2

7241B
112,50 zł

97,00 zł

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

Rozmiary: 35 – 48
EN 20345 S1P SRC

7243B
117,00 zł

101,00 zł

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

7241C
119,50 zł

Półbuty bezpieczne skórzane,
wodoodporne, podnosek stalowy,
wkładka antyprzebiciowa stalowa
o dużej elatyczności

135,00 zł

Rozmiary: 35 – 48
EN 20345 S3 RS SRC

106,00 zł

7243C

123,00 zł

106,00 zł

Trzewiki bezpieczne skórzane,
wodoodporne, wyposażone w system
szybkiego zdejmowania, podnosek
stalowy, wkładka antyprzebiciowa
stalowa o dużej elastyczności

Rozmiary: 35-48
EN 20347 O2 FO SRC

168,50 zł

110,50 zł

95,25 zł

Trzewiki zawodowe skórzane,
wodoodporne, bez podnoska, bez
wkładki antyprzebiciowej
Rozmiary: 35-48
EN 20347 O2 FO SRC

145,50 zł

Trzewiki bezpieczne skórzane,
wodoodporne, z podeszwą gumową
i systemem szybkiego zdejmowania,
podnosek stalowy, wkładka
antyprzebiciowa stalowa o dużej
elastyczności

Rozmiary: 35-48
EN 20345 S3 RS HRO SRC

Rozmiary: 35 – 48
EN 20345 S3 RS SRC

7243FT

91,75 zł

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

7243CR

116,50 zł

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

7241FT

Rozmiary: 35 – 48
EN 20345 S3 SRC

Rozmiary: 35 – 48
EN 20345 S1P SRC

7245B

102,75 zł

7243PL
138,50 zł

107,25 zł

Trzewiki bezpieczne skórzane,
wodoodporne, podszewka z futerkiem,
podnosek stalowy, wkładka
antyprzebiciowa stalowa o dużej
elastyczności
Rozmiary: 35 – 48
EN 20345 S3 SRC

podszewka z futerkiem
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7246B
117,00 zł

101,00 zł

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

Rozmiary: 35 – 48
EN 20345 S1P SRC

7247B
116,50 zł

100,50 zł

Sandały bezpieczne skórzane,
perforowane, podnosek stalowy,
wkładka antyprzebiciowa stalowa
o dużej elastyczności
Rozmiary: 35 – 48
EN 20345 S1P SRC

7249G
151,00 zł

128,50 zł

7248G
147,50 zł

127,75 zł

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

139,25 zł

187,50 zł
Półbuty bezpieczne skórzane,
wodoodporne, podnosek polimerowy,
wkładka antyprzebiciowa z włókna
kompozytowego

Rozmiary: 35 – 48
EN 20345 S3 SRC

Rozmiary: 35 – 48
EN 20345 S1P SRC

7200PN

7201BKK
179,00 zł

231,50 zł
Półbuty bezpieczne skórzane,
wodoodporne ze wstawkami
z wodoodpornego zamszu, podnosek
polimerowy, wkładka antyprzebiciowa
z włókna kompozytowego

152,50 zł

206,50 zł
Trzewiki bezpieczne skórzane,
wodoodporne, podnosek polimerowy,
wkładka antyprzebiciowa z włókna
kompozytowego

Rozmiary: 35 – 48
EN 20345 S3 SRC

Rozmiary: 35 – 48
EN 20345 S3 SRC

7201PN

7208WR
189,00 zł

242,00 zł
Trzewiki bezpieczne zamszowe,
Trzewiki bezpieczne skórzane,
ze wstawkami z siateczki, podnosek
wodoodporne ze wstawkami
stalowy, wkładka antyprzebiciowa
z wodoodpornego zamszu, podnosek
stalowa o dużej elastyczności
polimerowy, wkładka antyprzebiciowa
Rozmiary: 35 – 48 z włókna kompozytowego
EN 20345 S1P SRC

7200BKK

Rozmiary: 35 – 48
EN 20345 S3 SRC
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280,00 zł

370,00 zł
Trzewiki bezpieczne skórzane,
wodoodporne, z podeszwą
gumową i systemem szybkiego
zdejmowania, podnosek polimerowy
wkładka antyprzebiciowa z włókna
kompozytowego
WR – obuwie wodoodporne (odporność na wodę
wyższa niż standardowa w kategorii S3)

Rozmiary: 38 – 47
EN 20345 S3 RS WR
HRO SRC
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7210BKK

138,00 zł

7214FN

190,50 zł
Półbuty bezpieczne zamszowe,
perforowane, podnosek polimerowy,
wkładka antyprzebiciowa z włókna
kompozytowego

169,00 zł

215,50 zł
Półbuty bezpieczne z nubuku ACTION,
wodoodporne, nosek pokryty PU,
podeszwa z poliuretanu o jednej
gęstości, podnosek polimerowy,
Rozmiary: 35 – 48 wkładka antyprzebiciowa z włókna
EN 20345 S1P SRC kompozytowego.

7216BKK

Rozmiary: 35 – 48
EN 20345 S1P SRC

Nie stosować przy pracach ciężkich jak konstrukcje,
budownictwo i rolnictwo

Rozmiary: 35 – 48
EN 20345 S3 SRC

7212FG

139,00 zł

186,50 zł
Półbuty bezpieczne zamszowe,
perforowane, nosek pokryty
PU, podeszwa z poliuretanu o jednej
gęstości, podnosek polimerowy,
wkładka antyprzebiciowa z włókna
kompozytowego.

Nie stosować przy pracach ciężkich jak konstrukcje,
budownictwo i rolnictwo

Rozmiary: 35 – 48
EN 20345 S1P SRC

7213FG

159,00 zł
209,00 zł

Półbuty bezpieczne zamszowe,
z wstawkami z siateczki, podeszwa
z poliuretanu o jednej gęstości,
podnosek polimerowy, wkładka
antyprzebiciowa z włókna
kompozytowego.

Nie stosować przy pracach ciężkich jak konstrukcje,
budownictwo i rolnictwo

Rozmiary: 35 – 48
EN 20345 S1P SRC

7220PE

7235B
124,50 zł

163,50 zł
Półbuty bezpieczne skórzane,
z nylonowymi wstawkami,
wodoodporne, podnosek stalowy,
wkładka antyprzebiciowa z włókna
kompozytowego, odblaskowa wstawka
na pięcie

145,00 zł

196,50 zł
Sandały bezpieczne zamszowe,
perforowane, z paskiem zapinanym
na rzep, podnosek polimerowy,
wkładka antyprzebiciowa z włókna
kompozytowego

159,00 zł

202,50 zł
Półbuty bezpieczne z nubuku
ACTION, z nylonowymi wstawkami,
wodoodporne, podnosek stalowy,
wkładka antyprzebiciowa stalowa
o dużej elastyczności

Rozmiary: 35-48
EN 20345 S3 SRC

Rozmiary: 35-48
EN 20345 S3 SRC

7221PE

134,50 zł

171,00 zł
Trzewiki bezpieczne skórzane,
z nylonowymi wstawkami,
wodoodporne, wyposażone w system
szybkiego zdejmowania, podnosek
stalowy, wkładka antyprzebiciowa
z włókna kompozytowego, odblaskowa
wstawka na pięcie

Rozmiary: 35-48
EN 20345 S3 SRC
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7294TKK

445,00 zł

566,00 zł
Trzewiki bezpieczne z nubuku, wodoodporne z membraną ThinsulateTM, 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 CI SRC
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7236B

169,00 zł

211,50 zł
Trzewiki bezpieczne z nubuku
ACTION, z nylonowymi wstawkami,
wodoodporne, podnosek stalowy,
wkładka antyprzebiciowa stalowa
o dużej elastyczności

7300BKK

259,00 zł
436,00 zł

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

410,00 zł
526,00 zł

7300B

229,00 zł

416,00 zł
Półbuty zawodowe skórzane, typu
Półbuty bezpieczne z nubuku,
„free time”, wodoodporne, bardzo
wodoodporne, bardzo szerokie
z systemem zwiększającym stabilność szerokie bez podnoska, bez wkładki
stopy, z odporną na ścieranie podeszwą antyprzebiciowej
gumową Vibram®, podnosek
polimerowy, wkładka antyprzebiciowa
Rozmiary: 36 – 48
z włókna kompozytowego
EN 20347 O2 FO SRC

269,00 zł

320,00 zł
Półbuty zawodowe skórzane, typu
„FREE TIME”, wodoodporne, bez
podnoska, bez wkładki antyprzebiciowej
Rozmiary: 36 – 48
EN 20347 O2 FO SRC

Rozmiary: 36 – 48
EN 20345 S3 SRC

Rozmiary: 35-48
EN 20345 S3 SRC

7293NKK

7300FT

7328EN

75,50 zł

100,50 zł
Buty wysokie bezpieczne z PCW
czarne, wodoodporne, podnosek
stalowy, wkładka antyprzebiciowa ze
stali nierdzewnej
Rozmiary: 38 – 47
EN 20345 S5 SRC

