyester. Našité ret-
rorefl exní pásky. Podšívka: 
polyesterová síťka: zavírá 
se na zip. 5 kapes z toho 
jedna na telefon. 
Pouzdro na jmenovku. 
Velikost nastavitelná 
pomocí zipu 3 velikosti v 1.

03 2702 180 
  EX030200
3 systémy v 1 multifunkčním výrobku: Posuvný zachycovač pádu 
na pleteném pramenovém laně s ø 10,5 mm - Brzdič na laně 
- Napínač lana s pramenovým lanem  a 1 karabinou AM002. 
Zachycovač pádu se posunuje po laně a v případě potřeby se 
automaticky zablokuje a zastaví pád uživatele. Zařízení na nasta-
vení lana použité na bezpečnostním laně (typ A) pomáhá uživa-
telovi při změně polohy a zablokuje se pod vlivem statické nebo 
dynamické zátěže. Zařízení na vylezení na pracovní plochu se 
zablokuje pod vlivem zátěže v jednom směru a volně se pohy-
buje v opačném směru (typ B). Polohovací zařízení umožňuje 
nastavit vzdálenost mezi operátorem (s opaskem na udržení 
pracovní polohy) a konstrukcí. Lano: Pletené pramenové lano s 
ø 10,5 mm s koncovými oky. Bezpečnostní hák s automatickou 
pojistkou.
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03 27021 74  
ELARA320
Příruční sada jistících postrojů 
pro údržbu a práce na lešení,
v balení celotělový postroj 
s polohovacím nastavitelným 
pásem a lanem o délce 
1 až 2 m, zachycovač 
pádu s dvojitým lanem Y 
o délce 2 m, 
3 ocelové karabiny 
s pojistkou, 
přepravní taška.

03 2702 173  
ELARA130
RESTRAINT - souprava pro 
okamžité používání vhodná 
pro údržbáře. Bezpečnostní 
postroj s 1 bodem uchycení 
(zádový), 2 nastavitelné přezky 
s spleteným pramenovým 
lanem o průměru 12 mm bez 
možnosti odepnutí, délka 
1,5m, 1 spojovací komponent 
AM002, velikosti S, M, L, 
váha 1,3 kg.

03 2702 339  
MEDBLOC
Samonavíjecí zařízení na zachycení pádu
s polyesterovým popruhem 25 mm 
a tlumičem pádu. ABS ochrana. 
Indikátor pádu. Otočný čep 
s indikátorem pádu. 
1 karabina AM002.

03 2702 177  
ELARA160
Souprava na zachycení pádu 
pro okamžité používání: 
Bezpečnostní postroj 
s 1 bodem uchycení (zádový). 
2 nastavitelné přezky 
s spleteným pramenovým 
lanem s Ø 12 mm
bez možnosti odpojení, 
délka 2 m, 1 karabina AM002.

03 2702 227
AN 14006 F
Zatahovací zachycovač pádu s popruhem, 
pohlcovač energie. 
Pouzdro z ABS. Indikátor pádu. 
Systém blokování v klidovém stavu.

03 2702 333  
AN066
3 systémy v 1 multifunkčním výrobku: Posuvný 
zachycovač pádu na spleteném laně s ø 10,5 
mm - Brzdič na laně - Napínač lana s karabinou 
AM002. Zachycovač pádu se posouvá po laně 
a v případě potřeby se automaticky zablokuje a 
zastaví pád uživatele. Zařízení na nastavení lana 
použité na bezpečnostním laně (typ A) pomáhá 
uživateli při změně polohy a zablokuje se pod 
vlivem statické nebo dynamické zátěže. Zaříze-
ní na vylezení na pracovní plochu se zablokuje 
pod vlivem zátěže v jednom směru a volně se 
pohybuje v opačném směru (typ B). Polohova-
cí zařízení umožňuje nastavit vzdálenost mezi 
uživatelem (s opaskem na udržení pracovní po-
lohy) a konstrukcí.

03 2702 332  
MINIBLOC AN102
Samonavíjecí zařízení na zachycení pádu 
s textilním popruhem 46 mm 
a tlumičem pádu. 
Ochranný kryt. 
1 karabina AM002.

03 2703 150  
AN410
Záchytné vinuté pramenové lano 
s Ø 10,5 mm pro CAMELEON®. 
1 šité oko s očnicí. S protizávažím 
AN006 a spojovacím komponen-
tem AM002.
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03 2703 155  
LV201
Záchranné lano pro přechodné 
použití ve vodorovné poloze, 
popruh je certifi kován pro 2 osoby. 
Délku a napnutí je možné nastavit 
pomocí napínače s blokovací západkou. 
Vybavené 2 karabinami AM002. 
Odkládací a přenosná taška.

03 2709 114  
AM002
Bezpečnostní karabina se šroubovací 
pojistkou z pozinkované oceli. 
Otvor 17 mm. R > 23 kN.

03 2702 229
PROTECTOR TETRA AN 15015T
Samonavíjecí zařízení na zachycení pádu s lanem z galvanizované 
oceli s integrovaným tlumičem pádu, kryt ABS, indikátor pádu, 
inerciální blokovací systém, 
délka lana 15m, 
1x karabina AM016, 
hmotnost 6,5kg, 
certifi kace pro vertikální 
i horizontální /příslušenství 
textilní smyčka L0030
/použití, EN360, 
v nabídce i délky 6 a 10m.

03 2702 335  
AN203200CD
Zachycovač pádu s pohlcovačem
energie, spojovací prostředek 
z 2 m popruhu. Oka se srdcovkou.

03 2702 337  
AN203200CC
Tlumič pádu s textilním popruhem 
o délce 2 m.Oka s očnicí.

03 2702 334  
AN213200CDD
Zachycovač pádu s pohlcovačem ener-
gie, dvojitý spojovací prostředek z 2 m 
popruhu (Y). Oka se srdcovkou.

í 

03 2709 111 
AM009
Bezpečnostní kotva z nere-
zové oceli, otvor 150 mm, 
upevňovací oko, EN362.

03 2709 110 
AM022
Bezpečnostní hák s automatickou 
pojistkou z pozinkované oceli, 
otvor 55mm, upevňovací oko, 
EN362.

ovací oko, 
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SPIDERLINE II
SPIDERLINE II je horizontální lanový kotvící systém, který vyrábí a dodává 
společnost DELTA PLUS. 
Tento systém je možné instalovat v exteriérech i v interiérech, v exteriérech 
se převážně instaluje na střechách budov.
Tento systém poskytuje osobám, které se pohybují po střechách budov, 
účinné a bezpečné kotvení.

LIFE LINE systém je možné instalovat na následové typy střech:
Betonový povrch
Železná konstrukce
Trapézová konstrukce
Dřevěná konstrukce
Střešní krytina se stojatou drážkou

V interiéru se systém instaluje na nosné konstrukce, a to v různých výškách, 
na podlahy, stěny nebo stropy. 

Společnost KROK Vám dokáže zabezpečit komplexní řešení ochrany při práci 
ve výškách, včetně kotvících systémů, a to od počátečního koncepčního návrhu, 
komplexní realizace, odborného zaškolení používání systémů až po povinnou 
roční inspekci systému.
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RIZIKA SPOJENÁ S 
DLOUHÝM STÁNÍM
(Zejména na tvrdých podlahách) v etn poškození kloub , otoky 
nohou, problémy s chodidly jako puchý e, ku í oka, achilova šlacha 

PROTIÚNAVOVÁ ROHO
E POMOCI,

se jemn p iz sobují m kkému povrchu roho e, ím podporují 

EVROPSKÉ STATISTIKY
MSD z távají nej a t jší chorobou z povolání v EU a rozší ili e  
ve všech le kých tátech. Je to vzr tající problém a jedna  

z obených jejich prací. Odhaduje e, e MSD tojí okolo 240 

le ké táty EU o ekávají, e v roce 2030 bude 50% jejich populace 

jejich tavem.    

Evrop ký pr zkum pracovních podmínek (ESWC) ukázal, e koro 

Více jak 35% re pondent ESWC i my lí, e jejich práce má vliv 

Monotónní práce je nej a t jším rizikovým faktorem, který 

polohách.

Zdroj: Evrop ká agentura pro bezpe no t a ochranu zdraví i práci.

Muskuloskeletální poruchy (MSD). Tímto pojmem se 
ozna ují jakékoli poškození ovliv ující svaly,
šlachy, vazy, nervy a jiné m kké tkán . Obecn

jako mírné nepohodlí, které se m e rychle zm nit na akutní 
bolest. Monotónní práce a p íliš dlouhé stání m e mít vliv  

Co je to

Muskuloskeletální 
Porucha?

Poradenský servis
Ing. Robert NOCHTA 
Tel.: +421 905 799 989, 
mail: rnochta@cobaeurope.sk
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Roz r Šedá erno lutá Váha
0,6 m x 0,9 m AL060001 AL060701 1.50 kg

0,9 m x 1,5 m AL060002 AL060702 3.00 kg

0,9 m x 18,3 m AL060003 AL060703 38.00 kg

0,9 m x metr AL060003C AL060703C 2.00 kg

1,2 m x 18 m AL060004 AL060704 51.00 kg

1,2 m x metr AL060004C AL060704C 4.00 kg

0,6 m x 18,3 m AL060005 - 31.00 kg

0,6 m x metr AL060005C - 1.70 kg

ORTHOMAT® RIBBED
Originální bojovník s únavou

• Orthomat Ribbed zvýšený ebrovaný povrch.
• Zvýšená p ilnavost povrchu.
• Dostupný také ve verzi Orthomat Safety s jasn lutýmí okraji.

FATIGUE FIGHTER II
Jedine ná odolná dvojvrstvá roho

• J
vlastnostmi.

• Tvrzený povrch roho e z PVC  extrémn ohebný a odolný v i 
opot ebování.

• Spodní vrstva z PVC p ny zabezpe uje výborné odpru ení a p sobí na 
zmírn ní únavy tak, e sni uje tlak na krk, nohy a chodidla, podporuje 
krevní ob h a koncentraci zam stnanc .

• Chrání zam stnance p ed chladem z betonových podlah.
• Sni uje riziko ohro ení zdraví v d sledku dlouhodobého stání.

Roz r erná Modrá Zelená Váha
0,6 m x 0,9 m FF010001 - - 2,00 kg

0,9 m x 1,5 m FF010002 - - 4,99 kg

0,9 m x 18,3 m FF010003 FF020003 FF040003 61,00 kg

0,9 m x metr FF010003C FF020003C FF040003C 3,80 kg

1,2 m x 18,3 m FF010006 - FF040005 93,50 kg

1,2 m x metr FF010006C - - 5,10 kg

DECKPLATE
Odolný povrch Deckplate poskytuje 

• Povrch roho e z tvrzeného PVC s diamantovým vzorem, s dobrou 

• P ová horní strana roho e zmír uje únavu z dlouhodobého stání
• R

betonových podlah.
• Dodává se zkosenými okraji.
• Roho je ur ená pro náro né pr myslové podmínky s vysokou zát í.

