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
Rozmiary: 35 – 48
EN 20345 S1P SRC

7245B
135,00 zł

7241C
119,50 zł

102,50 zł

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

Rozmiary: 35 – 48
EN 20345 S3 RS SRC

106,00 zł

7243C

Rozmiary: 35-48
EN 20347 O2 FO SRC

123,00 zł

7243CR
106,00 zł

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

168,50 zł

110,50 zł

95,00 zł

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

CENY SUGEROWANE, NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT

145,00 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

91,00 zł

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

Rozmiary: 35 – 48
EN 20345 S3 SRC

116,00 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

7248G
147,50 zł

127,00 zł

Półbuty bezpieczne zamszowe,
ze wstawkami z siateczki, podnosek
stalowy, wkładka antyprzebiciowa
stalowa o dużej elastyczności
Rozmiary: 35 – 48
EN 20345 S1P SRC

3

7246B
117,00 zł

100,00 zł

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

7200BKK

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

7247B
116,50 zł

100,00 zł

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

7220PE

151,00 zł

129,00 zł

Trzewiki bezpieczne zamszowe,
ze wstawkami z siateczki, podnosek
stalowy, wkładka antyprzebiciowa
stalowa o dużej elastyczności
Rozmiary: 35 – 48
EN 20345 S1P SRC

124,50 zł

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

7201BKK

159,00 zł

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

Rozmiary: 35 – 48
EN 20345 S3 SRC

7216BKK
196,50 zł

152,00 zł

Sandały bezpieczne zamszowe,
perforowane, z paskiem zapinanym
na rzep, podnosek polimerowy,
wkładka antyprzebiciowa z włókna
Rozmiary: 35-48 kompozytowego

Rozmiary: 35 – 48
EN 20345 S1P SRC

7249G

145,00 zł

Rozmiary: 35 – 48
EN 20345 S1P SRC

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

7216SN
221,50 zł

169,90 zł

Sandały robocze zamszowe,
perforowane, z paskiem zapinanym
na rzep, podnosek polimerowy,
wkładka antyprzebiciowa z włókna
Rozmiary: 35-48 kompozytowego

EN 20345 S3 SRC

CENY SUGEROWANE, NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
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7210BKK

147,00 zł

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

7294TKK

369,00 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
Rozmiary: 35 – 48 polimerowy, wkładka antyprzebiciowa
EN 20345 S1P SRC z włókna kompozytowego
Rozmiary: 38 – 48
EN 20345 S3 HRO CI SRC

7293NKK

333,00 zł

526,00 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

7314AB

235,00 zł

288,00 zł
Półbuty bezpieczne zamszowe
z wstawkami nylonowymi, podnosek
polimerowy, wkładka antyprzebiciowa
z włókna kompozytowego, podeszwa
poliuretanowa o podwójnej gęstości,
wkładka węglowa pod stopą,
podeszwa anatomicznie ukształtowana,
Rozmiary: 38 – 48 zapobiegająca przechyłom pięty

7315AN

269,00 zł

335,50 zł
Półbuty bezpieczne, wodoodporne,
zamsz połączony z mikroﬁbrą,
podnosek polimerowy, wkładka
antyprzebiciowa z włókna
kompozytowego, podeszwa
poliuretanowa o podwójnej gęstości,
wkładka węglowa pod stopą,
podeszwa anatomicznie ukształtowana,
zapobiegająca przechyłom pięty
Rozmiary: 35 – 48
EN 20345 S3 SRC

515220

179,00 zł

240,00 zł
Trzewiki bezpieczne, typu sportowego,
z zamszu odpornego na wodę
– Na bokach wstawki z szarego zamszu
– W części piętowej wewnętrzna
wstawka z materiału technicznego
wysoce odpornego na przetarcia
EN 20345 S3 HRO SRC
– Wewnętrzna wyściółka Air 3D,
oddychająca, hydroﬁlowa
Rozmiary: 35 – 48
(nieodporna na wodę, ale usuwająca
EN 20345 S1P SRC
wilgoć czyli przeciwwilgociowa)
– Wygodna wkładka: gruba, wymienna,
antyelektrostatyczna, oddychająca,
antybakteryjna
– Podeszwa z poliuretanu o dwóch
gęstościach
– Aluminiowy podnosek
– Wkładka antyprzebiciowa
z materiału ENIGMA T-SYSTEM – jest
niemetalową wkładką wytworzoną
558,00 zł
z włókna o wysokiej trwałości.
288,00 zł
Odporna na długotrwałe używanie,
Trzewiki bezpieczne z nubuku,
Półbuty bezpieczne zamszowe
wodoodporne, bardzo szerokie
lekka, elastyczna i komfortowa
z systemem zwiększającym stabilność z wstawkami nylonowymi, podnosek
– Sznurowane jasnymi sznurowadłami
stopy, z odporną na ścieranie podeszwą polimerowy, wkładka antyprzebiciowa – Kolor: brązowo-beżowy
z włókna kompozytowego, podeszwa
gumową Vibram®, podnosek
poliuretanowa o podwójnej gęstości,
polimerowy, wkładka antyprzebiciowa
Rozmiary: 38 – 48
wkładka węglowa pod stopą,
z włókna kompozytowego
EN 20345 S1P SRC
podeszwa
anatomicznie
ukształtowana,
Rozmiary: 38 – 48
EN 20345 S3 HRO SRC zapobiegająca przechyłom pięty

7294NKK

353,00 zł

7314AF

235,00 zł

Rozmiary: 35 – 48
EN 20345 S1P SRC

DO WYCZERPANIA ZAPASÓW
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7368UM

