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97,50 zł 7241FT
118,00 zł

Półbuty zawodowe skórzane, 
wodoodporne, bez podnoska, bez 
wkładki antyprzebiciowej   

 Rozmiary: 35-48
EN 20347 O2 FO SRC

103,50 zł 7241B
125,50 zł

 Półbuty bezpieczne skórzane, 
podnosek stalowy, wkładka 
antyprzebiciowa stalowa o dużej 
elastyczności

   Rozmiary: 35 – 48
EN  20345 S1P SRC

101,00 zł 7243FT
123,00 zł

Trzewiki zawodowe skórzane, 
wodoodporne, bez podnoska, bez 
wkładki antyprzebiciowej   

 Rozmiary: 35-48
EN 20347 O2 FO SRC

107,50 zł 7243B
130,50 zł

 Trzewiki bezpieczne skórzane, 
podnosek stalowy, wkładka 
antyprzebiciowa stalowa o dużej 
elastyczności

 Rozmiary: 35 – 48
EN  20345 S1P SRC

123,00 zł 7245B
150,50 zł

 Trzewiki bezpieczne skórzane, 
wodoodporne, sznurowane, 
z systemem szybkiego zdejmowania 
i osłoną sznurówek zapinaną na rzep, 
podnosek stalowy, wkładka 
antyprzebiciowa stalowa o dużej 
elastyczności   

 Rozmiary: 35 – 48
EN  20345 S3 RS SRC

109,50 zł 7246B
130,50 zł

 Półbuty bezpieczne zamszowe, 
perforowane, podnosek stalowy, 
wkładka antyprzebiciowa stalowa 
o dużej elastyczności   

  Rozmiary: 35 – 48
EN  20345 S1P SRC

108,50 zł 7247B
129,50 zł

 Sandały bezpieczne skórzane, 
perforowane, podnosek stalowy, 
wkładka antyprzebiciowa stalowa 
o dużej elastyczności

   
   Rozmiary: 35 – 48

EN  20345 S1P SRC

129,00 zł7248G
165,00 zł

Półbuty bezpieczne zamszowe, 
ze wstawkami z siateczki, podnosek 
stalowy, wkładka antyprzebiciowa 
stalowa o dużej elastyczności

   
 Rozmiary: 35 – 48

EN  20345 S1P SRC

133,50 zł7249G
168,50 zł

Trzewiki bezpieczne zamszowe, 
ze wstawkami z siateczki, podnosek 
stalowy, wkładka antyprzebiciowa 
stalowa o dużej elastyczności   

   
 Rozmiary: 35 – 48

EN  20345 S1P SRC
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213,50 zł 7208RK
265,00 zł

 Trzewiki bezpieczne skórzane, 
wodoodporne, z podeszwą gumową, 
podnosek stalowy, wkładka 
antyprzebiciowa z włókna 
kompozytowego   

 Rozmiary: 39 – 47
EN  20345 S3 HRO SRC

167,00 zł 7210PB
213,00 zł

Półbuty bezpieczne zamszowe 
perforowane, podnosek polimerowy, 
wkładka antyprzebiciowa z włókna 
kompozytowego 

Rozmiary: 35 – 48
EN  20345 S1P SRC

108,50 zł

423,00 zł7293NKK
525,00 zł

 Półbuty bezpieczne z nubuku, 
wodoodporne, bardzo szerokie 
z systemem zwiększającym stabilność 
stopy, z odporną na ścieranie podeszwą 
gumową Vibram®, podnosek 
polimerowy, wkładka antyprzebiciowa 
z włókna kompozytowego

      Rozmiary: 38 – 48
EN  20345 S3 HRO SRC

445,50 zł7294NKK
555,00 zł

Trzewiki bezpieczne z nubuku, 
wodoodporne, bardzo szerokie 
z systemem zwiększającym stabilność 
stopy, z odporną na ścieranie podeszwą 
gumową Vibram®, podnosek 
polimerowy, wkładka antyprzebiciowa 
z włókna kompozytowego   

    Rozmiary: 38 – 48
EN  20345 S3 HRO SRC

77,00 zł7328EA
99,50 zł

 Buty wysokie bezpieczne z PCW 
wodoodporne, podnosek stalowy, 
wkładka antyprzebiciowa ze stali 
nierdzewnej
   

  Rozmiary: 38 – 47
EN  20345 S5 SRC

77,00 zł7328EN
99,50 zł

 Buty wysokie bezpieczne z PCW 
wodoodporne, podnosek stalowy, 
wkładka antyprzebiciowa ze stali 
nierdzewnej

   
  Rozmiary: 38 – 47

EN  20345 S5 SRC

143,00 zł7200BKK
182,00 zł

 Półbuty bezpieczne skórzane, 
wodoodporne, podnosek polimerowy, 
wkładka antyprzebiciowa z włókna 
kompozytowego

  Rozmiary: 35 – 48
EN  20345 S3 SRC

158,00 zł 135,50 zł
7201BKK 7224PE

200,50 zł 167,50 zł
Trzewiki bezpieczne skórzane, 
wodoodporne, podnosek polimerowy, 
wkładka antyprzebiciowa z włókna 
kompozytowego

  Rozmiary: 35 – 48
EN  20345 S3 SRC

Półbuty bezpieczne zamszowe 
perforowane z nylonowymi wstawkami, 
nosek pokryty poliuretanem, wstawka 
refl eksyjna na pięcie, podnosek 
stalowy, wkładka antyprzebiciowa z 
włókna kompozytowego

  Rozmiary: 35 – 48
EN  20345 S1P SRC
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350,00 zł

369,50 zł 202,00 zł 307,00 zł

349,00 zł347,50 zł393,50 zł

 7300BKK

 7290AKK  7313T  7369GKK

 7348RP 7318ESD 7291AKK

436,00 zł

457,00 zł 254,00 zł 382,00 zł

436,00 zł436,00 zł487,00 zł

 Półbuty bezpieczne skórzane, 
wodoodporne, bardzo szerokie o dużej 
przewiewności, podnosek polimerowy, 
wkładka antyprzebiciowa z włókna 
kompozytowego

 Rozmiary: 36 – 48
EN 20345 S3 SRC

 Półbuty bezpieczne skórzane, 
wodoodporne, bardzo szerokie o dużej 
przewiewności, podnosek polimerowy, 
wkładka antyprzebiciowa z włókna 
kompozytowego

 Rozmiary: 38 – 48
EN 20345 S3 SRC

 Półbuty bezpieczne zamszowe, 
z wstawkami z siateczki nylonowej i PU, 
podnosek z włókna szklanego, wkładka 
antyprzebiciowa z włókna 
kompozytowego

 Rozmiary: 35 – 48
EN 20345 S1P SRC

Trzewiki bezpieczne z nubuku, 
wodoodporne, z wstawkami z tkaniny 
wodoodpornej, podnosek polimerowy 
z membraną oddychającą, wkładka 
antyprzebiciowa z włókna 
kompozytowego

 Rozmiary: 38 – 47
EN 20345 S3 SRC

Półbuty bezpieczne zamszowe, 
ze wstawkami z siateczki, z podeszwą 
gumową ze wstawką z miękkiego 
poliuretanu, podnosek polimerowy, 
wkładka antyprzebiciowa z włókna 
kompozytowego

 Rozmiary: 38 – 47
EN 20345 S1P HRO SRC

 Półbuty bezpieczne ESD, 
z perforowanego zamszu, bardzo 
szerokie, podnosek polimerowy, 
wkładka antyprzebiciowa z włókna 
kompozytowego

 Rozmiary: 36 – 48
EN 20345 S1P SRC

Trzewiki bezpieczne skórzane, 
wodoodporne, o dużej przewiewności, 
podnosek polimerowy, wkładka 
antyprzebiciowa z włókna 
kompozytowego