Roz r erná erno/ utá Váha
0,6 m x 0,9 m DP010609 SD010701 4.00 kg

0,9 m x 1,5 m DP010915 SD010702 8.86 kg

0,9 m x 18,3 m DP010005 SD010707 108.00 kg

0,9 m x metr DP010005C SD010707C 8.00 kg

1,2 m x 18,3 m DP010007 SD010708 166.00 kg

1,2 m x metr DP010007C SD010708C 10.00 kg

 ORTHOMAT® RIBBED

 FATIGUE FIGHTER II

 DECKPLATE
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RAMPMAT

•
• Zv
• Li
• Ro
• Vyrábí se z odolné gumy SBR/NBR.
• Ro

v kategorii R10.

Roz r íslo produktu Váha
0,9 m x 1,5 m RP010001 9,00 kg

0,9 m x 1,5 m (Balení 2 ks) RP010001PK2 -

0,8 m x 1,2 m RP010002 5,40 kg

BUBBLEMAT
Mo nost nitrilov írodní gumové sm si

• Roho vyrobená ze sm si pru né a tuhé p írodní gumy.
1. Bu

a celém t e. 
2. Roho izoluje zam stnance p ed chladem z betonových podlah.

• Id

• K dispozici jsou standardní rozm ry s olemováním, a nebo st edové 
a koncové díly roho e pro vytvo ení delších roho í.

Roz r erná Nitrilová erno lutá
0,6 m x 0,9 m - - BF010701

0,9 m x 1,2 m - - BF010702

0,6 m x 0,9 m (okraje po celém obv BF010001 BF010001N BF010703

0,9 m x 1,2 m (okraje po celém obv BF010002 BF010002N BF010704

0,6 m x 0,9 m (spojovací koncový kus) BF010003 BF010003N BF010703

0,9 m x 1,2 m (spojovací st ední kus) BF010004 BF010004N BF010704

COMFORTLOK
odolná modulární roho

• Vyrábí se z odolné sm si gumy SBR a nitrilové gumy.
• Nabízí dobrou odolnost v i maziv m.
• Po
• Zmír uje únavu a p ináší pohodlí p i dlouhodobém stání.
• Díky modulovému systému je mo né vytvo it roho libovolnou délkou 

a šírkou 0,7m.
• Ro

v kategorii R9.

Roz r íslo produktu Váha
0.7 m x 0,8 m (hrany po celém obv CL010001 4,10 kg

0.7 m x 0,8 m (spojovací st ední díl) CL010002 4,10 kg

0.7 m x 0,8 m (spojovací st ední díl) CL010004 4,10 kg

 RAMPMAT

 BUBBLEMAT

 COMFORTLOK
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300mm

900mm

SOLID FATIGUE-STEP
Vysocepohodlný dla dicový 
systém s nitrilovou gumou

• Spojovací dla dice vyráb né ze sm si p írodní a nitrilové gumy:
1. Tento typ roho e se svojí variabilitou hodí do jakéhokoliv provozu.
2. Roho ve verzi 100% Nitril má dobrou odolnost v i olej m 

a maziv m.
• Poskytuje p íjemný povrch nohám, ím zmír uje únavu a zvyšuje 

výkonnost
• Jednotlivé dla dice je mo né jednoduše vym nit a nebo esunout. 
• Dop ky: náb ové hrany  luté, erné.
• Ro

v kategorii R10.

Roz r Štandard Nitril Váha
Dla dica 0,9 m x 0,9 m ST010001 ST010001B1 11,15 kg

Dla dice (Nitrilová) erná utá Váha
SS010002FN SS070002FN 1.00 kg

SS010002MN SS070002MN 1.00 kg

NITRILOVÁ
varianta

Roz r erná Modrá Váha
Dla dica 0,9 m x 0,9 m SS010001 SS020001 9,95 kg

Dla dice (Standard) erná utá Váha
SS010002F SS070002F 1,00 kg

SS010002M SS070002M 1,30 kg

FATIGUE-STEP
mokré a olejové pros dí

• Spojovací dla dice s otvory vyrobené z odolné gumy:
1. M kký pru ný materiál zmír uje únavu a zvyšuje koncentraci 

2. Ro
• Díky spojovacím modu m je mo né vytvo it roho pro jakoukoliv plochu. 
• V nabídce je také modrá verze odolná v i maziv m a olej m.
• Dop ky: náb ové hrany  luté, erné.
• Ro

v kategorii R10.

NITRILOVÁ
varianta

EASY TO INSTALL

P íklad:

2x dla dice (1 x ez)  
3x Male (samec) hrana

3x F ka) hrana 
Pokrytá plocha = 1,08m2

JEDNODUCHÁ INSTALACE

Ka dá z dla e být roz ezána na max.9 ks dla dic o ro
30cm (tj. lze ezat po 30cm linii) a stále mají mo st být spojeny s jinou 
dla dicí nebo hranou. 

ové hrany jsou dostupné ve verzi Male (Samec) a Female 
ka). Oba typy mají integrovaný rohový kus, který musí být 

od ezaný pokud chcete instalova hy za sebou.

 SOLID FATIGUE-STEP  FATIGUE-STEP
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COBAELITE® ESD

• N
polyuretanu.

• Roho perfektn sob n zmír ován únav zam stnanc p stání.

celé t le ím sni uj únav zvyšuj koncentraci.
• Ho lavos testován soulad normou.

Roz r íslo produktu Váha
0, 0, SE010001 2,0 kg

0, 1, SE010003 4,5 kg

ro SE010010 0,0 kg

HR MATTING

• P
• Vlisovan vodiv vrstv zaru uj ochran omponent e ú ink

• O
• Uzemn n prost ednictví 10m kolík p ipevn néh podlo ce.
• Spl uje b dokonc p evyšuj po adavk norm IE 613405 týkajíc s

hodno odporu.

Roz r Modrá Šedá Váha
0, 1, HR020001 HR060001 2,4 kg

1, HR020002 HR060002 12,3 kg

1, 1 HR020003 HR060003 63,0 kg

1, metrá (ma 15. m) HR020003C HR060003C 5,0 kg

BENCHSTAT

• V
komponent pracovník .

• T ívrstv konstrukce pevn vinylov povrc základn ás p ny.
• Vlisovan vodiv st edn vrstv n ochran produkt ESD.
• Spl uje b dokonc p evyšuj po adavk norm IE 613405 týkajíc s

hodno odporu.
• S 7 t 9 .

Roz r Modrá Šedá Váha
0, 1, IS020004 IS060004 1,5 kg

0, 3 IS020001 IS060001 38,0 kg

0, 3 IS020002 IS060002 67,2 kg

1, 3 IS020003 IS060003 87,5 kg

ství je k dispo vy

ství je k dispo vy

 COBAELITE® ESD

 BENCHSTAT

 HR MATTING

219

P
ra

co
vn

í r
o

h
o

žePracovní rohože



DIAMOND TREAD
Roho hodn s á (s á c aco išt )

• Odolný povrch s pyramidovým vzorem.
• Spodní strana z p ového materiálu je p íjemná p i stání a ulevuje 

unaveným nohám.
• R
• Roho je vhodná pro svá cí pracovišt další aplikace, kde je le itá 

odolnost a neho lavost pracovní podlo ky.

Roz ná Váha
0,6 m x 0,9 m DTB010001 3,70 kg

0,9 m x 1,5 m DTB010002 9,32 kg

0,9 m x 18,3 m DTB010003 113,00 kg

0,9 m x metr DTB010003C 6,50 kg

GRIPFOOT

• Páska s drsným povrchem a samolepící spodní 

• Poskytuje dodate nou oporu na hladkých površích. 
• Odolný povrch a jednoduchá aplikace. “Transparentní” páska

• V
nakládací doky, vybavení stroj , vozidel a lun .

• P
s normou EN13552 v kategorii R13.

Dla dic ná
140mm x 140mm GF010005

Nášla y ná
152mm x 610mm GF010006

Jasná o/ utá no/Bílá
GF110002 GF110003 GF010702 GF031002

Roz utá Mod á á l á
50 mm x 18,3 m GF070002 GF020002 GF030002 GF040002

 DIAMOND TREAD

 GRIPFOOT
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03 4003 207  
STOKO HAIR&BODY 2L
Tekutý pleťový čistící prostředek 
do dávkovače o objemu 2 l 
pro jemné čištění pokožky, 
vhodný pro celé tělo i vlasy, 
kompatibilní s pH pokožky, 
parfémovaný, usnadňuje 
rozčesávání vlasů. 
V nabídce i 250 ml láhev.

03 4004 122  
SOLOPOL 2L
Měkká láhev do dávkovače, 
2 000 ml, čistící pasta na ruce 
s obsahem bio-abrazivních 
činidel a Aloe vera, 
kompatibilní pH pokožky, 
odstraňuje odolné nečistoty 
jako olej, grafi t, kovový prach, 
saze, tuk nebo maziva, 
v nabídce i tuba 250 ml.

03 4002 503  
STOKOLAN
Ošetřující krém vhodný 
pro všechny typy velmi 
namáhané pokožky, kterou 
zklidňuje, neobsahuje silikon, 
objem 100 ml, v nabídce 
i balení 1 l do dávkovače.

03 4004 124  
KRESTOPOL 2L
Měkká láhev do dávkovače, 2 l, čistič rukou s abrazivem 
pro extrémní znečištění, např. oleje, tuky, rez, kovový prach, 
šmír. Pasta se systémem STOKOPON, biolog. odbouratelným 
abrazivem ASTAPON a ochrannou látkou EUCORNOL, 
pH nastaveno dle pokožky. 
Neobsahuje mýdlo ani rozpouštědla.
V nabídce i balení 250 ml tuba.

03 7002 405  
DÁVKOVAČ 
STOKO VARIO ULTRA
Robustní plastový dávkovač 
pro produkty osobní hygieny 
STOKO, univerzální pro náplně 
o objemu 1 a 2 l.

03 4004 121  
SLIG SPEZIAL
Čistící pasta o objemu 250 ml 
na ruce s obsahem bio-abrazivních 
činidel, odstranuje odolné nečistoty
jako olejové barvy, laky, pryskyřice 
nebo lepidla, malé množství 
se nanáší na suché ruce, vetře se, 
přidá se malé množství vody a poté 
opláchne, po aplikaci je nutné 
se vyhnout kontaktu s plasty. 
V nabídce i balení 2 l do dávkovače.

03 4002 501  
TRAVABON
Ochranný krém na ruce, 
chrání před oleji, barvami, 
grafi tem, kovovým prachem, 
sazemi a dalšími látkami, 
které se vyskytují v pracovním 
prostřední a nejsou rozpustné 
ve vodě, aplikace před započetím 
pracovní činnosti, tuba 100 ml, 
v nabídce i balení 1 l 
do dávkovače.

Produkty osobní hygieny
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03 6505 101
HADR MYCÍ
Rozměr: 50x65 cm

03 6101 049
GLINT
Odmašťovací prostředek, 5l.