Rozmiary: 38 – 48
EN 20345 S3 HRO SRC

7294NKK

439,00 zł

7300MK

299,00 zł

388,00 zł
558,00 zł
Półbuty bezpieczne skórzane,
Trzewiki bezpieczne z nubuku,
wodoodporne, podnosek polimerowy,
wodoodporne, bardzo szerokie
z systemem zwiększającym stabilność wkładka antyprzebiciowa z włókna
stopy, z odporną na ścieranie podeszwą kompozytowego
gumową Vibram®, podnosek
polimerowy, wkładka antyprzebiciowa
Rozmiary: 36 – 48
z włókna kompozytowego
EN 20345 S3 SRC
Rozmiary: 38 – 48
EN 20345 S3 HRO SRC
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7328EA

75,50 zł

100,50 zł
Buty wysokie bezpieczne z PCW
pomarańczowe, wodoodporne,
podnosek stalowy, wkładka
antyprzebiciowa ze stali nierdzewnej
Rozmiary: 38 – 47
EN 20345 S5 SRC
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7360UN

249,00 zł

313,00 zł
Półbuty bezpieczne zamszowe,
wodoodporne, podnosek polimerowy,
wkłądka antyprzebiciowa z włókna
kompozytowego

7368UG

249,00 zł
323,00 zł

Trzewiki bezpieczne zamszowe,
wodoodporne, podnosek polimerowy,
wkładka antyprzebiciowa z włókna
kompozytowego, kołnierz z miękkiej
Rozmiary: 35 – 48 tkaniny z wyściółką chroniącą kostkę

EN 20345 S3 SRC

7330NV

249,00 zł

323,00 zł
Trzewiki bezpieczne, zamszowe,
wodoodporne, kołnierz z miękkiej
tkaniny z wyściółką chroniącą
kostkę, podnosek polimerowy,
wkłądka antyprzebiciowa z włókna
kompozytowego

Rozmiary: 35 – 48
EN 20345 S3 SRC

479,00 zł

611,00 zł
Buty wysokie bezpieczne z nubuku,
wodoodporne, z membraną
Thinsulate® i odporną na ścieranie
podeszwą gumową Vibram®, bardzo
szerokie, podszewka z prawdziwej
wełny, podnosek polimerowy,
wkładka antyprzebiciowa z włókna
kompozytowego

Rozmiary: 38 – 48
EN 20345 S3 HRO CI SRC

7340B

Rozmiary: 35 – 48
EN 20345 S3 SRC

7368UM

329,00 zł

419,00 zł
Półbuty bezpieczne z siateczki,
o dużej przewiewności, ze wstawkami
z poliuretanu i wzmocnieniem noska
z zamszu. Niezwykle lekkie (przybliżona
waga rozmiaru 42 to 470 g), podnosek
aluminiowy, wkładka antyprzebiciowa
z włókna kompozytowego, zapięcie
FixLock ułatwia zakładanie
i zdejmowanie buta (buty wyposażone
w tradycyjne snurowadła)
Rozmiary: 36 – 47
EN 20345 S1 SRC

7350RP

359,00 zł
458,00 zł

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

Rozmiary: 38–47
EN 20345 S3 HRO SRC

7340Y

329,00 zł

419,00 zł
Półbuty bezpieczne z siateczki,
o dużej przewiewności, ze wstawkami
z poliuretanu i wzmocnieniem noska
z zamszu. Niezwykle lekkie (przybliżona
waga rozmiaru 42 to 470 g), podnosek
aluminiowy, wkładka antyprzebiciowa
z włókna kompozytowego, zapięcie
FixLock ułatwia zakładanie
i zdejmowanie buta (buty wyposażone
w tradycyjne snurowadła)
Rozmiary: 36 – 47
EN 20345 S1P SRC
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7349RP

349,00 zł

443,00 zł
Półbuty bezpieczne z nubuku,
wodoodporne, z podeszwą gumową ze
wstawką z miękkiego wodoodpornego
poliuretanu, podnosek polimerowy,
wkładka antyprzebiciowa z włókna
kompozytowego

Rozmiary: 38–47
EN 20345 S3 HRO SRC

7341N

349,00 zł

443,00 zł
Półbuty bezpieczne z mikrozamszu, ze
wstawkami z poliuretanu
i wzmocnieniem noska z zamszu.
Niezwykle lekkie (przybliżona waga
rozmiaru 42 to 470 g), podnosek
aluminiowy, wkładka antyprzebiciowa
z włókna kompozytowego, zapięcie
FixLock ułatwia zakładanie
i zdejmowanie buta (buty wyposażone
w tradycyjne snurowadła)

Rozmiary: 36 – 47
EN 20345 S3 SRC
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7368UN

249,00 zł
323,00 zł

Trzewiki bezpieczne zamszowe,
wodoodporne, podnosek polimerowy,
wkładka antyprzebiciowa z włókna
kompozytowego, kołnierz z miękkiej
tkaniny z wyściółką chroniącą kostkę

7398TNT

6,40 zł

8,55 zł
Wkładki do butów typu „Carbon”
wykonane z tworzywa delikatnie
perforowanego

7399 A|N

Sznurowadła, opakowanie 10 par

Rozmiary: 35 – 48

Rozmiary: 35 – 48
EN 20345 S3 SRC

7399 A|N100
7399 A|N120
7399 A|N140

7413
7398U

25,00 zł

31,00 zł
Wkładki uniwersalne do butów GEL, do
samodzielnego docinania rozmiarów

7369UB

7398AL

7415
19,50 zł

37,00 zł
Wkładki do butów ﬁlcowe z folią
aluminiową, poprawiające komfort
termiczny

36,00 zł

47,00 zł
Podkolanówki 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)

7410

43,00 zł

56,50 zł
Skarpety wykonane z polipropylenu,
bawełny i materiału Cupron®

33,00 zł

43,50 zł
Skarpety wykonane z materiałów
Coolmax®, Dryarn® i Cordura®,
szybkie odprowadzanie wilgoci od
skóry, wzmocnione wstawki

Rozmiary: 38 – 48

7416

29,00 zł

Rozmiary: S (37-39),
M (40-42),
L (43-45),
XL (46-48)

249,00 zł

Rozmiary: 35 – 48
EN 20345 S3 SRC

cena cena det.
zł
zł
19,50
41,00
19,50
48,50
19,50
40,00

38,00 zł
Skarpety wykonane z materiałów frotte
i poliamid, dopasowane anatomicznie
do kształtu lewej i prawej stopy

Dwa rozmiary: 36–40, 41–46

323,00 zł
Trzewiki bezpieczne zamszowe,
wodoodporne, podnosek polimerowy,
wkładka antyprzebiciowa z włókna
kompozytowego, kołnierz z miękkiej
tkaniny z wyściółką chroniącą kostkę

L
cm
100
120
140

Rozmiary: S (37-39),
M (40-42),
L (43-45),
XL (46-48)

7418

26,50 zł

33,50 zł
Skarpety wykonane z materiału
Rozmiary: S (37-39), o właściwościach antybakteryjnych
M (40-42), Meryl Skinlife®
L (43-45),
XL (46-48)
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Rozmiary: S (37-39),
M (40-42),
L (43-45),
XL (46-48)

Meryl Skinlife® jest bakteriostatycznym włóknem, które niezależnie od stopnia
aktywności bakterii utrzymuje ich naturalny poziom na skórze. Dzięki obecności
środka bakteriostatycznego w strukturze polimerowej włókna skarpet, nie następuje
przemieszczanie się bakterii z materiału na skórę, chroniąc użytkownika przed alergiami
i nieprzyjemnymi zapachami.
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7525

125,00 zł

165,50 zł
Spodnie z dekatyzowanego dżinsu
z domieszką streczu, 68% bawełny,
29% poliestru, 3% streczu, 284 g/m2

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

7546
109,50 zł

85,00 zł

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

7622G
143,00 zł

95,00 zł

Kurtki polarowe, 280 g/m2,
ze wstawkami z poliestru,
graﬁtowo-czarne
Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

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

7684
7548

44,00 zł

57,50 zł
T-shirty, 100% bawełna, 180 g/m2
7548BL – granatowe
7548N – czarne
7548G – szare

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

228,00 zł

323,00 zł
Kurtki Softshell, 94% poliester,
6% Spandex, 290 g/m2, podszewka
100% poliester, mikropolar,
membrana TPU zapewnia
wodoodporność
8000 mm i oddychalność
1000 g/m2 /24h

7577N

111,00 zł

145,50 zł
Kamizelki wykonane ze 100% poliestru
50D, watowane, na podszewce, czarne
Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

SUGEROWANE CENY NETTO NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT

– Dwie kieszenie boczne zapinane na zamek
błyskawiczny
– Kieszeń na piersi zapinana na zamek
błyskawiczny, z uchwytem na identyﬁkator
– Dwie kieszenie wewnętrzne
– Sznurek do regulacji w pasie
– Mankiety zapinane na rzep pozwalający na
regulację
– Element odblaskowy na kołnierzu

Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL
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7635
84,00 zł

64,50 zł

Bluzy polarowe lekkie, 180 g/m2,
7635N – czarne
7635G – szare
Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

7683
391,00 zł

283,00 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 identyﬁkator
– Dwie kieszenie wewnętrzne
– Elastyczny sznurek do regulacji w pasie

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

7739I

179,50 zł

270,00 zł
Kurtki krótkie pikowane „IGLOO”
z kapturem

Wierzch: 100% poliestru „Dobby”, szary
Podszewka: 100% poliestru „Taffeta”
Watowanie: 250g/m2
Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

7636BL
7578G

159,00 zł

200,50 zł
Kamizelki z nylonu „ripstop”,
wodoodporne, watowane,
na podszewce, graﬁtowe, elastyczne
główki rękawów

86,00 zł

69,00 zł

Bluza z cienkiego polaru, zapinana na
zamek, 180 g/m², granatowa, w talii
kieszenie zapinane na zamek
Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

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

Beta Polska zastrzega sobie prawo wprowadzenia udoskonaleń
w oferowanych produktach bez powiadomienia. Ilustracje mogą
niedokładnie oddawać wygląd produktów i ich rzeczywiste
wymiary.
Sugerowane ceny detaliczne nie zawierają podatku VAT. Zastrzega
się prawo zmiany cen bez wcześniejszego informowania.
W przypadku konieczności wprowadzania korekty cen odpowiednia
informacja podawana będzie na stronie www.beta-polska.pl oraz
dostępna u partnerów handlowych.
SUGEROWANE CENY NETTO NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT

Promocja obowiązuje w dniach 01.01.2018– 31.03.2018
lub do wyczerpania zapasów.
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7685BL
257,00 zł

199,00 zł

7685
257,00 zł

199,00 zł

7733

219,00 zł

406,00 zł
Kurtki długie przeciwdeszczowe
Kurtki krótkie, wykonane z nylonu 20D,
Kurtki krótkie, wykonane z nylonu 20D,
watowane – poliester 80 g/m2, czarne
z poliestru 300D ze wstawkami
watowane – poliester 80 g/m2,
z
pomarańczową
podszewką
granatowe z zieloną podszewką
z poliestru 600D powlekane
–
Dwie
duże
kieszenie
zapinane
na
zamek
poliuretanem (wodoodporność do
– Dwie duże kieszenie zapinane na zamek
– Dwie wewnętrzene kieszenie
– Dwie wewnętrzne kieszenie
2000 mm słupa wody), na poliestrowej
– Pakowane w praktyczny worek
– Pakowane w praktyczny worek
podszewce 210T, watowane –
Rozmiary:
S,
M,
L,
poliester 180 g/m2
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL
XL, XXL,
XXXL

–Chowany kaptur ze sznurkami pozwalającymi na
regulację
– Zapinane na zamek kryty listwą na zatrzaski
– Dwie duże kieszenie przy pasie zapinane na guziki
– Dwie kieszenie na piersi zapinane na guziki, jedna
z pokrowcem na identyﬁkator
– Kieszeń wewnętrzna zapinana na zamek
z otworem na słuchawki
– Kieszenie pozwalające na ogrzanie dłoni
– Wewnętrzne kieszenie
– Wiatroodporne mankiety z regulacją na rzepy
– Pasek umożliwiający regulację w pasie

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

7840BL
112,50 zł

79,00 zł

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

BASIC

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

7849BL
120,50 zł

84,50 zł

Kurtki robocze model Basic, płótno T/C
245 g/m2, ściągacz elastyczny w talii,
granatowe
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

BASIC

7984

24,00 zł

36,50 zł
Paski, 90% poliestru, 10% bawełny,
rozmiar uniwersalny, długość 130 cm
(można skracać), szerokość 35 mm,
graﬁtowe

SUGEROWANE CENY NETTO NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
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7734

389,00 zł
530,00 zł

7820

199,00 zł
263,00 zł

Kurtki długie przeciwdeszczowe (3 w 1) Spodnie robocze, płótno T/C,
280 g/m2, wstawki z Cordury® i Reﬂex
Kurtka zewnętrzna z poliestru 300D ze
3M Scotchlite®, czarno-szare
wstawkami z poliestru 600D, powlekane
poliuretanem (wodoodporność do
2000 mm słupa wody), na poliestrowej
podszewce 210T, watowane –
poliester 80 g/m2

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

7823

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

–Chowany kaptur ze sznurkami pozwalającymi na
regulację
– Zapinane na zamek kryty listwą na zatrzaski
– Dwie duże kieszenie przy pasie zapinane na guziki,
jedna z zaczepem na klucze
– Dwie kieszenie na piersi zapinane na guziki, jedna
z pokrowcem na identyﬁkator
– Kieszeń wewnętrzna zapinana na zamek z otworem
na słuchawki
– Dwie wewnętrzne kieszenie przy pasie
– Wiatroodporne mankiety z regulacją na rzepy
Kurtka wewnętrzna 100% poliester 80 g/m2
– Może być używana osobno
– Elastyczne mankiety
– Wewnętrzne kieszenie
– Dwie kieszenie przy pasie zapinane na zamek

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

7829
288,00 zł

219,00 zł

Kurtki robocze, płótno T/C, 280g/m2,
wstawki z Cordury® i Reﬂex 3M
ScotchliteTM, czarne, wstawki szare
Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

SUGEROWANE CENY NETTO NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT

249,00 zł

317,00 zł
Spodnie robocze na szelkach, płótno
T/C, 280g/m2, wstawki z Cordury®
i Reﬂex 3M ScotchliteTM, czarne,
wstawki szare
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7835ST

216,00 zł
273,00 zł

Kombinezon roboczy ze streczem,
płótno T/C, 250 g/m², 63% poliestru,
34% bawełny , 3% sterczu, szare.

Fason dopasowany, wzmocnienie w kroku i wstawki
elastyczne w talii po bokach. Dwie duże kieszenie
przednie , jedna z małą kieszonką. Dwie tylne kieszenie
zapinane na rzep. Dwie kieszenie na piersi . Duża lewa
kieszeń na udzie zapinana na rzep, z kieszonka na
identyﬁkator. Kieszeń na przymiar i uchwyt na młotek.
Kieszenie na nakolanniki

7830ST EX 7816ST
129,00 zł
162,50 zł

Spodnie robocze ze streczem, płótno
T/C, 250 g/m², 63% poliestru, 34%
bawełny , 3% sterczu, szare.

Fason dopasowany, wzmocnienie w kroku i wstawki
elastyczne w talii po bokach. Dwie duże kieszenie
przednie , jedna z małą kieszonką. Dwie tylne kieszenie
zapinane na rzep. Duża lewa kieszeń na udzie zapinana
na rzep, z kieszonka na identyﬁkator. Kieszeń na przymiar i uchwyt na młotek. Kieszenie na nakolanniki

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

7833ST

152,00 zł

190,50 zł
Spodnie robocze na szelkach ze streczem, płótno T/C, 250 g/m², 63% poliestru, 34% bawełny , 3% sterczu, szare.

Fason dopasowany, wzmocnienie w kroku i wstawki
elastyczne w talii po bokach. Dwie duże kieszenie
przednie , jedna z małą kieszonką. Dwie tylne kieszenie
zapinane na rzep. Duża lewa kieszeń na udzie zapinana
na rzep, z kieszonka na identyﬁkator. Kieszeń na przymiar i uchwyt na młotek. Kieszenie na nakolanniki

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

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

7971E

37,50 zł

49,00 zł
Spodnie robocze, wodoodporne,
z poliestru powlekanego PCW,
ze szwami podklejanymi termicznie,
granatowe

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

7978E

53,00 zł

67,00 zł
Kurtki robocze, wodoodporne,
z poliestru powlekanego PCW,
ze szwami podklejanymi termicznie,
granatowe

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

7984G
40,50 zł

35,90 zł

Pasek silikonowy,
długość 125 cm

SUGEROWANE CENY NETTO NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
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7860E

82,00 zł

138,00 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
LIGHT

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

7880SC

7863E

106,00 zł

171,50 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

7865E

147,00 zł

223,00 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

134,00 zł

168,00 zł
Spodnie robocze ze streczem, płótno
T/C 290 g/m², czarne. Fason dopasowany, wzmocnienie w kroku i wstawki
elastyczne w talii po bokach

7869E

98,50 zł

153,50 zł
Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL 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

7867E

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

LIGHT

SUGEROWANE CENY NETTO NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT

81,00 zł

129,00 zł
Kamizelki robocze, płótno T/C,
65% poliestru, 35% bawełny;
180 g/m2, kolor szary, wstawki
pomarańczowe
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7875E

147,00 zł
223,00 zł

Kombinezony robocze, lekkie, materiał
T/C, 180 g/m2, z wstawkami Oxford,
granatowe
Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

LIGHT

7877E

7870E

82,00 zł

138,00 zł
Spodnie robocze, lekkie, materiał T/C,
180 g/m2, z wstawkami Oxford,
granatowe
Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