263,00 zł
323,00 zł

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

7361UM

239,00 zł
293,00 zł

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

225,00 zł
290,00 zł

510198

235,00 zł
308,00 zł

263,00 zł

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

Rozmiary: 35 – 48
EN 20345 S1P SRC

Rozmiary: 35 – 48
EN 20345 S3 SRC

510188

7368UG

Rozmiary: 35 – 48
EN 20345 S3 SRC

510232

267,00 zł

349,00 zł
Półbuty
bezpieczne,
typu sportowego,
Półbuty bezpieczne, perforowane typu Półbuty bezpieczne, perforowane
z
zamszu
(skóra
dwoina
z wstawkami
typu sportowego, z zamszu (sztuczna
sportowego, z zamszu (skóra dwoina)
z
Cordury®)
mikroﬁbra)
– Pięta wzmocniona w ciemnej części
– Wstawki z Cordury® ułatwiające
– Wierzch perforowany oddychający
wyjątkowo mocno odporna na
oddychalność wierzchu
– Wewnętrzna podszewka Dry Pol®
ścieranie
–
Nosek na zewnątrz pokryty gumą dla
hydroﬁlowa (nieodporna na wodę, ale
– Wierzch perforowany, oddychający
osłony
przed zniszczeniem zamszu
usuwająca wilgoć czyli
– Wewnętrzna podszewka Dry Pol®
–
Wierzch
oddychający
przeciwwilgociowa)
hydroﬁlowa (nieodporna na wodę, ale
–
Wewnętrzna
podszewka Dry Pol®
– Wyjmowana, antystatyczna wkładka
usuwająca wilgoć czyli
hydroﬁ
lowa
(nieodporna
na wodę, ale
pod stopę o właściwościach
przeciwwilgociowa)
usuwająca
wilgoć
czyli
antybakteryjnych
– Wyjmowana, antystatyczna wkładka
przeciwwilgociowa)
– Podeszwa poliuretanowa o podwójnej
pod stopę o właściwościach
–
Wyjmowana, antystatyczna wkładka
gęstości
antybakteryjnych
pod
stopę o właściwościach
– Podeszwa poliuretanowa o podwójnej – Podnosek stalowy wytrzymujący
antybakteryjnych
uderzenie 200J
gęstości
– Wkładka antyprzebiciowa z materiału – Podeszwa poliuretanowa o podwójnej
– Podnosek stalowy wytrzymujący
gęstości
ENIGMA T-SYSTEM – jest
uderzenie 200J
–
Podnosek kompozytowy
niemetalową wkładką wytworzoną
– Wkładka antyprzebiciowa z materiału
wytrzymujący
uderzenie 200J
z włókna o wysokiej trwałości.
ENIGMA T-SYSTEM – jest
–
Wkładka
antyprzebiciowa
z materiału
Odporna na długotrwałe
niemetalową wkładką wytworzoną
ENIGMA
T-SYSTEM
–
jest
używanie, lekka, elastyczna
z włókna o wysokiej trwałości.
niemetalową wkładką wytworzoną
i komfortowa
Odporna na długotrwałe
z włókna o wysokiej trwałości.
– Sznurowane za pomocą klasycznych
używanie, lekka, elastyczna
Odporna na długotrwałe
sznurowadeł
i komfortowa
używanie, lekka, elastyczna
– Sznurowane za pomocą klasycznych – Kolor: czarno-ﬂuorescencyjno-żółtoi komfortowa
-zielony
sznurowadeł
–
Sznurowane za pomocą klasycznych
– Kolor: beżowo – pomarańczowy
sznurowadeł
Rozmiary: 36 – 48
EN 20345 S1P SRC – Kolor: szaro-żółty
Rozmiary: 38 – 48
EN 20345 S1P SRC

Rozmiary: 39 – 47
EN 20345 S1P HRO

CENY SUGEROWANE, NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
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510243

279,00 zł
365,00 zł

Półbuty bezpieczne, typu sportowego,
z zamszu (skóra dwoina)
– Oddychające, z wstawkami
w naturalnym zamszu z technicznego
materiału wysoce odpornego na
przetarcia
– Wewnętrzna wyściółka Air 3D,
oddychająca, hydroﬁlowa
(nieodporna na wodę, ale usuwająca
wilgoć czyli przeciwwilgociowa)
– Wygodna wkładka: gruba, wymienna,
antyelektrostatyczna, oddychająca,
antybakteryjna
– Podeszwa z poliuretanu o dwóch
gęstościach
– Aluminiowy podnosek
– Wkładka antyprzebiciowa z materiału
ENIGMA T-SYSTEM – jest
niemetalową wkładką wytworzoną
z włókna o wysokiej
trwałości. Odporna na długotrwałe
używanie, lekka, elastyczna
i komfortowa
– Sznurowane granatowymi
sznurowadłami
– Kolor wierzchu: granatowo-szary

7328EN

77,00 zł

100,50 zł
Buty wysokie bezpieczne z PCW,
czarne, wodoodporne, podnosek
stalowy, wkładka antyprzebiciowa ze
stali nierdzewnej

422052

129,00 zł

171,00 zł
Kamizelki pikowane, wykonane w 100%
z poliestru

– Kamizelka wyściełana (miękka tkanina, przepikowana
miękkim podbiciem)
– Podszewka w kontrastowym do wierzchu kolorze
Rozmiary: 38 – 47 – W talii dwie zewnętrzne kieszenie zapinane na zamek
EN 20345 S5 SRC – Na piersi – po lewej stronie – zapinana na
zamek kieszeń
– Kamizelka zapinana na zamek błyskawiczny na całej
długości
– Kołnierz-stójka miękki i chroniący przed wiatrem
– Otwory na ręce obramowane elastycznie – także
w celu ochrony przed wiatrem
– Na dole kamizelki i przy kołnierzu ściągające
elastyczne „sznurki”
– Kolor: czarny z kontrastową czerwoną podszewką
i czerwonymi wykończeniami (zamek na piersi)
– Gramatura: 60÷65 g/m²