03 4002 107
INDULONA DEZINFEKČNÍ
Ochranný krém, 100 ml. V nabídce  také indulona 
univerzální - modrá (03 4002 109) a indulona 
měsíčková (03 4002 112)

03 8301 101
LOPATKA LADY KOVOVÁ ŠIROKÁ

03 8102 111
HŮL 160 CM
Dřevěná hůl v délce 160 cm, nelakovaná bez závitu.

03 8103 240
SMETÁK NA HŮL 40 CM
Smeták na hůl dřevěný s kováním, šířka 40 cm.

03 8501 017
LÉKÁRNA NÁSTĚNNÁ DŘEVĚNÁ 2899-01
Dřevěná lékarnička s náplní bez léčiv, nástěnná, uzamykatelná, 
43x30x14 cm, skříňka je vyrobena z laminované dřevotřísky, je 
vybavena 4 poličkami, poličky jsou opatřeny přední hranou, která 
zabraňuje vypadnutí léku, možnost uzamčení, náplň DIN 13157.

NEW
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03 6104 101 
 OKENA 500ML

03 4004 105 
 SOLVIK
Mycí pasta. 
Balení: 
500 g.

03 6101 326 
 CIF TEKUTÝ
Tekutý čisticí prášek, 500 ml.

03 4002 403 
 ISOLDA REGENERAČNÍ 
- ALOE VERA
Krém s výbornými regeneračními 
vlastnostmi, 
100 ml.

 03 6105 104
 CIF SPRAY
Sprej proti prachu, 400 ml.

03 4004 101 
 SOLVINA
Mycí pasta. 
Balení: 
450 g.

03 5001 506
 PRACÍ PRÁŠEK

03 4001 411 
MÝDLO TEKUTÉ STAR 5L

03 4002 404 
 ISOLDA HYDRATAČNÍ 
- VČELÍ VOSK
Ochranný krém s včelím voskem, 
100 ml.

03 6101 102 
 JAR
Odmašťovací prostředek, 
950g

03 4001 109
 MÝDLO HIT
Pevné mýdlo, 100 g.

03 4004 120  
 SOLVINA PROFI
Tekutá mycí pasta na silně 
znečištěné ruce 
s vysokou čisticí schopností. 
Obsahuje speciální abrazivo 
a vyznačuje se velmi dobrým 
odmašťovacím účinkem. 
Odstraňuje tuky, 
oleje, saze, inkousty, 
pryskyřice. 
Díky zvláčňující 
přísadě aloe vera 
a glycerinu chrání
pokožku rukou 
proti ztrátě vlhkosti.

Nabízíme široký výběr prostředků osobní hygieny, 
drogistického a kartáčnického zboží.Drogerie
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03 6301 304 
RUČNÍKY ZZ ZELENÉ
Jednovrstvé.

03 6201 221 
HOUBA NA NÁDOBÍ
Balení po 10 ks.

03 6201 101 
TOALETNÍ PAPÍR 
JUMBO 
Ø 19 cm.

03 6201 103 
TOALETNÍ PAPÍR
400 útržků.

07 4101 053-s
ČISTÍCÍ TEXTIL LISOVANÝ 
- BAVLNA SVĚTLÁ
Čistící textil lisovaný, 
tříděná světlá bavlna. 
1ks = 10kg

07 4101 047-s 
ČISTÍCÍ TEXTIL LISOVANÝ 
- BAVLNA BAREVNÁ
Čistící textil lisovaný, 
tříděná barevná bavlna. 
1ks = 10kg

07 4101 048 -s 
ČISTÍCÍ TEXTIL LISOVANÝ - SMĚS
Čistící textil lisovaný, 
směs barevné bavlny a polyesteru. 
1ks = 10kg
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Poznámky
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Čísla
1ST TECHNIC 72
03 6105 104 223
3M105 207
3M 400 207
3M 501 207
3M 502 207
3M 603 207
3M 1120 190
3M 1130 192
3M 1271 192
3M 1310 192
3M 2125 P2 207
3M 2135 P3 207
3M 2730 181
3M 2740 181
3M 2820 181
3M 2840 181
3M 2845 IR5 181
3M 2890A 181
3M 4251 207
3M 5911 P1 207
3M 5925 P2 207
3M 5935 P3 207
3M 6035 P3 207
3M 6051 A1 207
3M 6054 K1 207
3M 6055 A2 207
3M 6057 ABE1 207
3M 6059 ABEK1 207
3M 6075 A1/formaldehyd 207
3M 6096 HgP3 207
3M 6098 AXP3 207
3M 6099 ABEK2P3SL 207
3M 6200 207
3M 6800 207
3M 6885 206
3M 7502 207
3M 8312 205
3M 8322 205
3M 9310 206
3M 9312 206
3M 9320 206
3M 9322 206
3M 9332 206
3M 9914 205
3M 9915 205
3M 9925 205
3M K112 205
50MAC 123
1020R 70
2140 72
3030 73
3040 69
3700 HYDROFOBNÍ KRÉM 175
5091 179
8012 79

A
ACCESS FLEX S3 ESD 139
ACTIV ARMR 43-217 107
ACTIVARMR 59 - 416 108

ACTIVARMR 70-765 102
ACTIVARMR 78-101 105
ACTIVARMR 97-013 100
ACTIVARMR 400® 43-113 105
ACUTA GREY 71
ADAMANT S1P KOTNÍK 156
ADAMANT S1 POLOBOTKA 156
ADAMANT S1 SANDÁL 155
ADVENTURE 407 55
AERO UP S1 137
AGNM15/SUP 112
AIR COLTAN 178
AIRFOX S1 148
AIRLITE 82
AIRMAX UP S1 137
AIRSOFT 1030611 192
AIRSPEED S1 ESD 136
AIRWING B-S 176
AIX S1P 148
ALASKA 2 41
ALBI S3 149
ALEGRO S1P GREEN ESD 155
ALFA 01 SRC 154
ALFA ESD BUNDA 12
ALFA ESD KALHOTY 12
ALFA S1 SRC 154
ALFA SPORT 01 168
ALLYN BUNDA 23
ALLYN KALHOTY LACL 23
ALLYN KALHOTY PAS 23
ALLYN ŠORTKY 23
ALMA 55
ALPHATEC 102
ALPHATEC 02-100 103
ALPHATEC 09-022 104
ALPHATEC 15- 554 104
ALPHATEC 16-650 104
ALPHATEC 19-026 104
ALPHATEC 23-201 104
ALPHATEC 29-500 103
ALPHATEC 37-210 105
ALPHATEC 37- 695 102
ALPHATEC 37- 900 PREMIUM 102
ALPHATEC 38-520 104
ALPHATEC 39-122 102
ALPHATEC 58-128 103
ALPHATEC® 58 - 270 103
ALPHATEC® 58-330 103
ALPHATEC® 58-535 103
ALPHATEC 58-735 103
ALPHATEC 79- 700 104
ALPHATEC 87 - 029 103
ALPHATEC 87-650 105
ALPHATEC 87- 900 104
ALPHATEC Plus 87- 190 104
ALSTRUP 59
ALWAR 67
ALZETTE 58
AM002 213
AM009 213
AM022 213
AMIGO 155
AMPERA S1 ESD 146
AMSTERDAM 2865 160

AN066 212
AN410 212
AN 14006 F 212
AN203200CC 213
AN203200CD 213
AN213200CDD 213
ANNAPURNA 145
ANTDI/15 112
ANTICUT AMX 89
ANTICUT HT3 90
ANTICUT HT3 grip 90
ANTICUT MK5 90
ANTICUT MK5 grip 90
ANTICUT MK5 skin 90
ANZAC 41
API GTX 145
APOLLON 121
APOLLON VV735 WINTER 77
APOLO 11
ARACUT SLEEVES 4150055 93
ARGON CUT 16 129
ARGON FLEX S3 140
ARVENSIS 77
AS-01-002 188
ASFALTÉR 144
ASK 300 180
ASTI S1P 158
ASTRA 69
ASTRA RED 69
ASTROSPEC 9168 184
ATHLETIC LITE 60027 92
ATLANTA 2675 S1P 161
ATLAS 40, 186
ATON 122
ATONI 12
AUGE S1 153
AUK 80
AUKLET 79
AURELIE S2 169
AUSTRAL 46
AVOCET 80

B
B 012 10
BABBLER 83
BALBI2 180
BALDER S1 ESD 136
BALI 47
BANDANA 58
BANDÁŽ ZA-1ST 59
BARBARY 86
BARDEN 187
BARRIER 2 180
BASALPHA 179
BASEBALL DIAMOND V 177
BASIC 72
BASIC 02 WINTER 156
BASIC 5191 188
BASIC S1 POLOBOTKA 156
BASIC S1 SANDÁL 155
BASIC S3 KOTNÍK 156
BASIC TRIČKO DÁMSKÉ 134 50
BASIC TRIČKO PÁNSKÉ 129 48

BAT 66
BATMETALL 171310 89
BAUCE 32
BAXTER 156
BB 19 PC 189
BB 39 187
BB 40 187
BB 40 PC 189
BE 7 PC 188
BEAUTY FLEX S3 170
BEAVER 45
BELFAST 2350 S3 CI, WR 164
BENCHSTAT 219
BETA 172
BETA 01 SRC 154
BETA S1 SRC 154
BEZPEČNOSTNÍ TABULKY 210
BIANCA 61
BIONIC FLEX S1P ESD 137
BIRRONG 178
BIZWELD BZ11 60
BLACKDRAGSTER S1 146
BLACK ENERGY S3 138
BLACKTACTIL 118
BLUEFOX HIGH S3 149
BLUEFOX LOW S2 147
BNN FARMIS 02 WINTER HIGH 157
BNN FARMIS LOW 01 156
BNN SPRAY PROFI DEO SHOE 175
BODY WARMER 509 44
BOGOTA 02 164
BOIGA S1 141
BOMBIS S1 155
BONET 11
BONN S1 166
BORA 81
BOX ČISTÍCÍ 9970 185
BRASILIA 4415 01 163
BRASSJA 32
BRAŠNA EL. 60
BRAŠNA MONT. 60
BRAVA CLEAR 183
BRAVA SMOKE 183
BRAVA YELLOW 183
BRIGHTON 38
BRUSEL 2880 S1 163
BRUSNÝ ŠTÍT CA-3 198
BUBBLEMAT 217
BUFFALO 02 162
BULBUL 80
BUNDA FLEECE 501 55
BUNDA FLEECE 504 55
BUNTING 82
BUNTING EVOLUTION 82
BUNTING LIGHT HS-04-003 81
BUSTARD 81
BUSTARD BLACK 81
BUSTARD EVO 81
BUTOJECT 897 115
BUTOJECT 898 115
BV 24 187
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C
CADEROUSSE S3 WINTER 159
CAGOULE 1 FR 59
CAGOULTI 59
CALGARY S2 146
CALIFORNIA S3 ESD 161
CAMAPREN 720 114
CAMAPUR COMFORT 619 113
CAMAPUR COMFORT 626 113
CAMATRIL 730 115
CAMATRIL 733 115
CANNES S2 170
CAPELLA BÁT 61
CARBON VISION 185
CARINA 62
CAROMB S1P 159
CARPE 5009 54
CARSON 40
CAT WHITE 172
CENTO 55
CERES S3 170
CETIA 56 88
CETUS 62
CIF SPRAY 223
CIF TEKUTÝ 223
CLASICA MIKINA 55
CLASSIC 02 WINTER HIGH C30219 157
CLASSIC NEW TRIČKO DÁMSKÉ 133 49
CLASSIC NEW TRIČKO PÁNSKÉ 132 47
CLASSIC S3 WINTER BOOT 157
CleanAir® AerGO® 196
CleanAIR® Basic 2000 195
CleanAir® Chemical 2F 197
CLICKPROTECT 117
CLOVELLY 37
COB40 120
COBAELITE® ESD 219
COLORMIX 109 50
COLTAN SHORT PEAK 178
COMAFLAME 105
COMBI LATEX 403 116
Comfortlok 217
COMMODORE S3 157
COMO S1P 158
COMPACT NB27H 92
CONDORIRI GTX 145
CONDOR OVERCAP FLEX S3 138
CONDOR S30470 145
CONFORT®BC/H 35 112
CONFORT® LIGHT 109
CONIC010 192
CONIC 200JA 191
CONIC 500 191
CONICAP01 191
CONICCOPLUS200 190
CONIC DISPLAY 191
CONICFIR10 191
CONICFIT010 191
CONICPLUS200 190
COOL 32
COOT 85
CORAX 72
CORE TÍLKO PÁNSKÉ 142 47