80,50 zł

129,00 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

106,00 zł

171,50 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

LIGHT

7879E

7873E

98,50 zł

153,50 zł
Kurtki robocze, lekkie, materiał T/C,
180 g/m2, z wstawkami Oxford,
granatowe

7907E

88,50 zł

142,50 zł
Kamizelki robocze, płótno T/C,
65% poliestru, 35% bawełny; 260 g/m2,
Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL kolor szary, wstawki pomarańczowe
LIGHT

LIGHT

SUGEROWANE CENY NETTO NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT

Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
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7909E

106,00 zł

167,50 zł
Kurtki robocze, płótno T/C,
65% poliestru, 35% bawełny; 260 g/m2,
kolor szary, wstawki pomarańczowe

7904E

199,00 zł
305,00 zł

7905E

154,50 zł

242,50 zł
Kurtki robocze z pikowaną podszewką, Kombinezony robocze, płótno T/C,
płótno T/C, 65% poliestru, 35% bawełny; 65% poliestru, 35% bawełny; 260 g/m2,
czarne wstawki wzmacniające
260g/m2, wstawki Oxford, watowane,
i specjalne kieszenie na nakolanniki
na podszewce 100% nylon, szare
Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
wykonane z poliestru typu „Oxford“/
Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL poliuretan, 220 g/m2, kolor szary,
wstawki pomarańczowe
Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

ZIMOWA

7903E
7900E

94,00 zł

150,00 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

118,00 zł

187,50 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

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

7800G
33,00 zł

19,50 zł

Ochraniacze na kolana, para

SUGEROWANE CENY NETTO NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
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7933P

153,50 zł

197,50 zł
Spodnie robocze na szelkach, 100%
bawełny, 260 g/m2, stalowoszare

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

7930P

121,00 zł

163,50 zł
Spodnie robocze, 100% bawełny,
260 g/m2, stalowoszare

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

7939P

151,00 zł

200,00 zł
Kurtki robocze, 100% bawełny,
260 g/m2, stalowoszare

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

7973

97,00 zł

125,00 zł
Spodnie robocze na szelkach,
z materiału PCW, wodoodporne,
granatowe

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

7979

139,00 zł

177,50 zł
Kurtki robocze, z materiału PCW,
wodoodporne, granatowe

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

7190C

22,00 zł

32,00 zł
Nauszniki przeciwhałasowe
wykonane z PCW

Tłumienie: od 15,5 dB przy 63 Hz do 37 dB przy 8000 Hz
EN 352-1

SUGEROWANE CENY NETTO NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
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7780N

215,50 zł
286,00 zł

Kurtki, 100% poliestru dobby 230T,
wodoodporne, watowane, na
podszewce, czarne, odpinany kaptur
i rękawy
Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

420027
160,00 zł

139,00 zł

MISTER 2000 TOP
Kurtka z poliestru/PCW – odporna
na złe warunki atmosferyczne,
granatowa
ODPINANA PODPINKA HUSKY:
– Watowanie z poliestru
– Może być noszona samodzielnie
– Odpinane rękawy
– 2 kieszenie z przodu + 1 kieszeń
wewnętrzna
– Kołnierz z aksamitu
– Zapinana na zatrzaski
KURTKA ZEWNĘTRZNA:
– Podszewka poliestrowa
– 2 zewnętrzne kieszenie w talii +
2 kieszenie na piersiach, jedna
z przegródką na telefon komórkowy +
przegródka na długopis
– Zapinana na zamek kryty listwą zapinaną
na zatrzaski
– Kaptur chowany z zapięciem na rzep
– Elastyczne mankiety z zapięciem na rzep
pozwalającym na regulację
– Sznurek ściągający w talii

7970

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

79,00 zł

102,50 zł
Spodnie robocze z materiału PCW,
wodoodporne, granatowe

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

7991N

33,00 zł

49,00 zł
Kalesony termoaktywne wykonane
z materiału 100% poliester, 130 g/m2,
czarne

7992N

39,50 zł

60,00 zł
Podkoszulki termoaktywne z długim
rękawem wykonane z materiału 100%
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL poliester, 130 g/m2, czarne
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

SUGEROWANE CENY NETTO NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT

18

7982
31,00 zł

22,00 zł

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

7981T

24,00 zł

34,50 zł
Czapki zimowe, 100% włókna
akrylowego, podszewka Thinsulate®,
40 g/m2

7071BC

17,00 zł

31,00 zł
Okulary ochronne z bezbarwnymi
soczewkami z poliwęglanu
EN 16 –1F6

Rozmiar uniwersalny

Rozmiar regulowany

7985

28,50 zł

34,50 zł
Szaliki (kominy) wykonane z 100%
mikropolaru, 180 g/2. Poprzez
zaciśnięcie ściągacza możliwość
uzyskania lekkiej czapki

AIR

7071BD

17,00 zł

31,00 zł
Okulary ochronne z przyciemnianymi
soczewkami z poliwęglanu
EN 16 –1F6

OKULARY OCHRONNE

7076BP
68,00 zł

48,00 zł

Okulary ochronne z polaryzacyjnymi
soczewkami z poliwęglanu
EN 1836-2005

P OL A R

JNE
Y Z AC Y

Rozmiar uniwersalny
DRIVE

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 wentylacją

AIR

7093BC

48,00 zł

67,50 zł
Okulary ochronne z bezbarwnymi
soczewkami z poliwęglanu
EN 166F-1F, EN 170, UV400

EN 166F

7091BC
55,50 zł
SPORT
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.

7076BD

Do prac w warunkach średniego oświetlenia,
soczewki lekko przytłumiające światło
IMPACT

7093BD

35,50 zł

46,50 zł
Okulary ochronne z przyciemnianymi
soczewkami z poliwęglanu
EN 166F-1F, EN 170, UV 5-2.5

26,00 zł

67,50 zł

7091BD
55,50 zł

48,00 zł

Okulary ochronne z przyciemnianymi
soczewkami z poliwęglanu

26,00 zł

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

Do prac na zewnątrz

IMPACT

SPORT
SUGEROWANE CENY NETTO NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
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7061TC

16,50 zł

20,90 zł
Okulary ochronne z bezbarwnymi
soczewkami z poliwęglanu

1012727

16,00 zł
VENOM

Model o nowoczesnej, sportowej
stylistyce, czarna oprawka, bezbarwna
soczewka
Soczewki* nieparujące o krzywiźnie 9, hiperalergiczny miękki
nanosek z PCV
EN 166, EN 170

ILOŚĆ OGRANICZONA

1015353
PROTEGE

37,00 zł

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.
EN 166, EN 170, EN 172

EASY

7051MP

15,50 zł

22,40 zł
Gogle ochronne, soczewka bezbarwna
z poliwęglanu
EN 166

1012729
VENOM

16,00 zł

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 172

ILOŚĆ OGRANICZONA

OKULARY OCHRONNE

1011025

34,00 zł

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.

43,50 zł

Model o wysokiej odporności,
niebieska oprawka, szara soczewka,
regulowane zauszniki
TSR
EN 166, EN 170, EN 172

1004947
OP-TEMA

23,50 zł

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

FLEXICORD

PROTEGE

EN 166, EN 170

XC

1005771

1015364

1006193
V-MAXX

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.
EN 166

3,50 zł

Sznurek zabezpieczający
do okularów

SUGEROWANE CENY NETTO NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT

37,00 zł
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1015441
A700

12,00 zł

1017083

29,50 zł
IGNITE

Lekkie okulary bez oprawek, zauszniki
Model specjalnie przeznaczony do pracy czerwono-srebrne, szara soczewka
w słabym świetle
TSR**

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 atmosferycznych (rozjaśniają, zwiększają ostrość obrazu).
EN 166, EN 170

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
EN 166, EN 170, EN 172

1028644
SP1000

69,00 zł

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 znajdującą się w zestawie opaskę elastyczną. Soczewki pokryte
powłoką Dura-Streme™ zapobiegającą ich rysowaniu
i zaparowywaniu. Zimą dobrze się sprawdzają podczas jazdy
na desce (snowboard).
EN 166

1015362
A700

12,00 zł

1017086
IGNITE

26,00 zł

Okulary ogólnego zastosowania
Lekkie okulary bez oprawek, zauszniki
i chroniące przed uderzeniami (45m/s)
szaro-srebrne, bezbarwna soczewka
A 700 z szarą soczewką świetnie nadają
się do zastosowań wewnątrz budynków Gwarantują pełną niczym nie zakłóconą widoczność
w zakresie 180º. Zauszniki pogrubione. Soczewki* o krzytakich jak prace z wykorzystaniem
wiźnie 9 zapewniają dobre dopasowanie i osłonę twarzy.
narzędzi, lekka i ciężka produkcja,
Stylistyka sportowa. Miękkie podkładki na końcówkach
zauszników
biotechnologia, budowa statków oraz
EN 166, EN 170
przemysł motoryzacyjny
EN 166, EN 170, EN 172:1994