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

570005

25,50 zł

30,50 zł
Buty wysokie zawodowe z PCV,
Rozmiary: 36 – 48
wodoodporne, czarne, podszewka
EN 20345 S1P SRC
z płótna bawełnianego, wysoka
elastyczność tworzywa nawet w
niskich temperaturach (do -20° C),
podeszwa z protektorem

Rozmiary: 38 – 46
EN ISO 20347 OB SRA

7328EA

77,00 zł

100,50 zł
Buty wysokie bezpieczne z PCW,
pomarańczowe, wodoodporne,
podnosek stalowy, wkładka
antyprzebiciowa ze stali nierdzewnej

7398TNT

7399 A|N

Rozmiary: 35 – 48

Sznurowadła, opakowanie 10 par

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

L
cm
100
120
140

6,50 zł

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

Rozmiary: 38 – 47
EN 20345 S5 SRC

cena cena det.
zł
zł
19,90
41,00
19,90
48,50
19,90
40,00
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422053
171,00 zł

129,00 zł

Kamizelki pikowane, wykonane
w 100% z poliestru
– Kamizelka wyściełana (miękka tkanina, przepikowana
miękkim podbiciem)
– Podszewka w kontrastowym do wierzchu kolorze
– W talii dwie zewnętrzne kieszenie zapinane na zamek
– Na piersi – po lewej stronie – zapinana na
zamek kieszeń
– Kamizelka zapinana na zamek błyskawiczny na całej
długości
– Kołnierz-stójka miękki i chroniący przed wiatrem
– Otwory na ręce obramowane elastycznie – także
w celu ochrony przed wiatrem
– Na dole kamizelki i przy kołnierzu ściągające
elastyczne „sznurki”
– Kolor: niebieski z kontrastową jaskrawo-zieloną
podszewką i jaskrawo-zielonymi wykończeniami
(zamek na piersi)
– Gramatura: 60÷65 g/m²

422082
79,00 zł

57,00 zł

Kamizelki jednowarstwowe, wykonane
w 65% z poliestru i 35% z bawełny,
moro
– Kamizelka zapinana na zamek błyskawiczny na całej
długości
– Zaprojektowana w stylu Multi – Pocket stosowanym
w ubraniach dla wędkarzy, gdzie jest potrzebna duża
ilość mniejszych i większych kieszonek
– Dwie kieszenie tylne
– Wewnętrzna podszewka siatkowa zapobiegająca
dyskomfortowi w razie spocenia się
– Model ekonomiczny

422091

109,00 zł

128,00 zł
Kamizelki Softshell Jackson,
95% poliester, 5% elastan, czarne

– Gramatura 310 g/m2
– Dwie kieszenie w talii zapinane na zamek, z małymi
wstawkami odblaskowymi
– Dwie kieszenie wewnętrzne w talii
– Zapinana na zamek
– Otwory na ręce z elastycznym obramowaniem
– Kołnierz ściągany sznurkiem
– Wewnętrzna strona kamizelki z miękkiego
mikropolaru (również na kołnierzu)

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

Rozmiary: M, L, XL, XXL

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

7413

30,00 zł

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

7398GEL
7398U

25,50 zł

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

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

8,80 zł

10,50 zł
Wkładki do butów ze wstawkami
żelowymi, anatomicznie
wyproﬁlowane

Rozmiary: 35 – 48

7418

27,00 zł

33,50 zł
Skarpety wykonane z materiału
o właściwościach antybakteryjnych
Meryl Skinlife®

Dwa rozmiary: 36–40, 41–46

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.

CENY SUGEROWANE, NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
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7687G
185,00 zł

149,00 zł

Kamizelki nylonowe, lekkie, watowane
sztucznym materiałem posiadającym
właściwości gęsiego puchu, gramatura
80 g/m², pakowane w praktyczny worek
7687GG – zielona podszewka
7687GV – zielony suwak

7635
84,00 zł

65,00 zł

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

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

422162
185,99 zł

134,00 zł

Kurtki przeciwdeszczowe Mistral
z poliestru/PCW, na podszewce
polarowej, czarne
– Dwie zewnętrzne kieszenie w talii zapinane na
zamek gumowany
– Kieszeń zewnętrzna na prawej piersi
– Dwie wewnętrzne kieszenie, lewa zapinana
na zamek
– W podszewce z tyłu zamek ułatwiający
personalizację
– Zapinana na zamek gumowany
– Kołnierz chroniący przed wiatrem, wykonany
ściegiem ściągaczowym
– Ściągacze przy rękawach i u dołu kurtki

Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

7684

239,00 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

112,00 zł

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

– 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

CENY SUGEROWANE, NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT

7622G
143,00 zł

96,00 zł

Kurtki polarowe, 280 g/m2,
ze wstawkami z poliestru,
graﬁtowo-czarne
Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
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420027
160,00 zł

7685BL

122,00 zł

257,00 zł

199,00 zł

Kurtki krótkie, wykonane z nylonu 20D,
watowane – poliester 80 g/m2,
granatowe z zieloną podszewką

MISTER 2000 TOP
Kurtka z poliestru/PCW – odporna
na złe warunki atmosferyczne,
granatowa

– Dwie duże kieszenie zapinane na zamek
– Dwie wewnętrzne kieszenie
– Pakowane w praktyczny worek