CORINNE S2 170
CORMORAN 78
CORVETTE S1 147
COUGAR S1 148
CRANE 74
CREMORNE BUNDA 31
CREMORNE KALHOTY LACL 31
CREMORNE KALHOTY PAS 31
CR ESD PLÁŠŤ 10
CREX 75
CRIO 119
CROPPER 89
CROW 71
CRUSADER FLEX® 42-445 105
Crusader Flex® 42-474 105
CT402 123
CURLEW 70
CURLEW WINTER 77
CURTIS FLEX S3 / S3 ESD 138

Č
ČELOVKA PETZL E99 AAA ACTIK 179
ČEPICE 5P 307 58
ČEPICE 6P 58
ČEPICE BEZ SÍŤKY 66
ČEPICE SE SÍŤKOU 67
ČISTÍCÍ TEXTIL LISOVANÝ 
- BAVLNA BAREVNÁ 224
ČISTÍCÍ TEXTIL LISOVANÝ 
- BAVLNA SVĚTLÁ 224
ČISTÍCÍ TEXTIL LISOVANÝ - SMĚS 224

D
DANA O1 169
DANTE S1 142
DARWIN II 42
DAVIDA 45
DÁVKOVAČ STOKO VARIO ULTRA 221
DCTHI 125
DECKPLATE 216
DELPHE S2 139
DELTA 45
DENMARK 2 42
DENVER 2670 S1P 162
DERMATRIL 740 116
DERMATRIL 743 P ESD 116
DESMAN (2v1) KALHOTY PAS 16
DESMAN BUNDA 16
DESMAN ČEPICE 16, 58
DESMAN KALHOTY KRÁTKÉ 17
DESMAN KALHOTY LACL 16
DESMAN KALHOTY PAS 16
DESMAN TRIČKO 17, 52
DEXGRIP 2094140 93
DEXITECH GRIP 129
DEXITOUCH® 109
DF 132 76
DIAMOND TREAD 220
DINO S1 153
DIPPER 85
DK-300A CARBON ESD 91
DK-300A COPPER ESD 91

DK-300A TOP ESD 91
DK-300 CARBON 91
DMACHGIW 45
DMACHPAW 46
DMBER 19
DMCOM 19
DMPAN 19
DMSAL 19
DMVES 19
DOMINATOR 75 210
DOON 40
DOON HV 35
DOUGLAS S1P 137
DRAGSTER S1 ESD 146
DREAM TRIČKO DÁMSKÉ 128 50
DRIVER/SUP 111
DS202RP 123
D-SPIRIT S1P GR 158
D-SPIRIT S1P JG 158
DT 115 OVERAL 65
DT 117 OVERAL 65
DT300 64
DUBIUS 84
DUBLIN 2440 02 164
DUCATO S3 SRC 154
DUCK 86
DUIKER 178
DUMOCUT 655 113
DUMOCUT 656 113
DUMOCUT 658 114
DUNLIN 79
DUNLOP ŽLUTÁ S5 174
DUOCOLOR 124
DURAGRIP 1 117
DURATOUCH 34-755 106
DYNACUFF OT 45 119
DYNAFLEXAIR 117
DYNAMIC JUGALPHA 179

E
E1-07 75
EAGLE 74
E.A.R. BAND 190
E.A.R. CABOCORD 190
E.A.R. CAP 190
E.A.R. CLASSIC 190
E.A.R. CLASSIC SOFT 190
E.A.R. DÁVKOVAČ 191
E.A.R. NÁHRADNÍ NÁPLŇ 191
E.A.R. SOFT 190
E.A.R. ULTRAFIT 190
E.A.R. ZÁSOBNÍK 191
EASYFLEX® 47-200 97
EASYVIEW 36
ECRINS S5 CI SRC WINTER 175
ED 1C 194
ED 1H 194
ED 2C 194
ED 2H 194
ED 2N 194
ED 3C 194
ED 3H 194
ED COMFORT PLUG 194

ED COMFORT PLUG CORDED 194
ED DÁVKOVAČ 194
EDGE 48-125 95
EDGE 48-126 95
EDGE 48-216 108
EDGE 48-701 99
EDGE 48-703 102
EDGE 48-705 100
EDGE 82-133 106
EDMONTON S1P ESD 160
EGON CLEAR 182
EIDER 72
EIDER LIGHT HS-01-002 72
ELARA130 212
ELARA160 212
ELARA320 212
ELAST 240 49
ELECTRICIAN EO13B 500V 108
ELECTROSOFT LATEX ROT 1000V 116
ELEGANCE 127 52, 53
ELSEC 1000 87
EMERTON BLACK ZIMNÍ 41
EMERTON BUNDA 18
EMERTON BUNDA LONG ZIMNÍ 18
EMERTON KALHOTY 3/4 18
EMERTON KALHOTY LACL 18
EMERTON KALHOTY LACL WINTER 46
EMERTON KALHOTY LACL ZIMNÍ 18
EMERTON  KALHOTY PAS 18
EMERTON KOMBINÉZA 18
EMERTON TRIČKO 18, 52
EMERTON VESTA 18
EMERTON ZIMNÍ VESTA 18
EOLE 3V1 39
EPICEA III 9
EPPING 37
ERABLE III 9
ERGOMASTER45VL 119
ERYX O1 BLACK 142
ESD CARBON DOTS 91
ESD CARBON FINGERLESS DOTS 91
ESD RUKÁVNÍK 25, 35 91
ESD VESTA 11
ETNA 01 157
EUROFORT S5 174
EVO 3 176
EVO LITE 177
EX120 211
EX030200 211
EXTRA™ 87-955 104

F
FAKÍR OBLEK PAS 8
FALCON 82
FARGO 37
FARM-A 143
FARM-B 143
FARM-B WINTER 144
FARM MARS S20022 02 HNĚDÁ 143
FARM MARS S30174 02 ČERNÁ 143
FARM MARS S40022 02 WINTER 
HNĚDÁ 144
FATIGUE FIGHTER II 216
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FATIGUE-STEP 218
FCN29 123
FEEDER 33
FEELPRO 117
FERGUS 187
FIALKA DAM. ZÁSTĚRA 63
FIDJI 43
FIDJI2 43
FIDJI HV 35
FILIPO 157
FINCH 80
FINNEY 188
FIRECREST 83
FIREFINCH 76
FIROMECH 629 113
FIRTH LADY BUNDA 42
FIRTH LADY VESTA 44
FIRTH MAN VESTA 44
FIT-LONG SLEEVE 119 52
FITSLEEVE®45H 112
FLAMINGO 85
FLEECE VESTA 300 44
FLEXIDEX GREY 129
FLEXINET FFP2 822 205
FLY S1P 158
FORESTRY SET 176
FORTIS S3 156
FORTIS S3 MEMBRANE 156
FRANCOLIN 73
FREEZ OV S2 ESD 139
FRENCH S1 SB 171
FRIDGE 119
FUJI2 GRADIENT 182
FUSCUS 72

G
G500V5CH510 180
G3000 SOLARIS 177
GADWAL 87
GALERAS 183
GAMA 78
GAMMA OVERCAP FLEX S3 138
GAMMA S1 SRC 153
GANNET 81
GEMOMECH 665 113
GENOA 51
GFA115K 123
GH7M16-14 118
GINOCCHIO 174
GLADIÁTOR® 16-500 98
GLINT 222
GOTEBORG 39
GRAFTA GX117 126
GRAND 259 54
GRANDERS 43
GRANITE PEAK 177
GRIFFY 69
GRIPFOOT 220
GRM 8 129
GT350/DA 111
GTA/D/35 112
GULL 70
GULL LIGHT HS-01-001 70

H
H510A OPTIME I 193
H510P3E OPTIME I 193
H515FB-516 193
H520A OPTIME II 193
H540A OPTIME III 193
HA203 211
HADR MYCÍ 222
HADŘÍK SPEEDNET 189
HANA DÁM. ZÁSTĚRA 63
HAR12 211
HAR12GILJA 211
HAR22 211
HAR23 211
HAR24 211
HARDCAP A1+ 178
HARDCAP AEROLITE 2,5 178
HARISON 59
HARPY 75
HARRICANA II 40
HARRIER 84
HARRIER YELLOW 84
HAVANA 4315 02 163
HEATRESIST 118
HEAVY NEW TRIČKO 137 47
HEAVY V-NECK TRIČKO 111 49
HEDMARK 2 40
HEKLA 182
HELIX C5 DRY 92
HELIX C5 WET 92
HELSINKI 2 42
HENRY 12
HERCULE 125
HERON 73
HERON WINTER 76
HI-COM 2112.100 190
HI-COM 2112118 NÁHRADNÍ NÁPLň 191
HI-Q 506 FLEECE BUNDA 38
HOLÍNKY GUMOPLSTĚNÉ PRYŽOVÉ 175
HOLINKY KALHOTOVÉ 174
HOLÍNKY KOŽENOPLSTĚNÉ 175
HOLINKY PRYŽOVÉ PROTISKLUZOVÉ 174
HOLÍNKY PVC S NITRILEM 174
HOLINKY RYBÁŘSKÉ 174
HONEYWELL 2311 FFP3 205
HORNBILL 83
HORNET 74
HORTEN 38
HOTDEX CUT 5 129
HOTOILCUT 118
HOUBA NA NÁDOBÍ 224
HOUSTON S3 164
HOXTON 188
HR matting 219
HT2 89
HUNTER SPECIAL 175
HV55 32
HYCRON® 27-600, 602 96
HYCRON® 27-607 96
HYCRON® 27-805, 810 97
HYCRON 27-905 97
HYDRA 62
HYD-TUF 52-547 98