1015361
A700

12,00 zł

1017088
IGNITE

29,00 zł

Okulary ogólnego zastosowania
Lekkie okulary bez oprawek, zauszniki
i chroniące przed uderzeniami (45m/s)
A 700 z białą soczewką świetnie nadają szaro-srebrne, szara soczewka TSR**
się do zastosowań wewnątrz budynków
Gwarantują pełną niczym nie zakłóconą widoczność
takich jak prace z wykorzystaniem
w zakresie 180º. Zauszniki pogrubione. Soczewki*
narzędzi, lekka i ciężka produkcja,
o krzywiźnie 9 zapewniają dobre dopasowanie i osłonę
twarzy. Stylistyka sportowa. Miękkie podkładki na
biotechnologia, budowa statków oraz
końcówkach zauszników
przemysł motoryzacyjny
EN 166, EN 170, EN 172

1015369
A800

16,00 zł

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

1015367
A800

16,00 zł

Model o nowoczesnej stylistyce,
szara oprawka, szara soczewka TSR**
Soczewki* nieparujące, o krzywiźnie 9, zauszniki
z przedłużeniem soczewki, niewielki ciężar – tylko 22 g.
EN 166

EN 166, EN 170, EN 172:1994

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

VWEN01-S

40,00 zł

65,00 zł
Kamizelki z wieloma kieszeniami,
ostrzegawcze o intensywnej
widzialności, dostępne w dwóch
ﬂuorescencyjnych kolorach:

VWEN16-C

13,50 zł
19,00 zł

Kamizelki bardzo przewiewne ostrzegawcze o intensywnej widzialności,
dostępne w dwóch ﬂuorescencyjnych
kolorach:
VWEN16-CO – pomarańczowym
VWEN16-CY – żółtym
Trzy rozmiary: M, XL, XXXL
EN ISO20471 Klasa 1

VWEN03

9,90 zł

14,00 zł
Kamizelki ostrzegawcze o intensywnej
widzialności, dostępne w dwóch
ﬂuorescencyjnych kolorach:
VWEN03Y – żółtym
VWEN03O – pomarańczowym
– Wykonane z materiału 100% poliestru
– Taśmy odblaskowe dookoła korpusu
oraz typu szelkowego na barkach
– Zapięcie na rzep

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

VWEN01-SY – żółtym
VWEN01-SO – pomarańczowym

EN ISO20471 Klasa 2

– Podszewka na ramionach
– Zapinane na zamek

Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL
EN ISO20471 Klasa 2

VWOT01

32,00 zł

44,50 zł
Szelki ostrzegawcze o intensywnej
widzialności, dostępne w dwóch
ﬂuorescencyjnych kolorach:
VWOT01O – pomarańczowym
VWOT01Y – żółtym

VWEN01-C

9,50 zł

14,00 zł
Kamizelki dziecięce ostrzegawcze
o intensywnej widzialności, dostępne
w czterech ﬂuorescencyjnych kolorach:

– Wykonane z materiału 100% poliestru
– Taśma odblaskowa szerokości 3 cm zgodnie
z normą EN 13356
– Regulacja zapięciem na rzepy

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

VWEN01Y – żółtym
VWEN01O – pomarańczowym

Jeden rozmiar uniwersalny
EN ISO20471 Klasa 2

VWOT158

24,00 zł

39,00 zł
Szelki elastyczne, dostępne w jednym
ﬂuorescencyjnym kolorze:
VWOT158O – pomarańczowym
– Taśma odblaskowa
szerokości 1,3 cm dla
zapewnienia zgodności
z normą EN 13356

SUGEROWANE CENY NETTO NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT

7,70 zł

10,90 zł
Kamizelki ostrzegawcze o intensywnej
widzialności, dostępne w dwóch
ﬂuorescencyjnych kolorach:
– Wykonane z materiału 100% poliestru
– 2 taśmy odblaskowe dookoła korpusu
– Zapięcie na rzep

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

VWEN01
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VWFC14

89,00 zł
142,00 zł

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

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

Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL
EN ISO20471 Klasa 3

VWJK267
299,00 zł

199,00 zł

Kurtki Softshell, ostrzegawcze
o intensywnej widzialności,
dostępne w dwóch kontrastowych
kolorach:
VWJK267OG – ﬂuorescencyjnym
pomarańczowym/szarym
VWJK267YG – ﬂuorescencyjnym
żółtym/szarym

– Termotransferowo naniesiona
segmentowa taśma odblaskowa
– Wodoodporność 8000 mm, oddychalność 3000 g

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

Dwa dodatkowe
rozmiary 4XL i 5XL
EN ISO20471 Klasa 2

VWJK01N

VWJK01 103,50 zł
145,00 zł

153,00 zł

103,50 zł

Kurtki z grubą podszewką,
przeciwdeszczowe, z elementami
odblaskowymi, powlekane
poliuretanem, granatowe

Kurtki z grubą podszewką,
przeciwdeszczowe, ostrzegawcze
o intensywnej widzialności,
powlekane poliuretanem, dostępne
w dwóch ﬂuorescencyjnych kolorach:

– Wykonane z materiału: 100% poliestru 300D
powlekanego poliuretanem
– Na całej długości zapięcie na zamek zakryty listwą

VWJK01Y – żółtym
VWJK01O – pomarańczowym

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

– Wykonane z materiału: 100% poliestru
powlekanego poliuretanem
– Na całej długości zapięcie na zamek
zakryty listwą zapinaną na zatrzaski

PN-EN 343
klasa 3-1

Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL
EN ISO20471 Klasa 3

SUGEROWANE CENY NETTO NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
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VWJK127ON

75,00 zł

126,00 zł
Kamizelki pikowane, dwustronne,
ostrzegawcze o intensywnej
widzialności, dostępne
w jednym ﬂuorescencyjnym kolorze
pomarańczowym/granatowym

– Wykonane z materiału: 100% poliestru 170 g/m2
podszewka 65% poliestru, 35% bawełny
– Watowane: poliester 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

VWJK05-B
273,00 zł

189,00 zł

Kurtki Ripstop ostrzegawcze,
o intensywnej widzialności, dostępne
w dwóch kontrastowych kolorach:
VWJK05-BON – ﬂuorescencyjnym
pomarańczowym/granatowym
VWJK05-BYN – ﬂuorescencyjnym
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 471
klasa 3-2

PN-EN 343
klasa 3-1

VWRW01SB
23,00 zł
38,00 zł
Kamizelki z wieloma kieszeniami,
ostrzegawcze o intensywnej
widzialności, dostępne w dwóch
kontrastowych kolorach:

VWRW01SB-OB – ﬂuorescencyjnym
pomarańczowym/niebieskim
VWRW01SB-YB – ﬂuorescencyjnym
żółtym/niebieskim
– Kieszeń na identyﬁkator
– Zapinana na zamek
– Dzianina 120 g/m2

Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL
EN ISO20471 Klasa 1

VWFJK05
826,00 zł

329,00 zł

Kurtki ostrzegawcze, o intensywnej
widzialności, trudnopalne o właściwościach
antyelektrostatycznych, z grubą podszewką,
przeciwdeszczowe, z chowanym kapturem,
dostępne w dwóch kontrastowych kolorach:
VWFJK05ON – ﬂuorescencyjnym
pomarańczowym/granatowym
VWFJK05YN – ﬂuorescencyjnym
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

EN 1149-1
EN 1149-5
EN 531
PN-EN 343
klasa 3-2

PN-EN 471
klasa 3-2

SUGEROWANE CENY NETTO NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
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VWJK177

VWJK44

199,00 zł

VWJK177ON – ﬂuorescencyjnym
pomarańczowym/granatowym
VWJK177YN – ﬂuorescencyjnym żółtym/
granatowym

VWJK44YN – ﬂuorescencyjnym
żółtym/granatowym
VWJK44ON – ﬂuorescencyjnym
pomarańczowym/granatowym

– 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

– Wykonane z materiału 100% poliestru Oxford
300D, powlekanego poliuretanem
– Dwustronna podpinka klasy drugiej –
z odpinanymi rękawami
– Kolory podpinki zgodne z kolorem
ﬂuorescencyjnym kurtki zewnętrznej,
materiał polar granatowy

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

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

EN ISO20471 Klasa 2

VWJK05
163,00 zł

PN-EN 343
klasa 3-1

EN ISO20471 Klasa 3

Dwa dodatkowe rozmiary 4XL i 5XL

108,00 zł

Kurtki z grubą podszewką,
przeciwdeszczowe, z chowanym
kapturem, ostrzegawcze
o intensywnej widzialności, dostępne
w dwóch kontrastowych kolorach:
VWJK05ON – ﬂuorescencyjnym
pomarańczowym/granatowym
VWJK05YN – ﬂuorescencyjnym
żółtym/granatowym

– Wykonane z materiału: 100% poliestru Oxford 300D
powlekanego poliuretanem
– Na całej długości zapięcie na zamek dwusuwakowy
zakryty listwą zapinaną na zatrzaski

Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL
EN ISO20471 Klasa 3

227,00 zł

324,00 zł
Kurtki wielosezonowe ostrzegawcze
o intensywnej widzialności, 5 w 1,
dostępne w dwóch kontrastowych
kolorach:

369,00 zł
Kurtki Softshell ostrzegawcze
o intensywnej widzialności, z kapturem,
w dwóch kontrastowych kolorach:

VWJK126B

197,50 zł

262,00 zł
Kurtki krótkie ostrzegawcze
o intensywnej widzialności, dostępne
w dwóch kontrastowych kolorach:
VWJK0126BON – ﬂuorescencyjnym
pomarańczowym/granatowym
VWJK0126BYN – ﬂuorescencyjnym
żółtym/granatowym

– Wykonane z materiału 100% poliestru Oxford
300D, powlekanego poliuretanem
– Futrzana odpinana podszewka oraz możliwy
do odczepienia futrzany kołnierz
– Odpinane rękawy
PN-EN 343
klasa 3-1

Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL,
EN ISO20471 Klasa 3
XXXXL, XXXXXL

Dwa dodatkowe rozmiary 4XL i 5XL

SUGEROWANE CENY NETTO NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT

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

EN ISO20471 Klasa 2
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VWJK263
191,00 zł

135,00 zł

Kurtki z podszewką, oddychające,
ostrzegawcze o intensywnej
widzialności, powlekane poliuretanem,
dostępne w dwóch kontrastowych
kolorach:

VWJK263OG – ﬂuorescencyjnym
pomarańczowym/szarym
VWJK263YG – ﬂuorescencyjnym żółtym/
szarym
– Pikowana podszewka 180 g/m2
– Mankiety z zapięciem na rzep
– Kaptur z regulacją
– Termotransferowo naniesione taśmy odblaskowe

Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL
EN ISO20471 Klasa 3

VWJK67-68
160,00 zł

99,00 zł

Komplety przeciwdeszczowe
ostrzegawcze o intensywnej
widzialności, dostępne w dwóch
ﬂuorescencyjnych 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

PN-EN 343
klasa 3-1

– 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
EN ISO20471 Klasa 3

VWJK68
Spodnie przeciwdeszczowe
ostrzegawcze o intensywnej
widzialności

PN-EN 343
klasa 3-1

– 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
EN ISO20471 Klasa 1

VWJK261

141,00 zł

195,00 zł
Kurtki z podszewką, przeciwdeszczowe,
ostrzegawcze o intensywnej
widzialności, powlekane poliuretanem,
dostępne w dwóch kontrastowych
kolorach:

VW21502

10,50 zł

15,40 zł
Czapki ostrzegawcze o intensywnej
widzialności, dostępne w dwóch
ﬂuorescencyjnych kolorach:

VWJK261ON – ﬂuorescencyjnym
pomarańczowym/granatowym
VWJK261YN – ﬂuorescencyjnym żółtym/
granatowym

VW21502Y – żółtym
VW21502O – pomarańczowym

– Pikowana podszewka 180 g/m2
– Mankiety z zapięciem na rzep
– Chowany kaptur

– Wykonane z materiału
100% akrylu
– Odblaskowy pasek

EN 340

Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL
EN ISO20471 Klasa 3

PN-EN 343
klasa 3-1

SUGEROWANE CENY NETTO NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
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VW21503

7,30 zł

11,20 zł
Czapki ostrzegawcze o intensywnej
widzialności, dostępne w dwóch
ﬂuorescencyjnych kolorach:
VW21503Y – żółtym
VW21503O – pomarańczowym

VWJK60B

136,00 zł

210,00 zł
Kurtki krótkie, ostrzegawcze
o intensywnej widzialności, dostępne
w dwóch kontrastowych kolorach:

VWJK60BON – ﬂuorescencyjnym
pomarańczowym/granatowym
VWJK60BYN – ﬂuorescencyjnym żółtym/
granatowym

– Wykonane z materiału
100% akrylu

EN 340

– Wykonane z materiału 100% poliester Oxford 300D,
powlekanego poliuretanem
– Odpinane rękawy
– Kaptur chowany w kołnierzu

Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL
Dostawa brakujących rozmiarów
w połowie stycznia 2018

VWJK61

89,00 zł

153,00 zł
Kurtki przeciwdeszczowe, ostrzegawcze o intensywnej widzialności
z siateczkową podszewką, dostępne
w dwóch kolorach:
VWJK61ON – ﬂuorescencyjnym
pomarańczowym/granatowym
VWJK61YN – ﬂuorescencyjnym
żółtym/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
EN ISO20471 Klasa 3

PN-EN 343
klasa 3-1

EN ISO20471 Klasa 3

PN-EN 343
klasa 3-1

VWJK135

169,00 zł

237,00 zł
Kurtki Softshell, ostrzegawcze
o intensywnej widzialności, w dwóch
kontrastowych kolorach:

VWJK135ON – ﬂuorescencyjnym
pomarańczowym/granatowym
VWJK135YN – ﬂuorescencyjnym 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
EN ISO20471 Klasa 3

model bez kaptura

SUGEROWANE CENY NETTO NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
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VWJK176

157,00 zł
219,00 zł

Kurtki Softshell ostrzegawcze
o intensywnej widzialności,
z odpinanymi rękawami, w dwóch
ﬂuorescencyjnych kolorach:
VWJK176O – pomarańczowym
VWJK176Y – żółtym

VWTC01

125,00 zł
206,00 zł

Kurtki krótkie z grubą podszewką,
robocze, ostrzegawcze
o intensywnej widzialności,
dostępne w dwóch
ﬂuorescencyjnych kolorach:
VWTC01O – pomarańczowym
VWTC01Y – żółtym

– Wykonane z trójwarstwowego, wodoodpornego
materiału Softshell
– Wodoodporny zamek
– Odpinane rękawy
– Przy mankietach zapięcia na rzepy pozwalające
na regulację

VWTC06

VWTC06O – pomarańczowym Brak rozmiaru M
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
– Wykonane z materiału:
poliester/bawełna
– Kołnierz z polaru
– Mankiety ze ściągaczami
– Odpinane rękawy

Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL
EN ISO20471 Klasa 3
PN-EN 471
klasa 3-2

PN-EN 471
klasa 2-2

Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL
EN ISO20471 Klasa 3

VWTC06-B
VWJK08

73,00 zł

109,00 zł
Kurtki robocze, ostrzegawcze
o intensywnej widzialności, dostępne
w dwóch ﬂuorescencyjnych kolorach:

79,00 zł

102,00 zł
Kurtki robocze, ostrzegawcze
o intensywnej widzialności, dostępne
w kontrastowych kolorach:

87,00 zł

VWTC06-BON – ﬂuorescencyjnym
pomarańczowym/granatowym
VWTC06-BYN – ﬂuorescencyjnym
żółtym/granatowym

135,00 zł
Kamizelki z grubą podszewką,
dwustronne, ostrzegawcze
o intensywnej widzialności, dostępne
w dwóch ﬂuorescencyjnych kolorach:

– Wykonane z materiału poliester/bawełna, 280 g/m2
– Zapinane na zamek
– Na piersi dwie kieszenie zapinane na zamek

VWJK08O – pomarańczowym
VWJK08Y – żółtym

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

– Wykonane z materiału: 100% poliestru Oxford 300D
powlekanego poliuretanem
– Dwustronne

PN-EN 471
klasa 2-2

Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL
EN ISO20471 Klasa 2
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VWTC17

74,00 zł
101,00 zł

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

VWTC07-2B

68,00 zł
92,50 zł

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

VWTC17ON – granatowym/
ﬂuorescencyjnym pomarańczowym
VWTC17YN – granatowym/
ﬂuorescencyjnym żółtym

VWTC07-2BYN – ﬂuorescencyjnym
żółtym/granatowym
VWTC07-2BON – ﬂuorescencyjnym
pomarańczowym/granatowym

– Wykonane z materiału poliester/bawełna 280 g/m2
– Szlufki na pasek, dwie kieszenie ukośne, kieszeń
na narzędzia na nogawce, kieszeń tylna

– 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

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

EN ISO20471 Klasa 1

EN ISO20471 Klasa 2

VWJK07
61,00 zł

29,00 zł

Spodnie przeciwdeszczowe,
ostrzegawcze o intensywnej
widzialności, dostępne w jednym
ﬂuorescencyjnym kolorze:
VWJK07O – pomarańczowym

– 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

VWJK07N

29,00 zł

59,00 zł
Spodnie przeciwdeszczowe,
z elementami odblaskowymi,
granatowe

VWJK113B

125,00 zł

176,00 zł
Spodnie robocze na szelkach,
z grubą podszewką, ostrzegawcze
o intensywnej widzialności, dostępne
w dwóch kontrastowych kolorach:

– Wykonane z materiału 100% poliestru
powlekanego poliuretanem

Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL
PN-EN 343
klasa 3-1

VWJK113BON – ﬂuorescencyjnym
pomarańczowym/granatowym
VWJK113BYN – ﬂuorescencyjnym
żółtym/granatowym