 Rozmiary: 38 – 48
EN 20345 S3 SRC

249,50 zł7360BKK
325,00 zł

Półbuty bezpieczne zamszowe, 
z wstawkami płóciennymi, bardzo 
szerokie, podnosek aluminiowy 
z membraną oddychającą, 
wkładka antyprzebiciowa z włókna 
kompozytowego

     Rozmiary: 38 – 47
EN  20345 S1P SRC

280,50 zł7368NKK
365,00 zł

Trzewiki bezpieczne skórzane „URBAN”, 
wodoodporne, bardzo szerokie 
aluminiowy podnosek z membraną 
oddychającą, wkładka antyprzebiciowa 
z włókna kompozytowego

   
  Rozmiary: 38 – 47
EN 20345 S3 SRC
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307,00 zł

349,00 zł

280,50 zł7368BKK
365,00 zł

Trzewiki bezpieczne ze skóry 
„VINTAGE”, wodoodporne, bardzo 
szerokie, aluminiowy podnosek 
z membraną oddychającą, 
wkładka antyprzebiciowa z włókna 
kompozytowego

  Rozmiary: 39 – 47
EN  20345 S3 SRC

333,00 zł7347RP
416,00 zł

Półbuty bezpieczne z perforowanego 
zamszu, z podeszwą gumową ze 
wstawką z miękkiego poliuretanu, 
podnosek polimerowy, wkładka 
antyprzebiciowa z włókna 
kompozytowego   

     Rozmiary: 38 – 47
EN  20345 S1P HRO SRC

359,50 zł7349RP
444,00 zł

Półbuty bezpieczne z nubuku, 
wodoodporne, z podeszwą 
gumową ze wstawką z miękkiego 
poliuretanu   , podnosek polimerowy, 
wkładka antyprzebiciowa z włókna 
kompozytowego

 Rozmiary: 38–47
EN 20345 S3 HRO SRC

28,50 zł7413
36,50 zł

 Skarpety wykonane z materiałów frotte 
i poliamid, dopasowane anatomicznie 
do kształtu lewej i prawej stopy

   
Rozmiary:  S (37-39), 

M (40-42), 
L (43-45), 

XL (46-48)

7,80 zł7398GEL
10,10 zł

 Wkładki do butów ze wstawkami 
żelowymi, anatomicznie 
wyprofi lowane   

   Rozmiary: 35 – 48

88,50 zł7546
105,50 zł

 Koszulki polo, bawełna, 220 g/m2 
7546BL – granatowe
7546N – czarne 
7546G – szare

   
Rozmiary:   XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL

47,00 zł7548
56,00 zł

 T-shirty, 100% bawełna, 180 g/m2 
7548BL – granatowe
7548G – szare
7548N – czarne

   
Rozmiary:   XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL

33,50 zł7415
42,00 zł

Skarpety wykonane z materiałów 
Coolmax®, Dryarn® i Cordura®, 
szybkie odprowadzanie wilgoci od 
skóry, wzmocnione wstawki

   
Rozmiary:  S (37-39), 

M (40-42), 
L (43-45), 

XL (46-48)

24,50 zł7398CX
28,00 zł

 Wkładki do butów typu Coolmax®, 
anatomicznie wyprofi lowane

   
Rozmiary: 35 – 48

BRAK ROZMIARU 39
do odwołania

26,00 zł7418
32,50 zł

 Skarpety wykonane z materiału 
o właściwościach antybakteryjnych 
Meryl Skinlife®   

Rozmiary:  S (37-39), 
M (40-42), 
L (43-45), 

XL (46-48)

26,50 zł7398ST
30,50 zł

 Wkładki do butów typu On Steam®, 
anatomicznie wyprofi lowane

   
Rozmiary: 35 – 48
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310,00 zł7683
380,00 zł

Kurtki Softshell z kapturem, 
94% poliester, 6% Spandex, 290 g/m2, 
podszewka 100% poliester, mikropolar, 
membrana TPU zapewnia 
wodoodporność 8000 mm 
i oddychalność 1000 g/m2/24h
– Regulowany, odpinany kaptur
– Odpinane rękawy
– Dwie kieszenie boczne zapinane 
   na zamek błyskawiczny
– Dwie kieszenie na piersi zapinane 
   na zamek błyskawiczny, jedna 
   z uchwytem na identyfi kator
– Dwie kieszenie wewnętrzne
– Elastyczny sznurek do regulacji w pasie

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

187,00 zł7685BL
248,50 zł

Kurtki krótkie, wykonane z nylonu 20D, 
watowane – poliester 80 g/m2, 
granatowe z zieloną podszewką
– Dwie duże kieszenie zapinane na zamek
– Dwie wewnętrzne kieszenie
– Pakowane w praktyczny worek

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

79,00 zł7840BL
108,00 zł

Spodnie robocze model Basic, płótno T/C 
245 g/m2, z wstawkami elastycznymi w 
talii po bokach, granatowe

Rozmiary: XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL, XXXXL

85,00 zł7849BL
115,50 zł

Kurtki robocze model Basic, płótno T/C 
245 g/m2, ściągacz elastyczny w talii, 
granatowe

Rozmiary: XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL, XXXXL

92,50 zł7860E
134,00 zł

 Spodnie robocze, płótno T/C, 
65% poliestru, 35% bawełny; 180 g/m2 
czarne wstawki wzmacniające 
i specjalne kieszenie na nakolanniki 
wykonane z poliestru typu „Oxford“/
poliuretan, 220 g/m2, kolor szary, 
wstawki pomarańczowe

   
Rozmiary:  XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL, XXXXL

LIGHT

BASIC

B
A
S

IC

39,00 zł7980
45,50 zł

Kapelusze przeciwdeszczowe 
z poliuretanu i nylonu, czarne

   
Rozmiary:  M, L, XL

26,50 zł7982
31,00 zł

 Czapki z płótna T/C
7982G – szare
7982B – czarne

26,00 zł7800G
32,00 zł

 Ochraniacze na kolana, para
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115,00 zł7863E
166,50 zł

   Spodnie robocze na szelkach, 
płótno T/C, 65% poliestru, 35% bawełny; 
180 g/m2, czarne wstawki 
wzmacniające i specjalne kieszenie na 
nakolanniki wykonane z poliestru typu 
„Oxford“/poliuretan, 220 g/m2, kolor 
szary, wstawki pomarańczowe

   Rozmiary:  XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL, XXXXL

LIGHT

158,00 zł7865E
213,00 zł

    Kombinezony robocze, płótno T/C, 
65% poliestru, 35% bawełny; 
180 g/m2, czarne wstawki 
wzmacniające i specjalne kieszenie na 
nakolanniki wykonane z poliestru typu 
„Oxford“/poliuretan, 220 g/m2, kolor 
szary, wstawki pomarańczowe

   Rozmiary:  XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL, XXXXL

LIGHT

87,00 zł7867E
125,50 zł

 Kamizelki robocze, płótno T/C, 
65% poliestru, 35% bawełny; 
180 g/m2, kolor szary, wstawki 
pomarańczowe

   Rozmiary:  XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL, XXXXL

LIGHT

107,50 zł7869E
147,00 zł

 Kurtki robocze, płótno T/C, 
65% poliestru, 35% bawełny; 
180 g/m2, kolor szary, wstawki 
pomarańczowe

   Rozmiary:  XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL, XXXXL

LIGHT

76,00 zł7871E
114,00 zł

   Spodnie robocze krótkie, lekkie, materiał 
T/C, 180 g/m2, granatowe

   Rozmiary:  XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL, XXXXL

87,00 zł7877E
125,50 zł

Kamizelki robocze z wieloma 
kieszeniami, lekkie, materiał T/C, 
180 g/m2, z wstawkami Oxford, 
granatowe

   Rozmiary:  XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL, XXXXL

LIGHT

  Spodnie robocze krótkie, płótno T/C, 
65% poliestru, 35% bawełny; 
180 g/m2, kolor szary, wstawki 
pomarańczowe

   Rozmiary:  XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL, XXXXL

76,00 zł7861E
114,00 zł

LIGHT LIGHT
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92,50 zł7870E
135,00 zł