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

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

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

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

7685
7683
391,00 zł

257,00 zł

199,00 zł

Kurtki krótkie, wykonane z nylonu 20D,
watowane – poliester 80 g/m2, czarne
z pomarańczową podszewką

292,00 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

– Dwie duże kieszenie zapinane na zamek
– Dwie wewnętrzne kieszenie
– Pakowane w praktyczny worek

Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

– 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

CENY SUGEROWANE, NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
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455084*
80,00 zł

69,00 zł

Bluzy damskie CERMIS LADY – 65%
poliester, 35% bawełna, szare
– Damski fason
– Gramatura 290 g/m2
– Kołnierz zapinany na zamek
– Szwy w kontrastowym kolorze
– Rękawy i dół bluzy zakończone ściągaczami

Rozmiary: XS, S, M, L, XL

436370

202,00 zł
235,50 zł

Kurtki robocze GIACCA PENTAVALENTE
trudnopalne, kwasoodporne,
antyelektrostatyczne – 80% bawełna,
19% poliester, 1% antyelektrostatyczne
włókna węglowe, granatowe
– Chroni również przed łukiem elektrycznym
i procesami spawalniczymi
– Gramatura: 310 g/m2
– Kołnierz z podwójnej tkaniny
– Zapinana na zamek kryty listwą zapinaną na rzepy
– Dwie kieszenie na piersi z patkami zapinane na rzep
– Dwie kieszenie w talii z patkami zapinane na rzep
– Elastyczne mankiety
Zachowuje swoje ochronne właściwości tylko jeśli
są noszona ze spodniami art. 436372

Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

436372
200,00 zł

171,00 zł

Spodnie robocze PANTALONE
PENTAVALENTE trudnopalne,
kwasoodporne, antyelektrostatyczne
– 80% bawełna, 19% poliester, 1%
antyelektrostatyczne włókna węglowe,
granatowe
– Chronią również przed łukiem elektrycznym
i procesami spawalniczymi
– Gramatura: 310 g/m2
– Dwie kieszenie w talii
– Dwie kieszenie tylne zapinane na rzep
– Zapinane na zamek kryty listwą i krytą napę
– Jedna kieszeń tylna na prawej nogawce na przymiar
– Pasek elastyczny w tylnej części
Zachowują swoje ochronne właściwości tylko jeśli
są noszone z kurtką art. 436370

Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

455085*

69,00 zł

80,00 zł
Bluzy damskie CERMIS LADY – 65%
poliester, 35% bawełna, granatowe
– Damski fason
– Gramatura 290 g/m2
– Kołnierz zapinany na zamek
– Szwy w kontrastowym kolorze
– Rękawy i dół bluzy zakończone ściągaczami

Rozmiary: XS, S, M, L, XL

455118
223,50 zł

189,00 zł

Kurtki Softshell, CARVER,
94% poliestru, 6% elastanu
– Gramatura 310 g/m2
– Dwie zewnętrzne kieszenie w talii zapinane na
zamek
– Jedna zewnętrzna kieszeń na piersi zapinana
na zamek
– Wstawki odblaskowe na rękawach, ramionach
i piersi
– Ergonomiczne rękawy
– Zapinana na zamek
– Regulacja rękawów w nadgarstkach
za pomocą rzepu
– Kołnierz chroniący przed wiatrem
wyściełany mikropolarem
– Kolor: szara

Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

*

Produkt nie jest klasyﬁ kowany jako ŚOI
i wobec tego nie podlega obowiązkowi deklaracji CE

CENY SUGEROWANE, NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
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437046
109,50 zł

85,00 zł

437088
96,50 zł

72,00 zł

Spodnie z wieloma kieszeniami, 65%
poliestru, 35% bawełny

Spodnie krótkie z wieloma kieszeniami,
65% poliestru, 35% bawełny

– Gramatura 215 g/m2
– Dwie kieszenie w talii, z patkami, zapiane na guzik
– Regulacja w talii
– Dwie boczne kieszenie
na nogawkach z patkami
zapinane na rzep
– Dwie tylne kieszenie
z patkami zapinane
na guzik
– Spodnie zapinane
na zamek i guzik
– Sznurek ściągający
u dołu nogawki
– Kolor: moro

– Gramatura 220 g/m2
– Dwie kieszenie w talii plus kieszonka na monetę
– Kieszeń z patką na prawej nogawce zapinana na rzep
plus kieszonka na długopis
– Potrójna kieszeń na lewej nogawce zapinane
na zamek i rzep
– Dwie tylne kieszenie z patkami zapinane na rzep
– Spodnie zapinane na zamek i guzik
– Szwy i wstawki w kontrastującym szarym kolorze
– Kolor: granatowo-szare

7815N

189,00 zł

236,50 zł
Spodnie robocze z wieloma kieszeniami,
z płótna TC, 280 g/m2 ze wstawkami
z poliestru, czarne
Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

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

Rozmiary:
M, L, XL,
XXL, XXXL

437087
96,50 zł

72,00 zł

Spodnie krótkie z wieloma kieszeniami,
65% poliestru, 35% bawełny
– Gramatura 220 g/m2
– Dwie kieszenie w talii plus kieszonka na monetę
– Kieszeń z patką na prawej nogawce zapinana na rzep
plus kieszonka na długopis
– Potrójna kieszeń na lewej nogawce zapinana
na zamek i rzep
– Dwie tylne kieszenie z patkami zapinane na rzep
– Spodnie zapinane na zamek i guzik
– Szwy i wstawki w kontrastującym pomarańczowym
kolorze
– Kolor: szaro-pomarańczowe