HYFLEX® 11-928 100
HYFLEX® 11-100 108
HYFLEX® 11-200 108
HYFLEX® 11-251 NARROW 305 108
HYFLEX® 11-318 101
HYFLEX® 11-402 95
HYFLEX® 11-423 99
HYFLEX® 11-427 99
HYFLEX® 11-435 100
HYFLEX® 11-518 99
HYFLEX® 11-528 100
HYFLEX® 11-531 99
HYFLEX® 11-539 99
HYFLEX® 11-541 99
HYFLEX® 11-600 94
HYFLEX® 11-616 94
HYFLEX® 11-619 94
HYFLEX® 11-624 98
HYFLEX® 11-625 98
HYFLEX® 11-627 101
HYFLEX® 11-628 101
HYFLEX® 11-630 101
HYFLEX® 11-724 99, 101
HYFLEX® 11-735 100
HYFLEX® 11-816 96
HYFLEX® 11-818 95
HYFLEX® 11-840 95
HYFLEX® 11-849 95
HYFLEX® 11-900 96
HYFLEX®11-917 96
HYFLEX® 11-920 96
HYFLEX® 11-925 96
HYFLEX® 11-926 96
HYFLEX® 11-927 101
HYFLEX® 11-947 100
HYFLEX® 11-948 101
HYFLEX® CR 11-500 100
HYFLEX® FOAM11 -800 95
HYFLEX® FOAM 11-801 95
HYFLEX® LITE11-605 94
HYFLEX® ULTRA LITE 11-618 94
HYLITE® 47-400 97
HYLITE® 47-402 97
HYLITE® 47-409 97
HYNEK 59
HYNIT® 32-105 98
HYNIT® 32-815 98

CH
CHALLENGER S1 ESD 149
CHEMSAFE VV835 124
CHICAGO S1P ESD 161

I
IBIS 80
IGLOO II 7
IGUANA S1P 137
IKAR S1 EVO 141
IMPALA S2 148
IMPREGNACE 3600 175
INDIANA S1P ESD 160
INDULONA DEZINFEKČNÍ 222

INFINITY 51
INTERLAGOS 192
INVOLITE 915 126
IRIS DÁM.HALENA 63
IRON CUT 13 129
IRONTECH® 35 111
ISOLDA HYDRATAČNÍ - VČELÍ VOSK 223
ISOLDA REGENERAČNÍ - ALOE 
VERA 223
I-VO 9160 184
I-WORKS 9194.175 185

J
JACDAW 83
JAGUAR S1 ESD 137
JALAS 1258 S3 ESD 152
JALAS 1605 S1P E-SPORT ESD 152
JALAS 1615 S3 E-SPORT ESD 152
JALAS 1625 E-SPORT S3 ESD 152
JALAS 1848K TITAN PLUS 152
JALAS 3800R RESPIRO S1 ESD 152
JALAS 8208 LIGHTWEIGHT SOCK 151
JALAS 8709H HIGH ARCH SUPPORT 151
JALAS 8710M MEDIUM ARCH SUP-
PORT 151
JALAS 8711L LOW ARCH SUPPORT 151
JALAS 9500 EXALTER S1 ESD 152
JALAS 9518 EXALTER S1P ESD 152
JANA 01 169
JAR 1L 223
JAY 71
JCA-TF100 ESD 91
JET S1 ESD 136
JN058 SWEAT JACKET 55
JONAS S1 142
JUGALPHA 179
JULIAN S1 143
JUMPER S3 SRC FUR 159
JUNGO 5 90
JUNO 88
JURA 46

K

K969 56
KABÁT NORMA 41
KABÁT SVÁŘEČ 60
KABÁT ZIMNÍ ¾ 41
KAIZIO 178
KAMAŠE 60
KARA 46
KARBOTECT 950 116
KARELA 38
KART S1 136
KART S1P 136
KART UP S1 136
KAZETO KUKLA 180
KAZETO ŠTÍT 180
KEVIN S1 ŠČ 141
KILAUEA CLEAR 182
KILIMANDJARO 182
KILLDEER 74
KISKA CLEAR 182
KISSI 62
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KITTIWAKE 84
KIWI S1 147
KLASIK 300 56
KLIPSY NA RUKAVICE 87
KLOKAN 172
KNOXFIELD BUNDA 275 28
KNOXFIELD HI-VIS 290 BUNDA 34
KNOXFIELD HI-VIS 290 KALHOTY PAS 34
KNOXFIELD KALHOTY 320 29
KNOXFIELD KALHOTY AO 29
KNOXFIELD KALHOTY REFLEX HV 
DW275 29
KNOXFIELD MIKINA 29
KOBRA 4 142
KOLDY PANTS (spodky) 57
KOLDY TOP (nátělník) 57
KOLEKCE REX 13
KOMBINÉZA 10
KOMBINÉZA ESD 10
KOMBINÉZA TRYSKAČ KOMBINOVANÁ 9
KOMODO 7
KOPER 41
KOROS 35
KOROS KALHOTY LACL 35
KOROS KALHOTY PAS 35
KOŠILE DÁMSKÁ CHIC 214 56
KOŠILE DLOUHÝ RUKÁV 56
KOŠILE FLANELOVÁ 56
KOŠILE FLANELOVÁ SATURN, TOM 56
KOŠILE PÁNSKÁ 207 56
KPG10 123
KRAKEN 174
KRESTOPOL 2L 221
K-TECT 953 116
KUCHYŇKA ZÁSTĚRA 61
KUKLA HR4 BÁRA 454 9

L
LA600 124
LA 3001 193
LAGO 32
LAGON ENERGY S3 140
LAKSAM 32
LAPREN 706 115
LARA KALHOTY KRÁTKÉ 14
LARA OBLEK LACL DÁM. 14
LARA OBLEK LACL PÁN. 14
LARA OBLEK PAS DÁM. 14
LARA OBLEK PAS PÁN. 14
LARK 82
LASER LITE 3301105 192
LAS S14 176
LAS S17 176
LAUTARET 2 159
LEGÍNY DÁM. 57
LEHKÁ KUKLA CA-1 199
LEHKÁ KUKLA CA-10 200
LEO 58
LIBERT IN S3 POLOBOTKA 169
LIBRA 39
LIMA 4115 02 161
LIMERRAY 187
LINCOLN S1P 160

LINER FLEX S3 169
LION SPODKY 57
LION TRIČKO DL. RUK 57
LIPARI 2 CLEAR 182
LIPARI 2 T5 183
LISABON 2660 S1 162
LODIČKA KUCHAŘ 58
LONDON 2330 S3 CI 164
LOON 86
LOPATKA LADY KOVOVÁ ŠIROKÁ 222
LULEA 2 38
LUNA S2 139
LUXEMBURG 2310 S3 162
LUX S1 SANDÁL 155
LV201 213
LVF 14 44
LYBRA S1 SRC 153
LYNX PLUS 32

M
M2BE2 BERMUDY 24
M2CO2 KOMBINÉZA 24
M2GEN NÁKOLENÍK 30
M2GI2 VESTA 24
M2PA2
KALHOTY PAS 24
M2PW2 46
M2SA2 24
M2VE2 BUNDA 24
M5COM2 20
M5GIW2 20
M5PAN2 20
M5SAL2 20
M5VES 20
M6BER 22
M6COM KOMBINÉZA 22
M6GIL VESTA 22
M6PAN KALHOTY PAS 22
M6SAL KALHOTY LACL 22
M6VES BUNDA 22
M1100VB FFP1 202
M1100V FFP1 202
M1200VB FFP2 202
M1200VC 202
M1200VP 202
M1200VPW 202
M1204V FFP2 203
M1300VB FFP3 202
M1300V FFP3 202
M1300VP 202
M1304V 203
M1304VWC 203
M6000E A2 203
M6000E ABEK1 203
M6400 JUPITER 203
M9000 A2 203
M9000 A2B2E2K2 203
M9000 A2B2E2K2P3 203
M9000E A2P3R 203
M9000 P3 203
M9200 ROTOR GALAXY 203
MA400 62
MAC AIR S1P 165

MACAW 137039 87
MAC CROSSROAD ANKLE S3 165
MAC CROSSROAD LOW S3 165
MAC JUMP S3 165
MAC PULSE S3 165
MAC SPEED S1P 165
MAC WILD ANKLE S1P HRO 165
MAC WILD LOW S1P HRO 165
MAFLEX FOAM 82
MAFLEX FOAM DOTS 82
MAGIC SPIKER CRAMPON 175
MAGMA MX267 128
MAGMA MX295 128
MAGNY HELMET 192
MAGPIE 71
MAGPIE FULL 73
MALABAR 36
MAN AT WORK 301 114
MAN/BC/50 112
MANC/COT/BC/E 112
MANLY - 7635 204
MARCEL 01 ESD 141
MARCO S1 142
MARCO S1 / S1 ESD 142
MASTERCUFF45RC 119
MASTERCUFF 60PO-VL 119
MASTERCUT+ 118
MASTERFIT® 109
MASTERGRIP+ 118
MASTERTOP 118
MASTERTSHIRT 9
MAX BUNDA 25
MAXCOAT 2095767 93
MAXGRAB GT540 126
MAXIM 188
MAXIM OB WHITE SLEPPER 172
MAXITOUCH® 109
MAXITOUCH-DA 109
MAX KALHOTY LACL 26
MAX KALHOTY PAS 25
MAX KOMBINÉZA DOUBLE ZIPPER 26
MAX LADY BUNDA 27
MAX LADY KALHOTY LACL 27
MAX LADY KALHOTY PAS 27
MAX REFLEX BUNDA 15
MAX REFLEX KALHOTY LACL 15
MAX REFLEX KALHOTY PAS 15
MAXSHIELD VISION 179
MAX SUMMER BUNDA 27
MAX SUMMER KALHOTY PAS 27
MAX ŠORTKY 26
MAX WINTER RFLX KALHOTY LACL 46
MCD LIGHT 78
MCPA2 28
MCPAN KALHOTY PAS 30
MCSAL KALHOTY LACL 30
MCVES BUNDA 30
MEDBLOC 212
MEIA CLEAR 182
MEMPHIS S1 ESD 160
MERANO 144
MERLIN 75
METALFIT® 110
METALGRIP®/D 111