   Spodnie robocze, lekkie, materiał T/C, 
180 g/m2, z wstawkami Oxford, 
granatowe

   Rozmiary:  XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL, XXXXL

LIGHT

115,00 zł7873E
166,50 zł

   Spodnie robocze na szelkach, lekkie, 
materiał T/C, 180 g/m2, z wstawkami 
Oxford, granatowe

   Rozmiary:  XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL, XXXXL

LIGHT

158,00 zł7875E
213,00 zł

Kombinezony robocze, lekkie, materiał 
T/C, 180 g/m2, z wstawkami Oxford, 
granatowe

   Rozmiary:  XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL, XXXXL

LIGHT

LIGHT

107,50 zł7879E
147,00 zł

Kurtki robocze, lekkie, materiał T/C, 
180 g/m2, z wstawkami Oxford, 
granatowe

   Rozmiary:  XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL, XXXXL 79,00 zł7901E
120,50 zł

Spodnie robocze krótkie, płótno T/C, 
65% poliestru, 35% bawełny; 260 g/m2, 
kolor szary, wstawki pomarańczowe

   Rozmiary:  XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL, XXXXL

135,00 zł7903E
182,50 zł

   Spodnie robocze na szelkach, płótno T/C, 
65% poliestru, 35% bawełny; 260 g/m2, 
czarne wstawki wzmacniające i specjalne 
kieszenie na nakolanniki wykonane 
z poliestru typu „Oxford“/poliuretan, 
220 g/m2, kolor szary, wstawki 
pomarańczowe

   Rozmiary:  XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL, XXXXL
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106,00 zł7900E
147,00 zł

 Spodnie robocze, płótno T/C, 
65% poliestru, 35% bawełny; 260 g/m2, 
czarne wstawki wzmacniające 
i specjalne kieszenie na nakolanniki 
wykonane z poliestru typu „Oxford“/
poliuretan, 220 g/m2, kolor szary, 
wstawki pomarańczowe

   Rozmiary:  XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL, XXXXL

166,00 zł7905E
233,50 zł

   Kombinezony robocze, płótno T/C, 
65% poliestru, 35% bawełny; 260 g/m2, 
czarne wstawki wzmacniające 
i specjalne kieszenie na nakolanniki 
wykonane z poliestru typu „Oxford“/
poliuretan, 220 g/m2, kolor szary, 
wstawki pomarańczowe

   Rozmiary:  XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL, XXXXL

91,00 zł7907E
137,00 zł

 Kamizelki robocze, płótno T/C, 
65% poliestru, 35% bawełny; 260 g/m2, 
kolor szary, wstawki pomarańczowe

   Rozmiary:  XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL, XXXXL

120,00 zł7909E
162,50 zł

 Kurtki robocze, płótno T/C, 
65% poliestru, 35% bawełny; 260 g/m2, 
kolor szary, wstawki pomarańczowe

   Rozmiary:  XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL, XXXXL

32,50 zł

32,50 zł

49,00 zł

7076BC

7076BD

7076BP

45,00 zł

45,00 zł

68,00 zł

EN 1836-2005

15,00 zł7051MP
22,40 zł

Gogle ochronne, soczewka bezbarwna 
z poliwęglanu
EN 166

OKULARY OCHRONNE

Dawny symbol 1918

Okulary ochronne z bezbarwnymi 
soczewkami z poliwęglanu

Okulary ochronne z przyciemnianymi 
soczewkami z poliwęglanu

Okulary ochronne z polaryzacyjnymi 
soczewkami z poliwęglanu

SPORT

SPORT

SPORT

EN 166F-1F, EN 172, UV 5-3.1

EN 166F-1F, EN 170, UV 5-2.5

POLARYZACYJNE

 Przeciwsłoneczne szkła polaryzacyjne, w które wyposażone 
są nasze okulary 7076BP w dużym stopniu eliminują odblaski, zapewniając 
lepszą  jakość widzenia oraz ochronę przed promieniowaniem UV oraz silnym 
światłem słonecznym. Okulary  są sprzedawane 
z praktycznymi i bardzo dobrze wykonanymi futerałami, które przedłużają ich 
żywotność.
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24,50 zł1004947

 Model z lekką panoramiczną 
soczewką zintegrowaną z oprawą
 Posiada regulowany miękki nanosek, regulowaną 
długość zauszników i kąt nachylenia soczewki. Soczewka 
bezbarwna poliwęglanowa jest odporna na ścieranie
i parowanie. W komplecie jest odpinana taśma 
podtrzymująca Flexicord, stosowana dla większego 
bezpieczeństwa pracy.

 EN 166, EN 170

 OP-TEMA

OKULARY OCHRONNE

3,50 zł1005771

 Sznurek zabezpieczający 
do okularów

 FLEXICORD

38,90 zł1006193

 Gogle ochronne

 Wykonane z miękkiego PCV gogle z bezbarwną soczewką*. 
Elastyczna opaska z obrotowymi zaczepami ułatwia używanie 
wraz z kaskami ochronnymi. Soczewka z powłoką nieparującą 
i specjalny system wentylacji podnosi komfort pracy. Gogle 
mogą być używane wraz z okularami korekcyjnymi i jako 
uzupełnienie półmasek ochronnych.

V-MAXX

 EN 166

EN 166F

38,00 zł1011027

  Model o wysokiej odporności,  
niebieska oprawka, bezbarwna 
soczewka 

XC

 EN 166, EN 170

44,00 zł1011025

XC

 EN 166, EN 170, EN 172

 MODELE XC

Soczewki nieparujące, o krzywiźnie 9, regulowane zauszniki i kąt 
nachylenia soczewek, kanały wentylacyjne wbudowane w oprawę, 
wszystkie miejsca kontaktu oprawy z twarzą zabezpieczone miękkim 
materiałem dwuwarstwowym.

 Model o wysokiej odporności,  
niebieska oprawka, szara soczewka 
TSR 

12,60 zł 1015441

  Model specjalnie przeznaczony do pracy 
w słabym świetle
 Soczewki żółte HDL*** odporne na ścieranie, o krzywiźnie 8, 
zauszniki wyłożone miękkimi podkładkami. Bardzo lekkie. 
Wtopiony mostek nosowy. Okulary bardzo przydatne np. do 
jazdy samochodem nocą (wytłumiają światła samochodów 
jadących z przeciwka) lub w złych warunkach atmosferycz-
nych (rozjaśniają, zwiększają ostrość obrazu).
 EN 166, EN 170

A700

32,00 zł

32,00 zł

7091BC

7091BD

55,50 zł

55,50 zł

Do prac w warunkach średniego oświetlenia, 
soczewki lekko przytłumiające światło

Okulary ochronne z soczewkami 
z poliwęglanu, lekkie, o sportowym 
wyglądzie. Soczewki nieparujące, 
odczepiane zauszniki wykonane 
z miękkiego materiału, które mogą być 
zastąpione elastyczną taśmą. Oprawka 
z wewnętrzną nakładką z wentylacji.

Do prac na zewnątrz

16,80 zł 1015369

 Model o nowoczesnej stylistyce, 
bezbarwna oprawka, bezbarwna 
soczewka
  Soczewki* nieparujące, o krzywiźnie 9, zauszniki z przedłuże-
niem soczewki, niewielki ciężar – tylko 22 g.
 EN 166

 A800

DRIVE

16,80 zł 1015367

 Model o nowoczesnej stylistyce, 
szara oprawka, szara soczewka TSR**
 Soczewki* nieparujące, o krzywiźnie 9, zauszniki z 
przedłużeniem soczewki, niewielki ciężar – tylko 22 g.