– Wykonane z materiału 100% poliestru 300D
powlekanego poliuretanem, gruba pikowana
podszewka 100% poliestru 140g/m2
– Nogawki na dole regulowane za pomocą zamka
błyskawicznego, boczne zamki błyskawiczne dla
regulacji w talii

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

Dodatkowy rozmiar XS
EN ISO20471 Klasa 2
PN-EN 343
klasa 3-1
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VWTC07-2
103,00 zł

65,00 zł

Spodnie robocze, ostrzegawcze
o intensywnej widzialności, dostępne
w dwóch ﬂuorescencyjnych 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

VWTC08-B

98,00 zł
131,00 zł

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

VWTC08-BYN – ﬂuorescencyjnym
żółtym/granatowym
VWTC08-BON – ﬂuorescencyjnym
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

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

VWJK187

99,00 zł

155,00 zł
Spodnie robocze, ostrzegawcze
o intensywnej widzialności, z grubą
podszewką, dostępne w dwóch
kontrastowych kolorach:

VWJK187Y – ﬂuorescencyjnym żółtym/
granatowym
VWJK187O – ﬂuorescencyjnym
pomarańczowym/granatowym
– Wykonane z materiału 100% poliestru 300D
powlekanego PU. Gruba pikowana podszewka
100% poliestru 180 g/m2
– Nogawki na dole regulowane za pomocą zamka
błyskawicznego, wielofunkcyjne kieszenie

Rozmiary: M, L, XL, XXL, XXXL

EN ISO20471 Klasa 2

Rozmiary: L, XL, XXL, XXXL

klasa 2-2

PN-EN 471
klasa 2-2

PN-EN 343
klasa 3-1

VWJK113N

125,00 zł
168,00 zł

Spodnie robocze na szelkach, z grubą
podszewką, z elementami
odblaskowymi, granatowe
– Wykonane z materiału 100% poliestru 300D
powlekanego poliuretanem, gruba pikowana
podszewka 100% poliestru 140g/m2
– Nogawki na dole regulowane za pomocą zamka
błyskawicznego, boczne zamki błyskawiczne dla
regulacji w talii

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

VWTC08

94,00 zł

139,00 zł
Spodnie robocze na szelkach,
ostrzegawcze o intensywnej
widzialności, dostępne w dwóch
ﬂuorescencyjnych kolorach:
VWTC08Y – żółtym
VWTC08O – pomarańczowym

– 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

Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL
PN-EN 343
klasa 3-1

PN-EN 471
klasa 2-2
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VWOT229

13,00 zł

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

COLOSSUS

18,00 zł
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.

Rozmiar uniwersalny
EN 340

RĘKAWICE H5PRO

NT5130
NITRILE-NYSDO1

PB8010

8,90 zł

29,90 zł

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.

3,10 zł

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

64,00 zł

Rękawice przeznaczone do
wykonywania prac przeładunkowych
oraz montażu konstrukcji
w najtrudniejszych warunkach
pogodowych i termicznych.
GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE:
– Wnętrza rękawic są doskonale izolowane termicznie
materiałem Thinsulate.
– Wodoodporność rękawic uzyskano dzięki
zastosowaniu w ich wnętrzu membrany wykonanej
z tworzywa Between.
Materiał:Skóra syntetyczna Clarino,
Thinsulate, Between
Możliwość prania: tak
Dostępne rozmiary: L, XL, XXL
Normy: EN388: 2121, EN420

H5FLEX
VYNIL-D1

RB6015KL

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.

85,00 zł

VN002

Bezszwowe rękawice z dzianiny
FOREST
39,00 zł
poliestrowej z powłoką nitrylową.
GRAB
Szorstki nitryl nadaje pewniejszy chwyt
(LATEX-KV1)
w wilgotnym środowisku. Używane
Bezszwowe rękawice z dzianiny
przez hydraulików, mechaników i przy
z włókna kevlarowego z szorstką
pracach remontowo-budowlanych.
powłoką lateksową na wewnętrznej
GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE:
części dłoni. Przeznaczone do prac
– Nitryl jest odporny na smary, oleje i inne
związanych z ryzykiem przecięcia dłoni,
substancje ropopochodne.
jak i wypuszczenia z ręki przenoszonego
Materiał: Nitrile, Poliester
przedmiotu.
Możliwość prania: nie

PU2103

USHUAIA

Materiał: Skóra naturalna Beihai, Bignet
Możliwość prania: nie
Dostępne rozmiary: L, XL
Normy: EN420, EN388:4111

7,70 zł

Dostępne rozmiary: L, XL
Normy: EN388: 4121,
EN420

SL8159

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

6,50 zł

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
Normy: brak badań

CENA ZA OPAKOWANIE 100 szt.
RĘKAWIC OBURĘCZNYCH

RĘKAWICE ROBOCZE
NOWA KOLEKCJA

337126
5,30 zł

Bezszwowe rękawice z dzianiny
poliestrowej z szorstką powłoką
latexową. 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
Normy: EN388: 2243, EN420
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Przeźroczyste, oburęczne, winylowe
rękawice jednorazowe. Mogą być
stosowane przy pracy z farbami,
tuszami, barwnikami, klejami,
rozpuszczalnikami i substancjami
ropopochodnymi.

NINJA-ICE

SK2102
LATEX-JYDO1

29,00 zł

25,39 zł

31,75 zł
Dwuwarstwowe, bezszwowe rękawice
akrylowo-nylonowe, pokryte pianką
kompozytową, czarne
– Dwuwarstwowy materiał (zewnętrznie wykonany
z nylonu/ wewnętrznie wykonany z przędzy akrylowej)
i wewnątrz jeszcze wyściułka z polaru

– Specjalna mieszanka pianki kompozytowej z zastosowaną na
wnętrzu dłoni technologią HPT™ (zawierające powietrze molekuły
pochłaniają mikrowibracje zmniejszając zmęczenie dłoni)
– Z apreturą antybakteryjną Sanitized®
– Elastyczne i miękkie do nawet -50°C chronią przed niską temp.
– Odpowiednie do kontaktu z żywnością
– Dziany mankiet i oddychający wierzch dłoni
Dostępne rozmiary: 8, 10
Normy: EN388:3232, EN511:020

31

350034
1012

16,19 zł
20,25 zł

Rękawice z dżerseju bawełnianego,
pokrytego NBR (kauczuk nitrylowobutadienowy), niebieskie
– W całości pokryte kauczukiem nitrylowo-butadienowym
– Z apreturą antybakteryjną Sanitized®
– Znakomita odporność na przetarcie, smary i oleje,
węglowodory i brud
– Długość 27 cm
– Mankiet ochronny z tkaniny bawełnianej o gęstym splocie
pokrytej NBR

353073

2,99 zł

13 ECO-NBR 3,75 zł
Bezszwowe rękawice poliestrowe,
z powłoką nitrylową, biało-szare

– Wnętrze dłoni pokryte nitrylem dla dobrej ochrony przed
olejami i smarami
– Znakomita odporność na przetarcia
– Ergonomiczny kształt zapewnia wygodne dopasowanie
– Dziany mankiet i oddychający wierzch dłoni
Dostępne rozmiary: 8, 9, 10
Normy: EN388:4131

355115
EKO 400

6,09 zł

7,60 zł
Bezszwowe rękawice bawełnianopoliestrowe, pokryte lateksem, żółtopomarańczowe

– Wnętrze dłoni pokryte lateksem
– Marszczone wykończenie specjalne dla pewnego chwytu
na sucho i mokro
– Ergonomiczny kształt zapewnia wygodne dopasowanie
– Dziany mankiet i oddychający wierzch dłoni
Dostępne rozmiary: 9, 10
Normy: EN388:2243

Dostępne rozmiary: 9, 10
Normy: EN388:4111

353091

21,49 zł
26,90 zł

355122

22,99 zł

NITRAN
TOTAL GRIP
Bezszwowe rękawice nylonowoelastanowe, z powłoką z pianki
nitrylowej, czarne

POWERGRAB®
THERMO
28,80 zł
Bezszwowe rękawice akrylowopoliestrowe, pokryte lateksem,
jaskrawo pomarańczowo-brązowe

– Wnętrze dłoni, palce i knykcie pokryte NBR
– Lekko szorstkie na zewnątrz
– Z apreturą antybakteryjną Sanitized®
– Znakomita odporność na przetarcie, smary i oleje,
węglowodory i brud
– Dziany mankiet i częściowo przewiewny wierzch dłoni

– Całe pokryte pianką nitrylową NTF™, co daje zwiększoną
odporność na przetarcia i rozdarcie oraz wyjątkowo dobry
chwyt zarówno w suchych jak i mokrych warunkach,
lub w kontakcie z zatłuszczonymi powierzchniami
– Z apreturą antybakteryjną Sanitized®
– Kropki na wnętrzu dłoni dają oprócz lepszego chwytu
także większą odporność na zużycie
– Ergonomiczny kształt zapewnia wygodne dopasowanie
– Dziany mankiet przylega ściśle do ręki