METALIST 28-400 101
METEOR 9134005 184
MIAMI S3 161
MICRODENIER 78
MICROFLEX 93-260 106
MICROFLEX 93-823 107
MICROFLEX 93-853 
- jednorázové rukavice 107
MICROGARD 1500 PLUS 65
MICROGARD 1800 CMF COMFORT 65
MIKINA KLOKANKA 55
MILO 182
MILTON 2 39
MINIBLOC AN102 212
MIRAGE S1P 139
MISTRAL S3 SRC 154
MITO S1 SRC 154
MIURA S3 SRC 154
MK1 BLACK 79
MOBIKO 15
MOFOS 8
MOFOS ČEPICE 8
MOLDEX 2405 208
MOLDEX 2505 208
MOLDEX 8002 208
MOLDEX 8060 P1 208
MOLDEX 8070 P2 208
MOLDEX 8080 P3 208
MOLDEX 8090 208
MOLDEX 8100 A1 208
MOLDEX 8200 ABE1 208
MOLDEX 8900 ABEK1 208
MOLDEX DRŽÁK 191
MOLDEX ZÁSOBNÍK 191
MONOTEX-V OVERAL 64
MONTBRUN S3 158
MONTREAL S2 146
MOON 78
MOONLIGHT 35
MORNAS 175
MOTION 41
MOTION LIGHT 6982.8 S1 ESD 167
MOTION LIGHT SANDAL 6980.8 S1 
ESD 167
MSPAN 3V1 15
MSTST 51
MUSTANG FLEX S1 / S1 ESD / S1P 137
MÝDLO HIT 223
MYNAH 77
MYSEN 2 38

N
NAJA 01 141
NANGA 145
NATORI 45
NATRIX O1 142
NÁVLEK NA OBUV 67
NAZOUVÁK 06760 171
NAZOUVÁK ZDRAVOTNÍ 171
NBR GRIP 117
NCP 200 86
NEKKAR 59
NEMO 73
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NEON OVERCAP FLEX S3 140
NEOTOUCH 25-101 107
NEPTUN 62
NEPTUNE KELVAR 70-205 105
NEPTUNE KELVAR 70-216 101
NEPTUNE KEVLAR SLEEVES 70-110 108
NEPTUNE KEVLAR SLEEVES 70-114 108
NEPTUNE KEVLAR SLEEVES 70-118 108
NEPTUNE KEVLAR SLEEVES 70-123 108
NEUTRON CORDED 192
NEVOCUT 923 114
NEXT 82
NEXT 518 45
NG208 91
NI015 121
NI155 121
NIGHTJAR 77
NITEX GRIP 177 114
NITOPREN 717 114
NITRAS 20035 74
NITRASAFE® 28-329 97
NITRASAFE® 28-359 96
NITREX 802 124
NITREX 830 124
NITRIFLEX® FOAM 109
NITRILITE 93-401 106
NITROTOUGH N230Y 97
NODDY 89
NORTH 46
NORTHWOOD 2 39
NORWICH S3 HRO 164
NYALA 40, 43
NYROCA MAXIM 82

O
OBAL NA SAKO 63
OBAL NA SVAT. ŠATY 63
OCTOPUS® DA 110
OFFSHORE 33
OKENA 500ML 223
OKLAHOMA 02 163
OMEGA LUX S1 WHITE 166
OMEGA® RP 110
OMEGA S1 ESD BLACK 166
OMEGA S1 ESD SPORT 166
OMEGA S3 149
ONYX 176
OPASEK NA SUCHÝ ZIP 59
OPO ČEPICE 7
OPO KABÁT 7
OPO OBLEK 7
OPTIMUM 35
ORIOLE 71
ORSETTO S3 154
Orthomat® ribbed 216
OSPREY 80
OSUŠKA 70 x140 60
OTTAWA 163
OUZEL 80
OVENBIRD 27 87
OVERAL 3M4560 65
OX2000 181
OXFORD S3 162

P
P/7GG/N/LW 112
PACAYA CLEAR 183
PACAYA CLEAR STRAP 183
PADSTOW 37
PAINTER OVERAL 11
PAINTER TRIČKO 11
PALAWAN 83
PANOSTRPA 28
PANZERHAND URSUS LONG 89
PARA4HEAT PLUS 118
PARIS FLEX S3 138
PARROT 87
PARROT AL 87
PÁSKA REFLEX 100 m 210
PD-02 73
PD-08 74
PEGAS 69
PEGASE® CONFORT/R 111
PEGASE S3 148
PEGASO 6603 53
PEGGY 78
PELICAN 69
PELICAN BLUE 69
PELICAN BLUE WINTER 76
PELICAN PLUS 69
PELTOR TRI FLANGE 190
PEOPLE 11310 54
PEPITO KALHOTY 63
PERFECT POLY 2400260 93
PERFORMANCE MAN 522 39
PERFORMANCE WOMAN 521 39
PERKO SLÉVÁRENSKÉ 144, 168
PETREL 85
PHBE2 33
PHEOS 9192 185
PHOCEA S3 159
PHPA2 33
PHVE2 33
PHYNOMIC X-FOAM HV 92
PICAFLOR 240 124
PIGEON 73
PILOT 39
PINK S1P 170
PIPIT 79
PIQUE 190 TRIČKO 48
PISA 28
PITON CLEAR 183
PIT – STOP 2 192
PLÁŠŤ BEZ RUK. DÁM. 63
PLÁŠŤ DL. RUK. 63
PLÁŠŤ HR4 BÁRA 9
PLÁŠŤ KR. RUK. DÁM. 63
PLÁŠŤ KR. RUK. DÁM. 63
PLOVER 81
PLUM EYE WASH STATION 4773 189
PLUTON 79
PM159 120
PO110 67
PO 111 CLIP 67
PO 115 CHRÁNIČ VOUSŮ 67
POCHARD 88
POLAR 175

POLFR 9
POLICIE 143
POLO PIQUE 203 53
POLO PIQUE 210 54
POLYTRIL 2232278 93
PONOŽKY LETNÍ 59
PONOŽKY ZIMNÍ 59
POSTROJ PROFI 210
POTEX-A/1 OBLEK PAS 66
POTEX-A/1 OVERAL 64
POTEX-A/1 PLÁŠŤ 66
POTEX-CH OVERAL 64
POTEX-PA OVERAL 64
POTEX-V OBLEK PAS 66
POTEX-V OVERAL 64
POTEX-V PLÁŠŤ 66
POWERCUT® R 110
POWERFIT® 110
POWERFIT® VIZ 110
POWERFIT® ESD 109
POWERFLEX® 80-100 98
PowerFlex® 80-600 98
POWERFLEX 80-658 98
PRACÍ PRÁŠEK 223
PREDÁTOR 145
PRESTIGE 168
PRIMACUFF45PO-VL 119
PRIME F002 73
PROFLEX MAX 129
PRO-FOOD THERMASTAT 78-110 105
PROTECTOR TETRA AN 15015T 213
PRSTY ESD 86
PSALTO 11LO11 210
PUDU BLACK 172
PULSAFE A800 188
PULSE 186
PURA FIT 190
PURE TRIČKO DÁMSKÉ 122 50
PVCC350 124
PVCGRIP35 124
PYROTECHNICKÉ 74
PYTHON S3 142

Q
QUARTZ UP III 177
QUARTZ UP IV 177
QUITO 2490 S1 164

R
RADEK 47, 48
RAIL 86
RAIN 304 62
RAMPMAT 217
RANDERS 42
RANDWIK 38
RAPTOR S1 147
RAVEN XT ANKLE S1P 168
RAVEN XT LOW S1P 168
RAVEN XT SANDAL S1P 168
RAYZA RX335 127
RAYZA RX338 127
RAYZA RX339 127

RAYZA RX432 128
RAYZA RX514 127
RAYZA RX540 126
RAYZA RX545 127
RAYZA RX546 127
RAYZA RX547 127
RAYZA RX565 128
RAYZA RX580 127
RAZORBILL 90
RECADO 157
RECON 186
REDPOL 83
REDSTART 85
REDSTART LIGHT 85
REFIL 510 204
REFIL 511 204
REFIL 530 P2 204
REFIL 731 204
REFIL 1011 FFP1 204
REFIL 1031 FFP2 204
REFIL 1041 FFP2 204
REFIL TOP 641 204
REFIL TOP 651 204
REMI/2 80
REMI/4 80
RENO 42
RESEDA S1P GREY 169
RESIST LS 52
REX BUNDA DÁM. 14
REX BUNDA PÁN. 13
REX KALHOTY LACL PÁN. 13
REX KALHOTY PAS DÁM. 14
REX KALHOTY PAS PÁN. 13
REYKJAVIK 2480 S3 164
RICHARD 01 141
RICHARD S1 141
RICHARD S1P 141
RIMINI S1P 158
RIVA HIGH S3 149
RIVA S2 LOW 147
ROBIN 71
ROCKET S1 147
ROCKFORD S3 162
RODD 46
ROLLER 84
ROMA 2665 S1 161
RONY II. ESD MIKINA 12
ROSA S3 170
ROSE FINCH 76
ROSEVILLE LADY 44
ROZELLE 189
RUBIFLEX NB60SZ 92
RUBIFLEX NB80S 92
RUČNÍK 50 x100 60
RUČNÍK CHLADÍCÍ 30x70 cm 58
RUČNÍKY ZZ ZELENÉ 224
RUDDER 33
RUFF 84
RUIZ 1 ACETATE 183
RUKÁVNÍK 55 cm 67
RUKÁVNÍK ANTICUT MK5 88
RUKÁVNÍK ANTICUT MK5 8 cm 88
RUKÁVNÍK DYNACUFF 88
RUKÁVNÍK CHEMIK IV 40 61
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RUKÁVNÍK SVÁŘEČ 60
RUN R100 S1P 166
RUSE 189
RUSSELL 932M 57
RUSSELL 946F 57
RYCHNOV 50 88

S
S170 32
S42416 143
S63605 144
SABA 183
SAFE GUEST GRIP 175
SAHARA 100 ESD 113
SAHARA ANTISTAT 8
SAHARA OBLEK 8
SAILOR 803 48
SAJAMA 145
SALINA CLEAR 187
SANDÁL ZDRAVOTNÍ 171
SANDÁL ZDRAVOTNÍ 225510 171
SANDÁL ZDRAVOTNÍ ESD 172
SANDPIPER 75
SANREMO 42
SAULT S3 159
SB 1 187
SCAUP 87
SCUDO S1P SRC 153
SEATTLE O1P 163
SECUREFIT401 181
SEFTON 37
SENSI LITE A48-100 95
SENSI LITE A48-101 95
SENSI LITE A48-105 95
SEPANG 192
SERIN 70
SHAG 76
SHARPKING 35 (45) 88
SHARPKING GRIP 89
SHARPKING RED 90
SHOCKPROTEC-D 111
SIERRA 43
SIGMA AC 186
SILUO S1P 166
SIL WEAR 64
SINGLE JERSEY 202 53
SIRET HV 36
SIROCCO S3 149
SÍŤKA NA HLAVU 66
SK 100 180
SKINFIT® 110
SKUA 80
SKYBRITE S 9196 184
SKYBRITE Sx2 9197 185
SLIG SPEZIAL 221
SLIM 139 53
SNIPE 74
SNIPE WINTER 76
SNOWFOX S3 149
SOFIE 3175 01 161
SOLANUM S1P SRC 166
SOLID FATIGUE-STEP 218
SOLOPOL 2L 221