 A800

 EN 166
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29,90 zł7984
35,50 zł

Paski, 90% poliestru, 10% bawełny, 
rozmiar uniwersalny, długość 130 cm 
(można skracać), szerokość 35 mm, 
grafi towe

30,50 zł

30,50 zł

27,30 zł

 1017088

 1017083

 1017086

Lekkie okulary bez oprawek,  zauszniki 
szaro-srebrne, szara soczewka TSR**

 Gwarantują pełną niczym nie zakłóconą widoczność 
w zakresie 180º. Zauszniki pogrubione. Soczewki* 
o krzywiźnie 9 zapewniają dobre dopasowanie i osłonę 
twarzy. Stylistyka sportowa. Miękkie podkładki na 
końcówkach zauszników

Lekkie okulary bez oprawek,  zauszniki 
czerwono-srebrne, szara soczewka 
TSR**

 Gwarantują pełną niczym nie zakłóconą widoczność 
w zakresie 180º. Zauszniki pogrubione. Soczewki* 
o krzywiźnie 9 zapewniają dobre dopasowanie i osłonę 
twarzy. Stylistyka sportowa. Miękkie podkładki na 
końcówkach zauszników

Lekkie okulary bez oprawek,  zauszniki 
 szaro-srebrne, bezbarwna soczewka

 Gwarantują pełną niczym nie zakłóconą widoczność 
w zakresie 180º. Zauszniki pogrubione. Soczewki* o krzy-
wiźnie 9 zapewniają dobre dopasowanie i osłonę twarzy. 
Stylistyka sportowa. Miękkie podkładki na końcówkach 
zauszników

 EN 166, EN 170, EN 172

 EN 166, EN 170, EN 172

IGNITE

IGNITE

 * Soczewki z poliwęglanu pochłaniające >99,9% promieniowania UV do 385 nm
** TSR – soczewka umożliwiająca rozróżnianie kolorów sygnalizacji świetlnej
*** HDL – soczewka zwiększająca ostrość obrazu

16,30 zł

16,30 zł

1012727

1012729

 Model o nowoczesnej, sportowej 
stylistyce,  czarna oprawka, bezbarwna 
soczewka
 Soczewki* nieparujące o krzywiźnie 9, hiperalergiczny miękki 
nanosek z PCV

 Model o nowoczesnej, sportowej 
stylistyce,  czarna oprawka, szara 
soczewka TSR**
 Soczewki* nieparujące o krzywiźnie 9, hiperalergiczny miękki 
nanosek z PCV

 EN 166, EN 170

 EN 166, EN 170, EN 172

 VENOM

 VENOM

37,80 zł

35,70 zł

 1015353

 1015364

 Model  łączy w sobie cechy doskonałych 
okularów do pracy ze sportową 
stylistyką, oprawa czarna, soczewka 
szara TSR**
 Oprawka wygina się do kształtu twarzy niezależnie od 
wygięcia soczewek. Nie powoduje nadmiernego ucisku. 
Posiada miękkie nanoski i końcówki zauszników. Soczewki 
odporne na ścieranie i parowanie. Niewielki ciężar – tylko 
27 g.

 Model  łączy w sobie cechy 
doskonałych okularów do pracy ze 
sportową stylistyką, oprawa czarna, 
soczewka bezbarwna
 Oprawka wygina się do kształtu twarzy niezależnie od 
wygięcia soczewek. Nie powoduje nadmiernego ucisku. 
Posiada miękkie nanoski i końcówki zauszników. Soczewki 
odporne na ścieranie i parowanie. Niewielki ciężar – tylko 
27 g.

 EN 166, EN 170, EN 172

 PROTEGE

73,40 zł 1028644

 Okulary ochronne uszczelnione, 
czarna oprawka, soczewki 
nieparujące HDL***

 Dzięki uszczelnieniu przestrzeni między twarzą, a soczewką 
okulary SP1000 idealnie sprawdzają się przy pracach 
w środowisku o dużym zapyleniu. Dla poprawienia komfortu 
pracy i bezpieczeństwa zauszniki można wymienić na znajdu-
jącą się w zestawie opaskę elastyczną. Soczewki pokryte 
powłoką Dura-Streme™ zapobiegającą ich rysowaniu 
i zaparowywaniu.

 SP1000

 EN 166

 PROTEGE

 EN 166, EN 170

IGNITE

 EN 166, EN 170

21,50 zł7190C
31,50 zł

Nauszniki przeciwhałasowe 
wykonane z PCW
Tłumienie: od 15,5 dB przy 63 Hz do 37 dB przy 8000 Hz
EN 352-1

Da
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 ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA
O INTENSYWNEJ WIDZIALNOŚCI 8,15 zł46,00 zł  VWEN01 VWEN01-S

10,90 zł65,00 zł
  Kamizelki ostrzegawcze o intensywnej 
widzialności, dostępne w dwóch 
fl uorescencyjnych kolorach:
 VWEN01Y – żółtym
VWEN01O – pomarańczowym

  Kamizelki z wieloma kieszeniami, 
ostrzegawcze o intensywnej 
widzialności, dostępne w dwóch 
fl uorescencyjnych kolorach:
 VWEN01-SY – żółtym
VWEN01-SO – pomarańczowym  – Wykonane z materiału 100% poliestru

– 2 taśmy odblaskowe dookoła korpusu
– Zapięcie na rzep – Podszewka na ramionach

– Zapinane na zamek
 Jeden rozmiar uniwersalny

PN-EN 471
klasa 2-2

PN-EN 471
klasa 2-2

10,45 zł VWEN03
14,00 zł

 – Wykonane z materiału 100% poliestru
– Taśmy odblaskowe dookoła korpusu 
   oraz typu szelkowego na barkach
– Zapięcie na rzep

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

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

PN-EN 471
klasa 2-2

   Kamizelki ostrzegawcze o intensywnej 
widzialności, dostępne w dwóch 
fl uorescencyjnych kolorach:
 VWEN03Y – żółtym
VWEN03O – pomarańczowym

34,00 zł VWOT01
44,50 zł

  Szelki ostrzegawcze o intensywnej 
widzialności, dostępne w dwóch 
fl uorescencyjnych kolorach: 
 VWOT01O – pomarańczowym
VWOT01Y – żółtym
 – Wykonane z materiału 100% poliestru
– Taśma odblaskowa szerokości 3 cm zgodnie 
   z normą EN 13356
– Regulacja zapięciem na rzepy

27,00 zł VWOT158
39,00 zł

  Szelki elastyczne, dostępne w dwóch 
fl uorescencyjnych kolorach: 
 VWOT158O – pomarańczowym
VWOT158Y – żółtym
 – Taśma odblaskowa szerokości 1,3 cm dla 
   zapewnienia zgodności z normą EN 13356

Kamizelki bardzo przewiewne ostrze-
gawcze o intensywnej widzialności, 
dostępne w dwóch fl uorescencyjnych 
kolorach:
VWEN16-CO – pomarańczowym
VWEN16-CY – żółtym
 Rozmiary: S, M, XL, XXXL

15,50 złVWEN16-C
25,00 zł

PN-EN 471
klasa 1-216,00 zł VWOT229

20,00 zł
 Czapki z daszkiem dostępne w dwóch 
 fl uorescencyjnych kolorach: 
 VWOT229Y – żółtym
 VWOT229O – pomarańczowym
 – Wykonane z materiału 
   100% poliestru
– Odblaskowy pasek 

 Rozmiar uniwersalny
EN 340
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8,15 zł

10,45 zł

411,00 złVWFJK05
826,00 zł

Kurtki trudnopalne o właściwościach
antyelektrostatycznych, całoroczne, 
z grubą odpinaną podszewką, 
przeciwdeszczowe z chowanym 
kapturem, dostępne w dwóch 
kontrastowych kolorach:
VWFJK05ON – fl uorescencyjnym
pomarańczowym/granatowym
VWFJK05YN – fl uorescencyjnym
żółtym/granatowym
– Wykonane z materiału antyelektrostatycznego
   98% poliester 2% włókno węglowe Oxford, 
   powlekanego poliuretanem
– Odpinana podszewka bawełniana 120g/m2