7525

127,00 zł

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

7984

32,00 zł

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

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

7982

Rozmiary: M, L, XL, XXL, XXXL

31,00 zł
Czapki z płótna T/C
7982B – czarne
Rozmiar regulowany

CENY SUGEROWANE, NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT

22,00 zł
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431012*
80,50 zł

69,00 zł

Koszule z długimi rękawami – 70%
bawełna Oxford, 30% poliester,
jasnoniebieskie
– Gramatura 140 g/m
– Długie rękawy
– Jedna kieszeń zewnętrzna z lewej strony
– Zapinana na guziki
– Mankiety zapinane na guziki
2

431020*
59,00 zł

50,00 zł

68,00 zł

Koszule dżinsowe „Jeans” – 100%
bawełna, jasnoniebieskie

– Gramatura 130 g/m2
– Długie rękawy
– Jedna kieszeń zewnętrzna z lewej strony
– Zapinana na guziki
– Mankiety zapinane na guziki

– Gramatura 200 g/m2
– Długie rękawy
– Zapinana na guziki
– Mankiety zapinane na guziki
– Dwie zewnętrzne kieszenie z patkami zapinane
na guziki

Rozmiary: M, L, XL, XXL

Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

14,70 zł

79,50 zł

Koszule Chambray – 100% bawełna,
niebieskie

Rozmiary: M, L, XL, XXL

471002*

431015*

471003*

14,70 zł

471006*

14,70 zł

17,20 zł
T-shirty 145, 100% bawełna,
antracytowe

17,20 zł
T-shirty 145, 100% bawełna,
czerwone

17,20 zł
T-shirty 145, 100% bawełna,
granatowe

– Gramatura 150 g/m2
– Krótkie rękawy
– Okrągły dekolt

– Gramatura 150 g/m2
– Krótkie rękawy
– Okrągły dekolt

– Gramatura 150 g/m2
– Krótkie rękawy
– Okrągły dekolt

Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

CENY SUGEROWANE, NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT

Rozmiary: S, M, L, XL, XXL
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7546
109,50 zł

85,00 zł

Koszulki polo, bawełna, 220 g/m2
7546BL – granatowe
7546N – czarne
7546G – szare
Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

7548

44,50 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

471027*

27,50 zł

33,00 zł
Koszulki Polo ECO, 100% bawełna,
granatowe

– Gramatura 190 g/m2
– Bawełna „drapana” ( proces ten powoduje, że
materiał jest przyjemniejszy w kontakcie z ciałem )
– Splot materiału „pique”- materiał dobrze
oddychający
– Krótkie rękawy
– Z kołnierzykiem, zapinana na 3 guziki
– Rozcięcia po bokach, na dole

Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

471029*
471008*

14,70 zł

17,20 zł
T-shirty 145, 100% bawełna, czarne
– Gramatura 150 g/m2
– Krótkie rękawy
– Okrągły dekolt

Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

471009*

14,70 zł

17,20 zł
T-shirty 145, 100% bawełna,
pomarańczowe
– Gramatura 150 g/m2
– Krótkie rękawy
– Okrągły dekolt

Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

27,50 zł

33,00 zł
Koszulki Polo ECO, 100% bawełna,
jasnoszara

– Gramatura 190 g/m2
– Bawełna „drapana” ( proces ten powoduje, że
materiał jest przyjemniejszy w kontakcie z ciałem )
– Splot materiału „pique”- materiał dobrze
oddychający
– Krótkie rękawy
– Z kołnierzykiem, zapinana na 3 guziki
– Rozcięcia po bokach, na dole

Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

*
CENY SUGEROWANE, NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT

Produkt nie jest
klasyﬁ kowany jako ŚOI
i wobec tego nie podlega
obowiązkowi deklaracji CE
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471030*

27,50 zł

487007

5,80 zł

487011

6,20 zł

33,00 zł
Koszulki Polo ECO, 100% bawełna,
niebieskie

6,90 zł
Kombinezony jednorazowe PLP
z kapturem, białe

7,10 zł
Kombinezony jednorazowe PLP BLUE
z kapturem, granatowe

– Gramatura 190 g/m2
– Bawełna „drapana” ( proces ten powoduje, że
materiał jest przyjemniejszy w kontakcie z ciałem )
– Splot materiału „pique”- materiał dobrze
oddychający
– Krótkie rękawy
– Z kołnierzykiem, zapinana na 3 guziki
– Rozcięcia po bokach, na dole

– Włóknina polipropylenowa
– Materiał hypoalergiczny
– Kaptur wykończony gumką, nie zawiera lateksu
– Gumka w nadgarstkach i kostkach, nie zawiera
lateksu
– Kombinezon bez kieszeni
– Zapinany na zamek
– Gramatura: 40 g/m2

– Włóknina polipropylenowa
– Materiał hypoalergiczny
– Kaptur wykończony gumką, nie zawiera lateksu
– Gumka w nadgarstkach i kostkach, nie zawiera
lateksu
– Kombinezon bez kieszeni
– Zapinany na zamek
– Gramatura: 40 g/m2

Rozmiary: M, L, XL, XXL

Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

431013*
80,00 zł

Rozmiary: L, XL, XXL

59,00 zł

Koszule z krótkimi rękawami, 70%
bawełna, 30% poliester, jasnoniebieskie
OXFORD M/C
– Gramatura 140 g/m2
– Krótkie rękawy
– Jedna kieszeń zewnętrzna z lewej strony
– Zapinana na guziki

Rozmiary: M, L, XL, XXL

7861E

7867E
71,00 zł

117,50 zł
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

LIGHT

*

Produkt nie jest klasyﬁ kowany jako ŚOI i wobec tego nie
podlega obowiązkowi deklaracji CE