SOLUS 1000 ČIRÉ MODRO-ČERNÉ 181
SOLVIK 223
SOLVINA 223
SOLVINA PROFI 223
SONIC FLEX S1P ESD 139
SOUL S3 148
SPA 3 192
SPARK 70
SPARTA 171
SPEEDNET 117
SPENCER S1P 155
SPIDER ENERGY S1P 138
SPIDERLINE II 214
SPIDER MASK P3 X5 202
SPIDER S1 PROFESSIONAL 153
SPIRIT S1P 170
SPIROTEK SH2200V P2 205
SPLIT 84
SPORTSTYLE 9193.265 185
SPORTY S3 148
SPRING 53
SPRINTER S1 GREY 146
STALGRIP ST895 126
STALCHEM ST880 126
STALMAX ST850 126
STANDARD 85
STANMORE BUNDA 21
STANMORE BUNDA ZIMNÍ 3v1 41
STANMORE ČEPICE 21, 58
STANMORE KALHOTY LACL 21
STANMORE KALHOTY PAS 21
STANMORE MIKINA S KAPUCÍ 21
STANMORE TRIČKO 21
STANMORE TRIČKO KR. RUKÁV 51
STAR 53, 76
STARFLEX® DA 109
STARLING 86
STEALTH 16 CLEAR 189
STEALTH 8000 AS 188
STEALTH 9000 POLARIZAČNÍ 189
STEALTH HYBRID 189
STÉLKA CARBONE 173
STÉLKA DELTA 46500 173
STÉLKA DRYSOLE 173
STÉLKA GELOVÁ 3000 173
STÉLKA JALAS 8102 FX2 PRO 151
STÉLKA MTS 173
STÉLKA SOFT TOUCH MTS 173
STÉLKA UVEX 9595.6 173
STILT 73
STOCKHOLM S1 162
STOCKTON 43
STOKO HAIR&BODY 2L 221
STOKOLAN 221
STONEGRIP 692 77
STRADA S1 SRC 154
STRALIS S3 SRC 154
STREET LS 130 52
STRINGKNITS 76-100 94
STRINGKNITS 76-200 94
STRINGKNITS 76-202 94
STS CA-A1 40201 209
STS CA-A2 40202 209
STS CA-ABEK1 40203 209

STS CF01 209
STS FVJ SYNC 01 209
STS P3R 40302 209
STS RS01 209
STS RS01S 209
SUNBURST POL 186
SUNNY 75
SUNVISOR 58
SUPER FIT 9178 184
SUPER G 9172 184
SUPERMICRO 79
SUPER OTG 9169.080 185
SUPER QUARZT 177
SUPERWELD 15 129
SUPER X FRESH SANDAL S1P ESD 146
SVÁŘEČSKÁ KUKLA 
BALDER CA-20 201
SVÁŘEČSKÁ ZÁSTĚRA FR-6 ROB-TOM 60
SVP200 HC CLEAR 189
SWIFT 84
SWING 71

Š
ŠP 6 179
ŠP 15 179
ŠP 28 179
ŠP 29 179
ŠTÍT OCHRANNÝ 179

T
T160 TRIČKO 48
T160 TRIČKO DLOUHÝ RUKÁV 52
T190 EXCLUSIVE 49
TAC/F/MIT/R 72, 112
TACTYL 111
TAHR 37
TACHOV 87
TAIFUN 151 113
TARGA S1 147
TARMAC 4V1 36
TAŠKA NT KROK 63
TAURUS OVERCAP FLEX S3 140
TAYLOR S1P 155
TAYRA BUNDA 23
TAYRA KALHOTY LACL 23
TAYRA KALHOTY PAS 23
T.CRYO 119
TDMPROTOP30 118
TEESTA 49
TEESTA FLUORESCENT 33
TEGERA 17 134
TEGERA 19 135
TEGERA 32 134
TEGERA 114 131
TEGERA 126A 134
TEGERA 130A 133, 134
TEGERA 134 134
TEGERA 310A 130
TEGERA 321 131
TEGERA 417 135
TEGERA 430 133
TEGERA 450 133

TEGERA 640 134
TEGERA 722 131
TEGERA 737 131
TEGERA 777 ESD 130
TEGERA 848 135
TEGERA 849 135
TEGERA 882 131
TEGERA 883 131
TEGERA 884 131
TEGERA 901 135
TEGERA 909 132
TEGERA 910 133
TEGERA 919 130
TEGERA 8800 INFINITY 130
TEGERA 8801 INFINITY 130
TEGERA 8802 INFINITY 130
TEGERA 8803 INFINITY 130
TEGERA 8804 INFINITY 130
TEGERA 8805 INFINITY 133
TEGERA 8807 INFINITY 133
TEGERA 8814 INFINITY TOUCH-
SCREEN 133
TEGERA 9125 132
TEGERA 9180 132
TEGERA 9185 132
TEGERA 71000 135
TECHNICKÉ 86
TELECOM 15
TERK400 123
TERMOPLUS 955 116
TERN 70
TERN LIGHT HS-01-004 70
TERRA 117
TERREY 5122 188
TERREY 5242 188
TERREY 5262 188
TERST 71
TEXAS 36
THERMO BOSS 176
THRYM 77
THRYM VV736 77
THUNDER CLEAR 183
TIG15K 123
TIT 79
TITAN 46
TKANICE PLOCHÉ 120 173
TN27NS 117
TNT 69-210 106
TNT 69-318 106
TNT 92-500 106
TNT 92-605 107
TNT 93-250 107
TNT BLUE 92-670 106
TOALETNÍ PAPÍR 224
TOALETNÍ PAPÍR JUMBO 224
TOBIAS S3 143
TOBIAS S3 WINTER 144
TOFINO 62
TONGA 90
TOPCUT 111
TOPOLINO S1 SRC 153
TOTAL FLEX S3 ESD 140
TRAVABON 221
TREKKER S3 149
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TRENDY ZIPPER 55
TRENÝRKY 57
TRICOTRIL 836 115
TRICOTRIL WINTER 739 115
TRIPOLIS S1 160
TRITON 45
TRIUMPH TÍLKO DÁMSKÉ 136 47
TRUKA TT955 128
TUNDRA 145
TURIA 37
TURNOV 89
TWITE 85
TYCHEM C 64
TYCHEM F 65
TYVEK XPERT CLASSIC 65

U
UKARI BUNDA 15
UKARI KALHOTY 15
ULM S1 168
ULTIMO 40
ULTRAFIT 20 UF 01-12 190
ULTRASONIC 9302 185
ULTRAVISION 9301.714 185
ULTRAVISION 9301555 184
ULTRAVISION UH 9405 185
UNI ESD PLÁŠŤ 10
UNIPUR 6639 92
UNIVERSAL 85
URBAN MAN 219 54
URBAN WOMAN 220 54
ÚSTENKA ECONOMIC 205
UTĚRKY 60
UTOPIA FLEX S1P ESD 136
UVEX 2 9553.8 ESD 167
UVEX 8531 S1 167
UVEX 8532 S1 ESD 167
UVEX DÁVKOVAČ 2112000 191
UVEX OFFICE 9541S1 167
UVEX SANDÁL 8542 S1 ESD 167
UVEX SANDÁL LADIES 8560 S1 
ESD 167, 169
UVEX ŠTÍT 176

V
VANCOUVER S1 ESD 160
VANTAGE 70-761 102
VAPI 67
VAPI PEAK 67
VE702PG 120
VE713 120
VE715 120
VE722 FOAM 120
VE726 120
VE728 SCREEN TOUCH 125
VE7300R 121
VEGA GRIP® 110
VENICLEAN 1340 125
VENICUT5M 125
VENICUT 30 121
VENICUT 32 GR 121
VENICUT34G3 121

VENICUT 42GN 122
VENICUT 42GR 122
VENICUT 50 122
VENICUT 52 122
VENICUT 55 121
VENICUT 56 122
VENICUT58G3 122
VENICUT 59 122
VENIFISH 990 124
VENIPLUS 1383 125
VENIPLUS 1500 125
VENITACTYL 1310 125
VENITACTYL 1400B100 125
VENTILO S1 ESD 138
VENTO OVERCAP FLEX S1P 136
VENUS 61
VERNON 187
VERSA TOUCH 92-200 106
VERTIGO 3 BLACK 93
VESUVE S3 140
VESUV S3 144
VIAGI S1P 158
VIBRAPROTECT 119
VICKERS FLEX S3 139
VIPERA 0B WHITE 141
VIRAGE S1P 159
VIRDIS 83
VIREO 83
VISIGUARD 180
VISION 516 LADY 44
VISION 517 MAN 44
VISOR-H 179
VISOR HOLDER 179
VISOR-TORIC 179
VITAMINE S2 KOTNÍK 170
VITAMINE S2 POLOBOTKA 169
VITOJECT 890 115
VIVA 409 55
VLOŽKA POD PŘILBU 66
V-NECK TRIČKO 102 49
VULCAIN 120
VULCANO 2 CLEAR 182
VULCANO 2 SMOKE 182

W
W1/15 75
WAREDEX WORK 550 114
WASAT 59
WELD 250 119
WELDERKING 75
WELDER S3 157
WELDGUARD SE 1140 187
WIBRAM KOTNÍK 168
WIENNA 2885 161
WINGS 81
WINGS BLACK 81
WINNER S1P ESD 148
WINTER CAP 178
WINTERPRO 77
WK-5053G 91
WM 2885 S1 BERN ESD 160
WORKGUARD 43-216 107
WORKTRIL 310 114

X
X4A 193

Y
YEMAN 42
YOKO 32
YOWIE FLEECE JACKET 17
YOWIE HAT 46
YOWIE KALHOTY LACL 17
YOWIE KALHOTY PAS 17
YOWIE SOFTSHELL BUNDA 17
YOWIE VESTA 17, 45

Z
ZÁSTĚRA DO PASU 61
ZÁSTĚRA CHEMIK 61
ZÁSTĚRA KOVÁŘ 60
ZÁSTĚRA LACL 61
ZÁSTĚRA PE 61
ZÁSTĚRA POGUM. 61
ZÁSTĚRA SVÁŘEČ 60
ZÁSTĚRA VINYL 61
ZDRAVOTNÍ KALHOTY 63
ZDRAVOTNÍ KOŠILE 63
ZEBRA 84
ZEMNÍCÍ PATA JEDNORÁZOVÁ 175
ZENON 186
ZIMA NÁKOLENÍK 30
ZIRCON I 177
ZONDA S1 SRC 153

Ž
ŽABKY 172
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Dámské – výška 158 cm (xx xxxx 1xx), 170 cm (xx xxxx 2xx) a 176 cm (xx xxxx 3xx)

Velikost 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66

Zahraniční vel. XS S M L XL XXL XXXL

Obvod hrudníku 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132

Obvod pasu 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112

Obvod sedu 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140

Délka kalhot včetně pásku je 102 cm u výškové skupiny 158 cm, 110 cm u výškové skupiny 170 cm 
a 114 cm u výškové skupiny 176 cm. Šířka pásku je obvykle 2 cm.