– Podkład ze specjalnej termoaktywnej przędzy akrylowopoliestrowej daje znakomitą ochronę przed zimnem
– Wnętrze dłoni pokryte lateksem w technologii
Microﬁnish®, co daje pewny chwyt na mokro i sucho
– Kciuk w całości pokryty lateksem dla dodatkowej ochrony
najbardziej narażonej na niebezpieczeństwo części dłoni
– Ergonomiczny kształt zapewnia wygodne dopasowanie
– Dziany mankiet i oddychający wierzch dłoni

Dostępne rozmiary: 8, 9
Normy: EN388:4111

Dostępne rozmiary: 9, 10, 11
Normy: EN388:4141

350050
GOBI

10,99 zł

13,75 zł
Rękawice z dżerseju bawełnianego,
pokrytego NBR (kauczuk nitrylowobutadienowy), biało-żółte

Dostępne rozmiary: 10
Normy:EN388:2231, EN511:01X

355127

353049
SONORA

3,69 zł

4,65 zł
Rękawice z dżerseju bawełnianego,
pokrytego NBR (kauczuk nitrylowobutadienowy), biało-żółte

– Wnętrze dłon, palce i knykcie pokryte NBR
– Lekkie i ekonomiczne
– Dobra odpornośść na przetracia
– Dziany mankiet i częściowo przewiewny wierzch dłoni
Dostępne rozmiary: 8, 9, 10
Normy: EN388:4131

353118

13,99 zł

994 OIL
17,50 zł
Bezszwowe rękawice nylonowe,
pokryte nitrylem, niebiesko-czarne

– Wnętrze dłoni, palce i knykcie pokryte nitrylem
– Wnętrze dłoni pokryte dodatkową powłoką
mikroporowatego nitrylu, która zapewnia znakomity chwyt
nawet w obecności oleju lub smaru
– Nie mechacące się
– Znakomita odporność na przecieranie i zużycie
– Dziany mankiet
Dostępne rozmiary: 8, 9, 10
Normy: EN388:4121

– Podkład ze specjalnej termoaktywnej przędzy akrylowopoliestrowej daje znakomitą ochronę przed zimnem
– Wnętrze dłoni pokryte lateksem w technologii
Microﬁnish®, co daje pewny chwyt na mokro i sucho
– Dodatkowe powleczenie wierzchu (palce i knykcie) dla
większej ochrony przed cieczami i brudem
– Kciuk w całości pokryty lateksem dla dodatkowej ochrony
najbardziej narażonej na niebezpieczeństwo części dłoni
– Ergonomiczny kształt zapewnia wygodne dopasowanie
– Dziany mankiet
Dostępne rozmiary: 9, 10
Normy: EN388:2121, EN511:01X
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24,59 zł

POWERGRAB®
THERMO 3/4 30,65 zł
Bezszwowe rękawice akrylowopoliestrowe, pokryte lateksem,
jaskrawo żółto-szare
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360018

12,39 zł
15,55 zł

360025

P85
Rękawice z wysokiej jakości
oddychającej dwoiny bydlęcej i płótna,
szaro-żółte

Rękawice z dwoiny skórzanej
najwyższej jakości i płótna, szarozielone

– Najwyższa jakość – dwoina oddychająca i trwała
– Wnętrze dłoni, ochrona knykci i końcówki palców z
najwyższej jakości dwoiny bydlęcej
– Wierzch wykonany z płótna
– Wnętrze dłoni w całości na podszewce
– Kciuk i palec wskazujący także z dwoiny bydlęcej
– Kciuk jest wszyty w sposób „odchodzący” od dłoni,
jak skrzydełko, a nie ułożony wzdłuż innych palców
– Wysoka odporność na rozdzieranie
– Wewnętrzny elastyczny mankiet
– Mankiet ochronny z płótna bawełnianego

– Wnętrze dłoni ze wzmocnieniem z dwoiny bydlęcej wysokiej
jakości
– Ochrona knykci i końcówki palców z dwoiny bydlęcej
– Wierzch z płótna
– Wnętrze dłoni w całości na podszewce
– Kciuk i palec wskazujący ze wzmocnieniem z dwoiny
bydlęcej
– Kciuk jest wszyty w sposób „odchodzący” od dłoni,
jak skrzydełko, a nie ułożony wzdłuż innych palców
– Wysoka odporność na rozdzieranie
– Wewnętrzny elastyczny mankiet
– Mankiet ochronny z płótna bawełnianego

Dostępne rozmiary: 10
Normy: EN388:3143

32 TOP

9,69 zł
12,10 zł

376050
BALL

– Wnętrze dłoni z owczej skóry licowej
– Wierzch z rozciągliwej bawełny
– Mankiet z rzepem pozwalającym na regulację
Dostępne rozmiary:
376050/8 – kolor niebiesko-biały
376050/9 – kolor żółto-biały
376050/10 – kolor czerwono-biały
Normy: EN388:2111

Dostępne rozmiary: 10
Normy: EN388:3134

388042
TT 1015

360022
275RJ

7,79 zł

9,70 zł
Rękawice z dwoiny skórzanej i płótna
dżinsowego, szare (jasno-ciemne)
– Wnętrze dłoni ze wzmocnieniem z dwoiny bydlęcej
– Ochrona knykci i końcówki palców z dwoiny skórzanej
– Wierzch z płótna dżinsowego
– Wnętrze dłoni w całości na podszewce
– Kciuk i palec wskazujący z dwoiny bydlęcej
– Kciuk jest wszyty w sposób „odchodzący” od dłoni,
jak skrzydełko, a nie ułożony wzdłuż innych palców
– Wysoka odporność na rozdzieranie
– Wewnętrzny elastyczny mankiet
– Mankiet ochronny z płótna bawełnianego

368021
204 TOP

17,59 zł

22,05 zł
Rękawice z bydlęcej skóry licowej
i dwoiny bydlęcej, białe
– Wyjątkowa jakość
– Kciuk i palec wskazujący z delikatnej skóry licowej
– Wierzch z dwoiny bydlęcej
– Kciuk jest wszyty w sposób „odchodzący” od dłoni,
jak skrzydełko, a nie ułożony wzdłuż innych palców
– Wysoka odporność na rozdzieranie
– Mankiet ochronny 14 cm z dwoiny bydlęcej

– Wnętrze dłoni z dzianiny poliestrowej impregnowanej
poliuretanem
– Wierzch oddychający poliestrowo-elastanowy
– Wstawki odblaskowe na wierzchu dłoni aby zwiększyć
widzialność bierną
– Wewnętrzny elastyczny mankiet
– Dziany mankiet z zapięciem na rzep pozwalającym na
regulację
Dostępne rozmiary: L, XL

Dostępne rozmiary: 10
Normy: EN388:2142

393044
368050
015/B

9 TH

12,09 zł

15,10 zł
Rękawice z dwoiny bydlęcej, kolor
jasnoszary

41,69 zł

52,10 zł
Rękawice techniczne z materiału
syntetycznego, czarne

Dostępne rozmiary: 10
Normy:EN388:4143

362016

15,99 zł

19,95 zł
Rękawice z owczej skóry licowej
i bawełny

GREASE
MONKEY

18,49 zł

23,15 zł
Rękawice z bydlęcej skóry licowej
i płótna, granatowo-białe

– Wnętrze dłoni i kciuk ze wzmocnieniem
– Kciuk jest wszyty w sposób „odchodzący” od dłoni,
jak skrzydełko, a nie ułożony wzdłuż innych palców
– Mankiet ochronny 7 cm z dwoiny bydlęcej

– Wnętrze dłoni, ochrona knykci i końcówki palców z bydlęcej
skóry licowej
– Wierzch z płótna dżinsowego
– Kciuk i palec wskazujący z pełnoziarnistej skóry licowej
– Kciuk jest wszyty w sposób „odchodzący” od dłoni,
jak skrzydełko a nie ułożony wzdłuż innych palców
– Wysoka odporność na rozdzieranie
– Wewnętrzny elastyczny mankiet
– Mankiet ochronny z płótna bawełnianego z lamówką

Dostępne rozmiary: 10
Normy: EN388:4122

Dostępne rozmiary: 10
Normy: EN388:2122

SUGEROWANE CENY NETTO NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT

9,09 zł

11,35 zł
cena za 10 szt.
Rękawice nitrylowe AQL 1.5,
pomarańczowe
– Jednorazowe, pasują na obie dłonie (oburęczne),
bezpudrowe

– Nie zawierają lateksu
– Grubość 0,15 mm
– Wzór „rybiej łuski” na wnętrzu dłoni i wierzchu
– Wysoki komfort, wrażliwość dotykowa i zręczność manualna
– Nadzwyczajna odporność na oleje i smary
– Odpowiednie również do kontaktu z żywnością
Dostępne rozmiary: 9, 10
Normy: Rękawice wodoodporne oraz odporne na niegroźne chemikalia
EN420 CE
SPRZEDAWANE W OPAKOWANIACH PO 10 SZTUK