CENY SUGEROWANE, 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

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

LIGHT
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494060

21,00 zł

24,00 zł
Kombinezony jednorazowe
(MULTINORM), białe

– Gramatura 60 g/m²
– Włóknina polipropylenowa z mikroporowatą
powłoką z polietylenu
– Materiał hipoalergiczny
– Kaptur wykończony gumką
– Gumka w nadgarstkach,
kostkach i talii,
nie zawiera lateksu
– Właściwości
antyelektrostatyczne
– Zapinany na zamek
z podwójnym
cięgnem, kryty
samoprzylepną
listwą

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

7865E

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

LIGHT

98,50 zł

153,50 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

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

LIGHT

Rozmiary:
M, L, XL, XXL

7869E

7860E
138,00 zł

82,00 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

CENY SUGEROWANE, NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT

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
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7873E

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

7870E

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

81,00 zł

129,00 zł
Kamizelki robocze z wieloma
kieszeniami, lekkie, materiał T/C,
180 g/m2, z wstawkami Oxford,
granatowe

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

LIGHT

7879E
7877E

82,00 zł

98,50 zł

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

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

7901E
125,00 zł

LIGHT

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

76,50 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

LIGHT

CENY SUGEROWANE, NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
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7909E

106,00 zł

7903E

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

118,00 zł

7905E

154,50 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
Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL z poliestru typu „Oxford“/poliuretan,
220 g/m2, kolor szary, wstawki
pomarańczowe

242,50 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

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

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

7907E

88,50 zł

142,50 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

Beta Polska zastrzega sobie prawo wprowadzenia udoskonaleń
w oferowanych produktach bez powiadomienia. Ilustracje
mogą niedokładnie oddawać wygląd produktów i ich
rzeczywiste wymiary.
Ceny sugerowane, 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.
Promocja obowiązuje w dniach 01.07.2018– 30.09.2018
lub do wyczerpania zapasów.
CENY SUGEROWANE, NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT

18

7933P

155,00 zł

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

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

7930P

127,00 zł

7971E

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

39,00 zł

49,00 zł
Spodnie robocze, wodoodporne,
z poliestru powlekanego PCW,
ze szwami podklejanymi termicznie,
Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL granatowe

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

RAIN

7939P

154,00 zł

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

7931P

106,00 zł

7849BL
120,50 zł

85,00 zł

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

130,50 zł
Spodnie robocze krótkie,
100% bawełny, 260 g/m2, stalowoszare

BASIC

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

OKULARY OCHRONNE

7071BD
31,00 zł

17,00 zł

Okulary ochronne Air Black
z przyciemnianymi soczewkami
z poliwęglanu
EN 16 –1F6

AIR

7076BU

27,50 zł

41,00 zł
Okulary kontrastowe z ﬁltrem UV,
do wykrywania przecieków
z pomocą lampy UV
EN 12312-1

DRIVE

7840BL
112,50 zł

RAIN

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, XXXXL

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.
Oba modele wyposażone są w elegancki
i wygodny pokrowiec na okulary
i zastępującą zauszniki elastyczną taśmę
EN 166F

7091BC
55,50 zł

25,50 zł

Do prac w warunkach średniego
oświetlenia, soczewki lekko
przytłumiające światło

7091BD
55,50 zł

25,50 zł

Do prac na zewnątrz
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1015364

OKULARY OCHRONNE

7076BP

47,50 zł

68,00 zł
Okulary ochronne
z polaryzacyjnymi
soczewkami z poliwęglanu
EN 1836-2005

PROTEGE
Y
P OL A R

Z ACYJ

NE

1005771
FLEXICORD

SPORT

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.

+ futerał

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.

EN 166, EN 170

3,45 zł

1028644
SP1000

Sznurek zabezpieczający do okularów

OKULARY OCHRONNE

1011025
XC

33,30 zł

67,60 zł

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

42,50 zł

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).

Model o wysokiej odporności,
niebieska oprawka,
regulowane zauszniki,
soczewki szare TSR**
EN 166, EN 170, EN 172

EN 166

1015441

1004947

22,90 zł
OP-TEMA

A700

11,75 zł

Model specjalnie przeznaczony
do pracy w słabym świetle

Model z lekką panoramiczną
soczewką zintegrowaną
z oprawą

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).

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

EN 166, EN 170

1015362

1015353

36,20 zł
PROTEGE

A700

11,75 zł

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.

Okulary ogólnego
zastosowania
i chroniące przed
uderzeniami (45m/s).
A 700 z szarą soczewką
świetnie nadają się do
zastosowań na zewnątrz
budynków takich jak prace
z wykorzystaniem narzędzi, lekka
i ciężka produkcja, biotechnologia,
budowa statków oraz przemysł
motoryzacyjny

EN 166, EN 170, EN 172

EN 166, EN 170, EN 172:1994

Model łączy w sobie
cechy doskonałych
okularów do pracy
ze sportową stylistyką,
oprawa czarna,
soczewki szare TSR**
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1015361
A700

11,75 zł

Okulary ogólnego
zastosowania i chroniące przed
uderzeniami (45m/s)
A 700 z białą
soczewką świetnie
nadają się do
zastosowań wewnątrz
budynków takich jak prace
z wykorzystaniem narzędzi,
lekka i ciężka produkcja oraz
przemysł motoryzacyjny.
Ochrona przed uderzeniami
i promieniowaniem UV
EN 166, EN 170, EN 172:1994

1017088
IGNITE

28,40 zł

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
EN 166, EN 170, EN 172

1015367
A800

15,60 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 170 EN 172

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

1015369

A800

15,60 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 EN 170
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161045
34,50 zł