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

175,50 zł VWJK135
237,00 zł

 Kurtki Softshell ostrzegawcze 
o intensywnej widzialności, w dwóch 
kontrastowych kolorach:
 VWJK135ON – fl uorescencyjnym 
pomarańczowym/granatowym
VWJK135YN –  fl uorescencyjnym żółtym/
granatowym

 – Wykonane z trójwarstwowego, wodoodpornego 
   materiału Softshell
– Zapinane na zamek na całej długości
– Na piersi wszywana kieszeń zapinana na zamek
– Dolne kieszenie wszywane
– Przy mankietach zapięcia na rzepy pozwalające 
   na regulację

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

PN-EN 471
klasa 3-2

219,50 zł VWJK177
369,00 zł

 Kurtki Softshell ostrzegawcze o 
intensywnej widzialności, z kapturem, 
w dwóch kontrastowych kolorach: 
 VWJK177ON – fl uorescencyjnym 
pomarańczowym/granatowym
VWJK177YN –  fl uorescencyjnym żółtym/
granatowym

10,45 zł VWEN01-C
14,00 zł

 Kamizelki dziecięce ostrzegawcze 
o intensywnej widzialności, dostępne 
w czterech fl uorescencyjnych kolorach:
 VWEN01-CO – pomarańczowym
VWEN01-CG – zielonym
VWEN01-CP – różowym
VWEN01-CY – żółtym
 – Wykonane z materiału 100% poliestru
– 2 taśmy odblaskowe dookoła korpusu
– Zapięcie na rzep

 Rozmiary: S (4-6 lat), M (7-9 lat), L (10-12 lat)
 EN 1150

EN 1149-1
EN 1149-5
EN 531

PN-EN 471
klasa 3-2

PN-EN 343
klasa 3-2

 – Wykonane z trójwarstwowego, wodoodpornego 
   i oddychającego materiału Softshell
– Dwie taśmy odblaskowe dookoła korpusu i na rękawach
– Wodoodporne zamki na froncie kurtki i na wszystkich 
   kieszeniach
– Mankiety zapinane na rzep pozwalający na regulację

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

EN20471 - Klasa 2
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113,90 złVWJK01N
153,00 zł

Kurtki z grubą podszewką, 
przeciwdeszczowe, z elementami 
odblaskowymi, powlekane 
poliuretanem, granatowe
– Wykonane z materiału: 100% poliestru 300D
   powlekanego poliuretanem
– Na całej długości zapięcie na zamek zakryty listwą

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

PN-EN 343
klasa 3-1

108,90 złVWJK01
145,00 zł

Kurtki z grubą podszewką, przeciwdeszczowe, 
ostrzegawcze o intensywnej widzialności,
powlekane poliuretanem, dostępne
w dwóch fl uorescencyjnych kolorach:
VWJK01O – pomarańczowym
VWJK01Y – żółtym
– Wykonane z materiału: 100% poliestru powlekanego 
   poliuretanem
– Na całej długości zapięcie na zamek zakryty listwą zapinaną 
   na zatrzaski

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

PN-EN 471
klasa 3-2

PN-EN 343
klasa 3-1

Spodnie przeciwdeszczowe 
z elementami odblaskowymi, 
granatowe
– Wykonane z materiału 100% poliestru
   powlekanego poliuretanem

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

PN-EN 343
klasa 3-1

39,00 złVWJK07N
59,00 zł

39,00 złVWJK07
61,00 zł

Spodnie przeciwdeszczowe 
ostrzegawcze o intensywnej 
widzialności dostępne w dwóch 
fl uorescencyjnych kolorach:
VWJK07O – pomarańczowym
VWJK07Y – żółtym
– Wykonane z materiału 100% poliestru Oxford 300D
   powlekanego poliuretanem

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

PN-EN 471
klasa 1-2

PN-EN 343
klasa 3-1

79,50 zł VWJK127
126,00 zł

 Kamizelki pikowane dwustronne 
ostrzegawcze o intensywnej 
widzialności, dostępne w dwóch 
fl uorescencyjnych kolorach: 
 VWJK127ON – pomarańczowym/ 
granatowym
VWJK127YN –  żółtym/granatowym
 – Wykonane z materiału: 100% poliestru 170 g/m2 
   podszewka 65% poliestru, 35% bawełny
– Watowane: poliestr 160 g/m2

– Dwustronne, zapinane na zamek
– Dwie kieszenie przednie po bokach i jedna wewnętrzna 
   na telefon komórkowy

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

PN-EN 471
klasa 2-2
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VWJK05-B
273,00 zł

 Kurtki Ripstop ostrzegawcze, 
dostępne w dwóch kontrastowych 
kolorach:
VWJK05-BON – fl uorescencyjnym
pomarańczowym/granatowym
VWJK05-BYN – fl uorescencyjnym
żółtym/granatowym

– Wykonane z materiału 100% poliestru 
   Oxford Ripstop 300D, 
   powlekanego poliuretanem
– Podszewka kurtki 100% poliestru
– Do kurtek można stosować polary 
   VWFC13 jako  podpinki

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

PN-EN 343
klasa 3-1

PN-EN 471
klasa 3-2

119,50 zł VWJK67-68
160,00 zł

 Komplety przeciwdeszczowe 
ostrzegawcze o intensywnej 
widzialności, dostępne w dwóch 
 fl uorescencyjnych kolorach: 
VWJK67-68Y – żółtym
VWJK67-68O – pomarańczowym
 – Pakowane w worek z materiału ostrzegawczego 
   o intensywnej widzialności

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

 VWJK67
 Kurtki przeciwdeszczowe 
ostrzegawcze 
o intensywnej widzialności

 – Wykonane z materiału: 100% poliestru 
   Oxford 150D powlekanego poliuretanem
– Wodoodporne, wiatroodporne
– Kaptur ze sznurkiem ściągającym, 
   przypinany na zatrzaski
– Szwy uszczelnione, klejone
– Dwie kieszenie zewnętrzne zapinane na zatrzaski
– Elastyczne ściągacze na nadgarstkach
– Szczelina wentylacyjna na plecach

PN-EN 343
klasa 3-1

PN-EN 471
klasa 3-2

240,00 złVWJK44
324,00 zł

Kurtki wielosezonowe ostrzegawcze
o intensywnej widzialności, 5 w 1,
dostępne w dwóch kontrastowych
kolorach:
VWJK44YN – fl uorescencyjnym
żółtym/granatowym
VWJK44ON – fl uorescencyjnym
pomarańczowym/granatowym
– Wykonane z materiału 100% poliestru Oxford
   300D, powlekanego poliuretanem
– Dwustronna podpinka klasy drugiej –
   z odpinanymi rękawami
– Kolory podpinki zgodne z kolorem
   fl uorescencyjnym kurtki zewnętrznej,
   materiał polar granatowy

Siedem wersji użytkowania:
1. Kurtka zewnętrzna ostrzegawcza
2. Kurtka zewnętrzna ostrzegawcza z podpinką z rękawami
3. Kurtka zewnętrzna ostrzegawcza z podpinką bez 
    rękawów
4. Podpinka jako kurtka ostrzegawcza
5. Podpinka jako kamizelka ostrzegawcza
6. Podpinka jako kurtka polar
7. Podpinka jako kamizelka polar

 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL
PN-EN 343

klasa 3-1

PN-EN 471
klasa 3-2

PN-EN 471
klasa 2-2

 VWJK68
  Spodnie przeciwdeszczowe 
ostrzegawcze o intensywnej 
widzialności

 – Wykonane z materiału: 100% poliestru 
   Oxford 150D powlekanego poliuretanem
– Wodoodporne, wiatroodporne
– Szwy uszczelnione, klejone, elastyczny 
   ściągacz w pasie, bez podszewki
– Dół nogawek zapinany na zatrzask

PN-EN 343
klasa 3-1

PN-EN 471
klasa 1-2

79,50 zł

198,50 zł
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35,00 zł VWPS01-B
46,00 zł