Pánské – výška 170 cm (xx xxxx 1xx), 182 cm (xx xxxx 3xx) a 194 cm (xx xxxx 4xx)

Velikost 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

Zahraniční vel. XS S M L XL XXL XXXL

Obvod hrudníku 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136

Obvod pasu 66 70 74 78 82 88 94 100 106 112 118 124 130 136 142

Délka kalhot včetně pásku je 103 cm u výškové skupiny 170 cm, 112,5 cm u výškové skupiny 182 cm 
a 121 cm u výškové skupiny 194 cm. Šířka pásku je obvykle 4 cm.

K velikosti oděvů vždy uvádějte výškovou skupinu. Pokud není uvedena výšková skupina, oděvy šijeme na výškovou
skupinu 170 cm u žen a 182 cm u mužů.

Příklad objednávání velikosti oděvů:

Pánský oblek pas, modré barvy, vel. 56 na výšku 182 cm, kód výrobku 07 1112 356
Bunda Atlas, vel. 54, kód výrobku 07 1914 354

07 1112 xxx  –  typ oděvu dle nabídky v katalogu
xx xxxx 3xx  –  značí výškovou skupinu (pozn. 3 – na výšku 182 cm u mužů, ale 176 cm u žen)
xx xxxx x56  –  značí velikost oděvu (konfekční velikost)

07 1914 3xx  –  typ oděvu dle nabídky v katalogu
xx xxxx 3xx  –  na jednu výškovou skupinu (182 cm), nerozlišují se další výškové skupiny
xx xxxx x54   –  značí velikost oděvu (konfekční velikost)

Konfekční velikost 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

Obvod krku 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Obvod hrudníku 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128

Velikost košil 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

U velikosti košil uvádějte obvod krku. Dámské košile šijeme na výšku 170 cm, pánské na výšku 182 cm.

Porovnávací tabulka čísel velikostí metrické soustavy v mm k mírám metrickým (cm), anglickým (inch) a francouzským (steh).

Dámské velikosti
Délka chodidla v mm 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270

Metrická čísla – cm 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28

Anglická čísla – inch 2 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8

Francouzská čísla – steh 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Pánské velikosti
Délka chodidla v mm 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310

Metrická čísla – cm 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32

Anglická čísla – inch 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 11 12 12,5 13

Francouzská čísla – steh 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Tabulka velikostí oděvů

Tabulka velikosti košil

Tabulka velikostí obuvi
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Pro určení správné velikosti oděvů Vám doporučujeme ověřit si Vaši velikost dle naší tabulky uvedené výše. 
Ke správnému změření Vám poslouží pevný pásek (např. rypsová tužka), který si ovinete kolem pasu a sešpendlíte. 

Vaše míry si zjistíte dlenásledujícího měření:

1) Obvod hrudníku –  se měří přes nejvystouplejší místo prsou s podložením
   dvou prstů.

2) Obvod pasu  –  v nejužším místě přesně na pomocném pásku s podložením
   dvou prstů.

2*) Obvod sedu u žen  – měří se přes nejvystouplejší partii sedu s podložením
   dvou prstů.

3)  Délka zad  – od prvního krčního obratle až k dolnímu okraji pomocného
   pásku s podložením palce.

4)  Šířka náramenice  –  v místě, kde se lomí krk s ramenem k ramenímu kloubu
   s podložením palce.

5)  Délka rukávu  – u lehce ohnuté paže od rameního kloubu přes loket k zápěstí.

6)  Šířka zad  – přes nejšírší míst zad, od levé podpažní jamky k pravé.

7)  Délka kalhot  –  z boku postavy, od pasu po zem.

8)  Výška postavy

maximální teplota 
praní 95 oC,
normální postup

maximální teplota 
praní 60 oC,
normální postup

maximální teplota 
praní 60 oC,
mírný postup

maximální teplota 
praní 40 oC,
normální postup

maximální teplota 
praní 40 oC,
mírný postup

maximální teplota 
praní 40 oC,
velmi mírný postup

Praní

Jak se správně změřit

Symboly pro údržbu a ošetřování textilií

maximální teplota 
praní 30 oC,
mírný postup

ruční praní,
maximální teplota 
praní 40 oC

výrobek 
se nesmí prát

povoleno použití
všech oxidačních 
bělicích prostředků

povolen pouze
oxidační/nechlorový
bělicí prostředek

výrobek 
se nesmí bělit

Bělení
chlorem

žehlení 
při maximální 
teplotě žehlící 
plochy 200 oC

žehlení 
při maximální 
teplotě žehlící 
plochy 150 oC

žehlení 
při maximální 
teplotě žehlící 
plochy 110 oC,
žehlední parou 
může způsobit 
nevratné poškození

výrobek 
se nesmí žehlit

Žehlení
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Symboly pro údržbu a ošetřování textilií

profesionální 
chemické čištění 
tetrachloretenem 
a všemi rozpouštědly 
uvedenými 
pod symbolem F, 
normální postup

profesionální 
chemické čištění 
tetrachloretenem 
a všemi rozpouštědly 
uvedenými 
pod symbolem F, 
mírný postup

profesionální 
chemické čištění 
v uhlovodících 
(destilační rozmezí 
mezi 150 oC a 210 oC, 
bod vzplanutí mezi 
38 oC a 70 oC), 
normální postup

profesionální 
chemické čištění 
v uhlovodících 
(destilační rozmezí 
mezi 150 oC a 210 oC, 
bod vzplanutí mezi 
38 oC a 70 oC), 
mírný postup

výrobek se nesmí 
chemicky čistit

Chemické
čištění

výrobek se může sušit 
v bubnové sušičce,
normální teplota

výrobek se může sušit 
v bubnové sušičce,
nižší teplota sušení

výrobek se nesmí sušit 
v bubnové sušičce

Sušení
v bubnové
sušičce

Piktogramy ochranných pracovních
oděvů a rukavic (ČSN EN 340)

ochranné oděvy používané při riziku zachycení 
pohyblivými částmi ČSN EN 510 

ochranný oděv proti nepříznivému počasí prEN 343

ochranné oděvy a součásti proti chladu ČSN EN 342

ochranné oděvy pro uživatele ručních řezacích pil 
ČSN EN 381

výstražné oděvy s vysokou viditelností pro profesní užití
ČSN EN 471+A1

ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných 
postupech ČSN EN ISO 11611

ochranné oděvy proti kapalným chemikáliím 
ČSN EN ISO 13034+A1
ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům 
ČSN EN 374-1

ochrana elektronických součástek před elektrostatickými 
jevy ČSN EN 61340-5-1

ochranný oděv pro hasiče ČSN EN 13911

ochranný oděv proti statické elektřině ČSN EN 1149-1, 
1149-5

ochranné rukavice proti mechanickým rizikům EN 388

ochranné rukavice proti bakteriologické kontaminaci EN 374-1

ochranné rukavice proti tepelným rizikům (teplu, ohni) 
ČSN EN 407
ochranné oděvy proti teplu a plameni ČSN EN ISO 11612
A – omezení šíření plamene
B – konvenční teplo
C – sálavé teplo
D – postřik roztaveným hliníkem
E – postřik roztaveným železem
F – kontaktní teplo

Piktogramy pracovní obuvi (ČSN EN 340)

obuv s ocelovou kaplí ve špici

obuv antistatická

obuv s podešví odolnou proti ropným produktům a derivátům

obuv s tepelně izolačními vlastnostmi

obuv proti vodě a vlhku

obuv vybavená tlumícím elementem v patní části

obuv s ocelovou stélkou proti nášlapnému průrazu

obuv s protiskluzovou podešví

obuv s podešví odolnou proti vnější teplotě do 300 oC
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Pracovní a bezpečnostní obuv ESD je důležitým prostředkem k omezení vzniku nebezpečného množství elektrostatického 

výboje a to zejména na pracovištích v elektronickém průmyslu, kde se klade velký důraz na zvýšenou kvalitu, záruku 

a spolehlivost. 

Během výroby elektronických nebo elektromagnetických zařízení (kovové polotovary, mikročipy atd.) i ten nejmenší 

elektrostatický výboj může způsobit neviditelné poškození. 

Až 60 % poruch elektronických součástek má počátek už při výrobě a to vlivem působení nežádoucího elektrostatického 

výboje při prácí personálu v blízkosti elektrostaticky citlivých procesů, nebo při přímé manipulaci s materiály, součástkami 

a předměty citlivými na elektrostatický výboj. V elektronickém průmyslu tak existuje řada opatření, jak těmto nežádoucím 

jevům předcházet, přičemž používání odpovídající obuvi je nedílnou součástí těchto opatření. 

Obuv ESD smí být označování logem ESD, pokud hodnota odporu procházejícího elektrického proudu leží podle 

normy ČSN EN 61340 mezi 1 x 105 Ohm do 3,5 x 107 Ohm. 

Pracovní a bezpečnostní obuv ESD musí odpovídat následujícím normám a musí být označena symbolem ESD: 

ČSN EN ISO 20347  – pracovní obuv,

ČSN EN ISO 20345  – bezpečnostní obuv,

ČSN EN 61340 - 4-3  – standardní zkušební metody pro specifi cké aplikace,

ČSN EN 61340 - 5-1  –  ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy. 

Electro Static Discharge – elektrostatický výboj

ELEKTROIZOLAČNÍ VLASTNOSTI OBUVI

ČSN EN ISO 20344–20347, ČSN EN 61340

VODIVÁ

CONDUCTIVE

ANTISTATICKÁ

ANTISTATIC

ESD

IZOLAČNÍ

INSULATIVE

Doporučené rozmezí odporu
7,5 x 10 do 3,5 x 10 Ohm

Recommended resistance range
7,5 x 10 to 3,5 x 10 Ohm

102 103 104 105 106 107 108 109 1010 1011 1012
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Rukavice - NORMY a vysvětlivky
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Rukavice - NORMY a vysvětlivky
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Rukavice
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Rukavice
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Rukavice
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Sídlo společnosti

GPS:   S(N)49.5626975

 V(E)17.7427211

Hranice na MoravěHranice na Moravě

PrahaPraha

BrnoBrno

OstravaOstrava

Kontakt:

KROK CZ, v.o.s.
Tovární 2246
HRANICE 
753 01

IČO: 47984601; DIČ: CZ47984601
Bankovní spojení: č.ú. 1010843831/0100

Tel.: +420 581 698 311
e-mail: krok@krok-hranice.cz
www.krok-hranice.cz
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Velkoobchodní a maloobchodní prodej
Nabízíme také široký sortiment sportovního a funkčního prádla, 
společenské obuvi, obuvi pro volný čas a drogistického zboží.



KROK CZ, v.o.s.

SÍDLO FIRMY:

Tovární 2246
753 01 Hranice
GPS:  S(N)49.5626975 
 V(E)17.7427211

Tel.: +420 581 698 311
e-mail: krok@krok-hranice.cz

www.krok-hranice.cz

KATALOG
Ochranné oděvy, obuv a pomůcky
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