162022

29,75 zł

Gogle ochronne Weldmaster z PVC,
panoramiczne, czerwone

– Ramka z poliwęglanu w kolorze moro: FT
– Soczewki nie parujące i odporne na zadrapania: 1 FT
– Soczewki panoramiczne zawinięte na boki
– Zauszniki z nakładkami z tworzywa –
antypoślizgowymi
– Nosek z gumy silikonowej
– Soczewki: przeźroczyste
– Filtr soczewki: EN 170 2C - 1.2

– Ramka z PCW: 3 4
– Podnoszone szklane
soczewki
– Soczewka
przezroczysta
do szlifowania,
grubość 5 mm: 1 S
– Czarna soczewka 5 din,
grubość 5 mm: 1;
ﬁltr soczewki EN 169 5
– 4 zawory wentylacyjne
– Elastyczna taśma

EN 166

24,00 zł

27,50 zł
Okulary ochronne OSB2, moro

EN 166

GENERICO

162008

8,75 zł

9,50 zł
Okulary ET30 z poliwęglanu, zielone

162023

– Ramka z poliwęglanu w kolorze moro: FT
– Soczewki nie parujące i odporne na zadrapania: 1 FT
– Soczewki panoramiczne zawinięte na boki
– Zauszniki z nakładkami z tworzywa –
antypoślizgowymi
EN 166
– Nosek z gumy silikonowej
– Soczewki: szare
– Filtr soczewki:
EN 170 2C - 1.2

EN 166

162010
9,50 zł

24,00 zł

27,50 zł
Okulary ochronne OSB2, moro

– Ramka z poliwęglanu: FT
– Jedna soczewka: 1 FT
– Boczne osłony - bardzo
szerokie ramiona zauszników
– Mogą być zakładane na okulary
korekcyjne
– Kolor soczewek: zielone
– Filtr soczewki: EN 170 3 - 1.7

8,75 zł

Okulary ET30 z poliwęglanu,
przeźroczyste
– Ramka z poliwęglanu: FT
– Jedna soczewka: 1 FT
– Boczne osłony - bardzo
szerokie ramiona zauszników
– Mogą być zakładane na okulary korekcyjne
– Kolor soczewek: przeźroczyste
– Filtr soczewki: EN 170 3 - 1.7

161040
24,50 zł
Okulary Beluna/V

EN 166

161052
6,40 zł

20,75 zł

– Czarna oprawa
– Szkło mineralne 1S, zielone soczewki: 5 DIN
Filtr soczewki: EN 169 5
Zabezpieczenia : EN 175

5,50 zł

GENERICO

Gogle ochronne 102-1, z tworzywa
sztucznego, panoramiczne,
przeźroczyste
– Ramka: S
– Jedna soczewka z tworzywa
sztucznego: 1 S
– Otwory wentylacyjne po bokach
– Elastyczna taśma
– Model EKONOMICZNY
EN 166
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161041
16,50 zł
Okulary Beluna/T

14,00 zł

– Czarna oprawa
– Szkło mineralne 1S
GENERICO

122507

46,75 zł

186405

136,50 zł

55,00 zł
Nauszniki przeciwhałasowe C4 na
pałąku, czarne/metalizowane

160,00 zł
Zatyczki do uszu T2, jednorazowe,
z pianki poliuretanowej, pomarańczowe

– Pałąk miękko wyściełany dla większego komfortu
– Szybka i stabilna regulacja wysokości
– Regulowane czasze ABS z miękkimi poduszkami
– Mogą być używane z kaskami, osłonami oczu
i maskami
– Waga: 268 g
– Częstotliwość w Hz
H
M
L
SNR
30
23
32
– Redukcja hałasu w dB 33

– Anatomiczny kształt, bardzo delikatne
w dotyku - dają najwyższy możliwy komfort
– Gładka powierzchnia wspomagająca łatwiejsze
dopasowanie, większą wygodę w użyciu i higienę
– Idealne i łatwe dopasowanie do prawie każdego
kształtu kanału słuchowego
– 1 para/woreczek
– Pudełko 200 par
H
M
L
SNR
– Częstotliwość w Hz
34
33
37
– Redukcja hałasu w dB 36

EN 352-1

EN 352-2

162003
22,80 zł
Okulary ET-81BS/C

20,00 zł

– Poliwęglanowe oprawy czarno-pomarańczowe
– Soczewki odporne na zarysowania
– Panoramiczna soczewka przeźroczysta
– Silikonowe nanoski
Filtr soczewki: EN 170 2C - 1.2

186409
186401

102,00 zł

120,00 zł
Zatyczki do uszu T1, jednorazowe,
z pianki poliuretanowej,
ﬂuorescencyjne żółte

7190C

19,90 zł

– Anatomiczny kształt
– Gładka powierzchnia dla większego komfortu
i higieny
– Doskonały stosunek jakości do ceny
– 1 para/woreczek
– Pudełko 200 par
H
M
L
SNR
– Częstotliwość w Hz
34
33
37
– Redukcja hałasu w dB 36

– Miękkie, anatomiczny kształt
– Gładka powierzchnia dla większej higieny
i łatwiejszego wkładania
– Doskonałe dopasowanie do kanału słuchowego
– Wyjątkowy komfort
– Połączone sznurkiem dla łatwiejszego użycia sznurek zapobiega wypadnięciu zatyczki
– 1 para/woreczek
– Pudełko 200 par
H
M
L
SNR
– Częstotliwość w Hz
31
30
34
– Redukcja hałasu w dB 33
EN 352-2

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

EN 352-2
CENY SUGEROWANE, NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT

220,75 zł

259,00 zł
Zatyczki do uszu T2 CORD,
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186403