 Koszulki polo ostrzegawcze 
o intensywnej widzialności, w dwóch 
fl uorescencyjnych kolorach:
 VWPS01-BO – pomarańczowym
 VWPS01-BY – żółtym
 – 100% poliestru typu pique – oddychający poliester
– 2 taśmy odblaskowe dookoła korpusu
– Wzmocnienie na karku, zapinana na 3 guziki

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

PN-EN 471
klasa 2-2

42,00 złVWPS03-B
52,00 zł

Koszulki polo ostrzegawcze o intensyw-
nej widzialności, dostępne w dwóch 
fl uorescencyjnych kolorach:
VWPS03-BY – żółtym
VWPS03-BO – pomarańczowym
– 100% poliestru typu pique - oddychający poliester
– Dwie taśmy odblaskowe dookoła korpusu i dwie 
   na ramionach
– Wzmocnione na karku, zapinane na 3 guziki

 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL
EN ISO 20471-2

39,50 zł VWPS13
52,00 zł

 Koszulki polo ostrzegawcze 
o intensywnej widzialności, 
w kontrastowych kolorach:
VWPS13ON – fl uorescencyjnym 
pomarańczowym/granatowym
VWPS13YN – fl uorescencyjnym 
żółtym/granatowym

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

PN-EN 471
klasa 1-2

45,00 zł VWTS01-A
61,50 zł

PN-EN 471
klasa 2-2

T-shirty Coolpass ostrzegawcze 
o intensywnej widzialności, dostępne 
w dwóch fl uorescencyjnych kolorach:
  VWTS01-AO – pomarańczowym
 VWTS01-AY – żółtym

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

 – Materiał Coolpass – miękka, lekka i oddychająca 
   tkanina poliestrowa
– 2 taśmy odblaskowe dookoła korpusu
– Wzmocnienie na karku, obszyte rękawki

35,00 zł VWTS01-B
43,00 zł

PN-EN 471
klasa 2-2

T-shirty ostrzegawcze o intensywnej 
widzialności, dostępne w dwóch 
fl uorescencyjnych kolorach:
 VWTS01-BO – pomarańczowym
 VWTS01-BY – żółtym
 – 100% poliestru typu pique – oddychający poliester
– 2 taśmy odblaskowe dookoła korpusu
– Usztywnienie wokół dekoltu podnoszące komfort 
   użytkowania
– Kieszeń na lewej piersi
– Wzmocnione szwy kieszeni

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

53,00 zł VWPS01-A
71,00 zł

  Koszulki polo Coolpass ostrzegawcze 
o intensywnej widzialności, w dwóch 
fl uorescencyjnych kolorach:
 VWPS01-AO – pomarańczowym
 VWPS01-AY – żółtym
 – Materiał Coolpass – miękka, lekka i oddychająca 
   tkanina poliestrowa
– 2 taśmy odblaskowe dookoła korpusu
– Wzmocnienie na karku, zapinana na 3 guziki

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

PN-EN 471
klasa 2-2
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79,00 zł VWTC06-B
102,00 zł

   Kurtki robocze ostrzegawcze 
o intensywnej widzialności, dostępne 
w dwóch kontrastowych kolorach:
VWTC06-BYN – fl uorescencyjnym 
żółtym/granatowym
VWTC06-BON – fl uorescencyjnym 
pomarańczowym/granatowym
 – Wykonane z materiału poliester/bawełna, 280 g/m2

– Zapinane na zamek
– Na piersi dwie kieszenie zapinane na zamek

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

PN-EN 471
klasa 2-2

80,50 złVWTC06
109,00 zł

Kurtki robocze ostrzegawcze 
o intensywnej widzialności, dostępne 
w dwóch fl uorescencyjnych kolorach:
VWTC06O – pomarańczowym
VWTC06Y – żółtym
– Wykonane z materiału poliester/bawełna, 280 g/m2

– Zapinane na zamek
– Na piersi dwie kieszenie zapinane na zamek

 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL
PN-EN 471

klasa 2-2

29,50 złVWTS10-A
36,50 zł

T-shirty Coolpass, dostępne w dwóch 
fl uorescencyjnych kolorach:
 VWTS10-AO – pomarańczowym
 VWTS10-AY – żółtym

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

 – Materiał Coolpass – miękka, lekka i oddychająca 
   tkanina poliestrowa

114,00 zł VWJK61
153,00 zł

 Kurtki przeciwdeszczowe ostrzegawcze 
o intensywnej widzialności 
z siateczkową podszewką, dostępne 
w kolorze: 
 VWJK61ON – fl uorescencyjnym 
pomarańczowym/granatowym
 – Wykonane z materiału 100% poliestru 
   Oxford Ripstop 300D, powlekanego poliuretanem
– Siateczkowa podszewka ze 100% poliestru
– Chowany kaptur

 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL
PN-EN 343

klasa 3-1

PN-EN 471
klasa 3-2

108,50 zł VWFC14
142,00 zł

 Bluzy z kapturem ostrzegawcze, 
o intensywnej widzialności dostępne 
w dwóch fl uorescencyjnych kolorach:
 VWFC14O – pomarańczowym
VWFC14Y – żółtym

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

PN-EN 471
klasa 3-2

 – Wykonane z materiału 65% poliester 35% bawełny
– Mankiety żebrowane z dzianiny, dół obramowany 
   ściągaczem żebrowanym
– Ściągacz na kapturze

99,50 zł VWFC13
134,00 zł

 – Wykonane z niemechacącego się polaru
– Podszewka z siateczki 100% poliestru
– Mogą być używane jako podpinka 
   do kurtki VWJK05B

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

PN-EN 471
klasa 3-2

 Kurtki polarowe ostrzegawcze, 
dostępne w dwóch fl uorescencyjnych 
kolorach:
 VWFC13O – pomarańczowym
VWFC13Y – żółtym
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 Spodnie robocze ostrzegawcze 
o intensywnej widzialności, dostępne 
w dwóch kontrastowych kolorach:
 VWTC07-2BYN – fl uorescencyjnym 
żółtym/granatowym
 VWTC07-2BON – fl uorescencyjnym 
pomarańczowym/granatowym

 – Wykonane z materiału poliester/bawełna 280 g/m2

– Szlufki na pasek, dwie kieszenie ukośne, kieszeń 
   na narzędzia na nogawce, kieszeń tylna

PN-EN 471
klasa 2-2

68,50 zł VWTC07-2B
92,50 zł

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

BRAK ROZMIARU „M”

Spodnie robocze ostrzegawcze 
o intensywnej widzialności, dostępne 
w dwóch fl uorescencyjnych kolorach:
VWTC07-2Y – żółtym
VWTC07-2O –  pomarańczowym
 – Wykonane z materiału poliester/bawełna 280 g/m2

– Szlufki na pasek, dwie kieszenie ukośne, kieszeń 
   na narzędzia na nogawce, kieszeń tylna

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

76,50 zł VWTC07-2
103,00 zł

 Spodnie robocze ostrzegawcze 
o intensywnej widzialności, dostępne 
w dwóch kontrastowych kolorach:

 VWTC17ON – granatowym 

fl uorescencyjnym pomarańczowym
VWTC17YN – granatowym 

fl uorescencyjnym żółtym

 – Wykonane z materiału poliester/bawełna 280 g/m2

– Szlufki na pasek, dwie kieszenie ukośne, kieszeń 
   na narzędzia na nogawce, kieszeń tylna

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

79,00 zł VWTC17
101,00 złex VWTC07-B

ex VWTC07-BON

ex VWTC07-BYN

PN-EN 471
klasa 2-2

 Spodnie robocze na szelkach 
ostrzegawcze o intensywnej 
widzialności, dostępne w dwóch 
kontrastowych kolorach:
 VWTC08-BYN – fl uorescencyjnym 
żółtym/granatowym
VWTC08-BON – fl uorescencyjnym 
pomarańczowym/granatowym

 – Wykonane z materiału poliester/bawełna 280 g/m2

– Dwie kieszenie, kieszeń na piersi zapinana na zamek
– Guziki z boku pozwalające na dopasowanie w talii
– Elastyczne szelki

PN-EN 471
klasa 2-2

97,50 zł VWTC08-B
131,00 zł

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

Spodnie robocze na szelkach 
ostrzegawcze o intensywnej 
widzialności, dostępne w dwóch 
fl uorescencyjnych kolorach:
VWTC08Y – żółtym
VWTC08O –  pomarańczowym

 – Wykonane z materiału poliester/bawełna 280 g/m2

– Dwie kieszenie, kieszeń na piersi zapinana na zamek
– Guziki z boku pozwalaące na dopasowanie w talii
– Elastyczne szelki

PN-EN 471
klasa 2-2

103,00 zł VWTC08
139,00 zł

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

BRAK ROZMIARU „XXXL”

159,00 zł VWTC64-B
237,00 zł

Spodnie robocze z wiszącymi 
kieszeniami oraz miejscem na 
dodatkowe nakolanniki pokrytym 
Cordurą, ostrzegawcze o intensywnej 
widzialności w dwóch kontrastowych 
kolorach: 
 VWTC64-BON – fl uorescencyjnym 
pomarańczowym/granatowym
 VWTC64-BYN – fl uorescencyjnym 
żółtym/granatowym
– Materiał Wierzch: poliester/bawełna
– Taśma odblaskowa: 100% poliestru, z powłoką 
   (szklane mikrokulki), szerokość 2”, kolor szary
– Materiał Cordura na kolanach i na brzegach
– Dwie duże kieszenie wiszące oraz dwie kieszenie 
   skośne
– Na nogawkach wielofunkcyjne kieszenie na narzędzia, 
   dwie kieszenie tylne
– Kieszenie na nakolanniki
– Wytrzymałe szlufki

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

PN-EN 471
klasa 1-2
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159,00 zł

8,20 zł NT5130
NITRILE-
-NYSDO1

8,90 zł

 Bezszwowe rękawice z dzianiny 
poliestrowej z powłoką nitrylową. 
Szorstki nitryl nadaje pewniejszy chwyt 
w wilgotnym środowisku. Używane 
przez hydraulików, mechaników i przy 
pracach remontowo-budowlanych.
 
 GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE:
 – Nitryl jest odporny na smary, oleje i inne    
   substancje ropopochodne.
 
 Materiał: Nitrile, Poliester
Możliwość prania: nie
Dostępne rozmiary: L, XL, XXL
Normy: EN388: 4121, 
EN420

3,90 zł PU2103
PU-NY-FD2 4,90 zł

  Bezszwowe rękawice z dzianiny 
poliestrowej z powłoką z poliuretanu. 
Zalecane do delikatnych prac w suchych 
warunkach. Wnętrze dłoni z poliuretanu. 
Prace precyzyjne, drobne montaże.
 GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE:
 – Powłoka poliuretanowa zapewnia rękawicom 
   właściwości antyelektrostatyczne. Chroni przed 
   brudem i drobnymi urazami.
– Zręczność rąk jest utrzymana na wysokim poziomie.
– Pokrycie poliuretanem tylko po wewnętrznej stronie 
   dłoni pozwala na odprowadzanie potu przewiewnym 
   wierzchem.
 
  Materiał: Poliester, PU
Możliwość prania: nie
Dostępne rozmiary: L, XL
Normy: EN420, EN388:3121

5,90 zł SK2102
LATEX-
-JYDO1

6,50 zł

 Bezszwowe rękawice z dzianiny 
poliestrowej z szorstką powłoką latexo-
wą.  Stosowane w budownictwie, pracach 
magazynowych i monterskich.
 
 GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE:
 – Powleczenie latexem zapewnia dobry chwyt zarówno 
   w suchych jak i mokrych warunkach.
 
 Materiał: Latex, Poliester
Możliwość prania: nie
Dostępne rozmiary: L, XL, XXL
Normy: EN388: 2243, EN420

3,90 zł NT2110
NITRILE 
STD

4,90 zł

 Bezszwowe rękawice z dzianiny 
nylonowej z powłoką nitrylową. 
Szorstki nitryl nadaje pewny chwyt 
także w wilgotnym środowisku. 
Używane przez hydraulików 
i mechaników przy pracach 
remontowo-budowlanych.
 
 GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE:
 – Nitryl jest odporny na smary, oleje i inne substancje 
   ropopochodne.
 
 Materiał: Nylon, Nitrile
Możliwość prania: nie
Dostępne rozmiary: XL, XXL
Normy: EN388: 4121, 
EN420

22,00 zł VN002
H5FLEX 
VYNIL-D1

29,00 zł

 Przeźroczyste, oburęczne, winylowe 
rękawice jednorazowe. Mogą być 
stosowane przy pracy z farbami, 
tuszami, barwnikami, klejami, 
rozpuszczalnikami i substancjami 
ropopochodnymi.
 
 GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE:
 – Rękawice wodoodporne
– Zapewniają bardzo dobre czucie w palcach.
– Łatwe w zakładaniu i zdejmowaniu.
– Stanowią barierę przed skażeniami, infekcjami 
   lub czynnikami powodującymi alergie.
 
 Materiał: Vinyl
Możliwość prania: jednorazowe
Dostępne rozmiary: M, L
Normy: brak badań
CENA ZA OPAKOWANIE 100 szt. 
RĘKAWIC OBURĘCZNYCH

 GA6512
ETNA 38,00 zł

 Rękawice ochronne dla spawacza 
wykonane z delikatnej białej skóry koziej 
z mankietem z dwoiny skórzanej.
 
 GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE:
 – Rękawice zapewniają dobre czucie w palcach.
– Cienka skóra kozia nie zapewnia pełnej ochrony przed 
   gorącymi odpryskami metalu, jednak daje konieczną, 
   przy pewnych metodach spawania, precyzję ruchu 
   (MIG, TIG).
– Całkowita długość rękawicy to 33 cm.

 Materiał: 
Skóra naturalna, 
Beihai, KEVLAR®
Możliwość prania: nie
Dostępne rozmiary: L, XXL
Normy: 
EN388: 3121, EN420, 
EN407: 413X3X, 
EN12477:poziom B

33,00 zł

33,00 złPA7314
K2 38,00 zł

Przeznaczeniem tego typu rękawic jest 
ochrona dłoni podczas obsługi maszyn 
lub pracy z użyciem narzędzi 
w warunkach niskich temperatur.
 
 GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE:
– Wnętrza rękawic są doskonale izolowane termicznie
materiałem Thinsulate. 
 
 Materiał: Skóra naturalna Beihai, 
Thinsulate
Możliwość prania: nie
Dostępne rozmiary: L, XL
Normy: EN388: 3122, EN420

 RĘKAWICE H5PRO

18,50 zł PB8010
 COLOSSUS 22,00 zł

  Tym modelem H5PRO postanowiło 
udoskonalić tradycyjne rękawice 
skórzane. Znajdują one zastosowanie 
podczas wykonywania ciężkich prac 
rolniczych, ogrodniczych i leśnych oraz 
obróbki i transportu drewna.
 GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE:
 – Rękawice wykonane zostały jako kombinacja wysokiej 
   jakości, bardzo trwałej naturalnej skóry oraz 
   elastycznego i oddychającego materiału. 
   W konsekwencji zapewniają odporność na ścieranie 
   i skuteczną ochronę wnętrza dłoni przed skaleczeniami 
   oraz swobodę ruchów. 
– Elastyczne i przewiewne wierzchy śródręczy 
   dopasowują rękawice do dłoni oraz podnoszą komfort 
   wykonywanej pracy.
 
 Materiał: Skóra naturalna Beihai, Bignet
Możliwość prania: nie
Dostępne rozmiary: 
L, XL
Normy: EN420, EN388:4111

8,90 zł  NT5008
NITRILE
ULTRALIGHT 
FOAM

9,90 zł

 Bezszwowe rękawice z dzianiny 
nylonowej z powłoką z pianki nitrylowej. 
Szorstka pianka nadaje lepszy chwyt tak-
że w wilgotnym środowisku.
 
 GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE:
 – Pianka nitrylowa jest odporna na smary, oleje i inne 
   substancje ropopochodne oraz przepuszcza powietrze
 
 Materiał: Nylon, Nitrile
Możliwość prania: nie
Dostępne rozmiary: L, XXL
Normy: EN388: 4131, EN420
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31,00 zł RB6015KL
FOREST 
GRAB  
(LATEX-KV1)

39,00 zł

 Bezszwowe rękawice z dzianiny 
z włókna kevlarowego z szorstką 
powłoką lateksową na wewnętrznej 
części dłoni. Przeznaczone do prac 
związanych z ryzykiem przecięcia dłoni, 
jak i wypuszczenia z ręki przenoszonego 
przedmiotu.
 
 GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE:
 – Powleczenie lateksem zapewnia dobry chwyt zarówno 
   w suchych jak i mokrych warunkach, chroni także dłoń 
   przed dotkliwymi odciskami.
– Pokrycie Lateksem tylko po wewnętrznej stronie dłoni 
   pozwala na odprowadzanie potu przewiewnym wierzchem.
– Dzianina z włókna kevlarowego 
   chroni dłoń przed przecięciami.

 Materiał: Kevlar, Latex
Możliwość prania: nie
Dosępne rozmiary: M, L, XL, XXL
Normy: EN388: 2443,EN420

59,00 zł GA8912-8
SHERPA 69,00 zł

  Rękawice ochronne przeznaczone 
dla operatorów pił łańcuchowych.
 
 GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE:
 – Lewa rękawica dzięki specjalnej warstwie chroniącej 
   dłoń przed przecięciem piłą łańcuchową daje większe 
   bezpieczeństwo pracy operatora.
 
 Materiał: Skóra naturalna Beihai Bignet, Armortex, Nova
Możliwość prania: nie
Dostępne rozmiary: 
M, L, XL
Normy: 
EN388: 2122, EN420, 
EN381-7:1999 klasa 0

22,00 zł  KL-SL7250W
DWARF
WARM RED

29,00 zł

 Dziecięce rękawice ogrodowe. Wnętrze 
dłoni wykonane z syntetycznej skóry 
Protech, a wierzch z oddychającego 
i rozciągliwego materiału Bignet. Cieszą 
oczy i czynią pracę weselszą
 
 GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE:
 – Niewiarygodnie wygodne, stworzone do tego, aby 
   sprawiały przyjemność używającej je osobie
– Posiadają odporność na przetarcia
– Są rozciągliwe i świetnie dopasowują się do dłoni, 
   a jednocześnie  dają ochronę 
   przed zadrapaniem dla 
   delikatnej dziecięcej skóry

 Materiał: Protech, Bignet
Dostępne rozmiary: 6-7, 8-9
Normy: brak badań

24,50 złSL7250L
BABILON
 LILA

31,00 zł

  Damskie rękawice ogrodowe. Wnętrze 
dłoni wykonane z syntetycznej skóry 
Protech, a wierzch z oddychającego 
i rozciągliwego materiału Bignet. 
Dyskretnie i elegancko zdobione 
kwiatowym wzorem.
 
 GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE:
 – Niewiarygodnie wygodne i eleganckie, stworzone do 
   tego, aby sprawiały przyjemność używającej je osobie.
– Posiadają odporność na przetarcia.
– Są rozciągliwe i świetnie dopasowują się do dłoni, 
   a jednocześnie dają ochronę przed zadrapaniem dla 
   delikatnej kobiecej skóry.

 Materiał: Protech, Bignet
Możliwość prania: tak
Dostępne rozmiary: M, L, XL
Normy: brak danych

24,50 zł SL7250W
BABILON
 WARM RED

31,00 zł

  Damskie rękawice ogrodowe. Wnętrze 
dłoni wykonane z syntetycznej skóry 
Protech, a wierzch z oddychającego 
i rozciągliwego materiału Bignet. 
Dyskretnie i elegancko zdobione 
kwiatowym wzorem.
 
 GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE:
 – Niewiarygodnie wygodne i eleganckie, stworzone do 
   tego, aby sprawiały przyjemność używającej je osobie.
– Posiadają odporność na przetarcia.
– Są rozciągliwe i świetnie dopasowują się do dłoni, 
   a jednocześnie dają ochronę przed zadrapaniem dla 
   delikatnej kobiecej skóry.

 Materiał: Protech, Bignet
Możliwość prania: tak
Dostępne rozmiary: M, L, XL
Normy: brak danych

22,00 zł  KL-SL7250L
DWARF
 LILA

29,00 zł

 Dziecięce rękawice ogrodowe. Wnętrze 
dłoni wykonane z syntetycznej skóry 
Protech, a wierzch z oddychającego 
i rozciągliwego materiału Bignet. Cieszą 
oczy i czynią pracę weselszą
 
 GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE:
 – Niewiarygodnie wygodne, stworzone do tego, aby 
   sprawiały przyjemność używającej je osobie
– Posiadają odporność na przetarcia
– Są rozciągliwe i świetnie dopasowują się do dłoni, 
   a jednocześnie  dają ochronę 
   przed zadrapaniem dla 
   delikatnej dziecięcej skóry

 Materiał: Protech, Bignet
Dostępne rozmiary: 6-7, 8-9
Normy: brak badań

19,90 zł PA7226W
TARTAN 27,00 zł

Damskie rękawice ogrodowe. Wnętrze 
dłoni wykonane z naturalnej, białej, 
licowej skóry Beihai, a wierzch 
z bawełniano-poliestrowego materiału. 
Do pracy w sadownictwie, rolnictwie 
i ogrodnictwie oraz do prac gospodarskich. 
 
 GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE:
 – Posiadają sporą odporność na przetarcia , a zatem dają 
   wystarczającą ochronę przed zadrapaniem dla 
   delikatnej kobiecej skóry.
– Dopasowują się do dłoni w sposób wystarczający dla 
   prowadzenia zgrubnych prac z dużymi narzędziami 
   ogrodowymi i gospodarskimi tam, gdzie nie wymaga to 
   bezpośredniego kontaktu z dużą ilością wody.
 
 Materiał: Skóra naturalna Beihai
Możliwość prania: nie
Dostępne rozmiary: M, L, XL
Normy: brak badań

22,00 zł PA9501
URO 27,50 zł

  Rękawice wykonane ze świńskiej 
skóry, bardzo dobrze nadają się do prac 
instalacyjnych, montażowych zarówno 
ogólnobudowlanych jak i w rolnictwie. 
Mogą być stosowane w transporcie, 
przy przeładunkach i w logistyce.
 
 GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE:
 – Rękawice zapewniają wysoki komfort pracy, znakomitą 
   chwytność oraz wystarczający przy pracach, do 
   których są dedykowane, poziom 
   zabezpieczenia przed 
   zagrożeniami mechanicznymi.

 Materiał: Skóra naturalna Benhai
Możliwość prania: nie
Dostępne rozmiary: XXL
Normy: 
EN388: 3111, EN420

19,90 złPA7226M
TARTAN 27,00 zł

  Męskie rękawice ogrodowe. Wnętrze 
dłoni wykonane z naturalnej, białej, 
licowej skóry Beihai, a wierzch 
z bawełniano-poliestrowego materiału. 
Do pracy w sadownictwie, rolnictwie 
i ogrodnictwie oraz do prac 
gospodarskich. 
 
 GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE:
 – Posiadają sporą odporność na przetarcia.
– Dopasowują się do dłoni w sposób wystarczający dla 
   prowadzenia zgrubnych prac z dużymi narzędziami 
   ogrodowymi i gospodarskimi tam, gdzie nie wymaga to 
   bezpośredniego kontaktu z dużą ilością wody.
 
 Materiał: Skóra naturalna Beihai
Możliwość prania: nie
Dostępne rozmiary: XL
Normy: brak badań