7,75 zł

9,10 zł
Zatyczki do uszu A1, na pałąku, żółte/
niebieskie
– Polietylenowy pałąk
– Lekkie i łatwe do założenia - model ekonomiczny
i praktyczny
– Miękkie i wygodne zatyczki z pianki poliuretanowej
nie wsuwają się do kanału słuchowego - higieniczne
– Idealne do częstego wkładania i zdejmowania
– Waga: 11 g
H
M
L
SNR
– Częstotliwość w Hz
15
13
20
– Redukcja hałasu w dB 25

197030

27,75 zł

33,00 zł
Uchwyt B1 z ABS do zamontowania
wymiennych osłon twarzy
(sprzedawany bez osłon)
– Regulacja unoszenia szybki/osłony za pomocą
zębatki
– Wymienne osłony dedykowane dla różnych prac
– Osłony wymienne są sprzedawane oddzielnie

197036

36,75 zł

43,50 zł
Osłona siatkowa FC 49 odpowiednia do
art.B1, szara
– Wymiary: 20 x 40 cm
– Metalowa siatka
EN 1731

EN 166, EN 1731

EN 352-2

131035
sp
r
be zed
z o aw
sło an
n y

APOLLO 55,00 zł
Hełm z polietylenu

44,00 zł

– Regulowana 4-punktowa więźba tekstylna
– Opaska przeciwpotna, otwory wentylacyjne
– Odporność na uderzenia w temp. do -30 °C
– Waga: ok. 310 g
– Kolor: biały
EN 397

186413

8,25 zł

9,80 zł
Zatyczki do uszu A2, na pałąku, żółte/
czarne
– Składany polietylenowy pałąk
– Lekkie i łatwe do założenia, dzięki składanemu
pałąkowi łatwo mieszczą się w kieszeni
– Miękkie i wygodne zatyczki z pianki poliuretanowej
o specjalnym kształcie zapewniają optymalny
komfort
– Idealne do częstego wkładania i zdejmowania
– Waga: 15 g
– Pakowane pojedynczo w woreczek
– 40 sztuk/pudełko ekspozycyjne
H
M
L
SNR
– Częstotliwość w Hz
20
19
24
– Redukcja hałasu w dB 25
EN 352-2

197032

LAS

14,75 zł

17,30 zł
Szybka wymienna FC 25 odpowiednia
do art.B1
– Przeźroczysta
– Wymiary: 20 x 30 cm
– Z poliwęglanu
EN 166

131036
APOLLO 55,00 zł
Hełm z polietylenu

197034

17,75 zł

21,00 zł
Szybka wymienna FC 45 odpowiednia
do art.B1
– Przeźroczysta
– Wymiary: 20 x 40 cm
– Z poliwęglanu
EN 166
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– Regulowana 4-punktowa więźba tekstylna
– Opaska przeciwpotna, otwory wentylacyjne
– Odporność na uderzenia w temp. do -30 °C
– Waga: ok. 310 g
– Kolor: niebieski
EN 397
LAS

25

131037
APOLLO 55,00 zł
Hełm z polietylenu

44,00 zł

– Regulowana 4-punktowa więźba tekstylna
– Opaska przeciwpotna, otwory wentylacyjne
– Odporność na uderzenia w temp. do -30 °C
– Waga: ok. 310 g
– Kolor: żółty
EN 397

LAS

131070

26,00 zł

30,50 zł
Hełmy ABS E1 do pracy
na wysokości, żółte

– Więźba nylonowa z szybką regulacją
– Opaska przeciwpotna
– Pasek podbródkowy wyściełany, regulowany,
z systemem szybkiego odpinania
– Odpowiedni do pracy na wysokości
EN 397

RĘKAWICE ROBOCZE

337126
NINJA-ICE

23,00 zł

28,00 zł
Dwuwarstwowe, bezszwowe rękawice
akrylowo-nylonowe, pokryte pianką
kompozytową, czarne

– Dwuwarstwowy materiał (zewnętrznie wykonany
z nylonu/ wewnętrznie wykonany z przędzy akrylowej)
i wewnątrz jeszcze wyściółka 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, 9, 10
Normy: EN388:3232, EN511:020

131071

26,00 zł

131072

26,00 zł

30,50 zł
Hełmy ABS E1 do pracy
na wysokości, pomarańczowe

30,50 zł
Hełmy ABS E1 do pracy
na wysokości, białe

– Więźba nylonowa z szybką regulacją
– Opaska przeciwpotna
– Pasek podbródkowy wyściełany, regulowany,
z systemem szybkiego odpinania
– Odpowiedni do pracy na wysokości

– Więźba nylonowa z szybką regulacją
– Opaska przeciwpotna
– Pasek podbródkowy wyściełany, regulowany,
z systemem szybkiego odpinania
– Odpowiedni do pracy na wysokości

EN 397

EN 397

350034
7032

14,90 zł

17,70 zł
Rękawice z dżerseju bawełnianego,
pokrytego NBR (kauczuk nitrylowobutadienowy), niebieskie

131110

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

148,25 zł

Dostępne rozmiary: 9, 10
Normy: EN388:4111

168,50 zł
Hełmy ABS H5 specjalistyczne do
pracy na wysokości, białe

– Nylonowe paski z regulacją z tyłu
– Opaska przeciwpotna
– Wyściółka z oddychającej, pochłaniającej wilgoć
tkaniny
– Pasek podbródkowy z poliamidu, wyściełany,
regulowany, z systemem szybkiego odpinania
– Wysoka sztywność boczna (LD)
– Specjalny do pracy na wysokości
– Waga ok. 460 g

Rozmiary: 53 - 61 cm
EN 397
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350050
GOBI

10,00 zł
12,00 zł

Rękawice z dżerseju bawełnianego,
pokrytego NBR (kauczuk nitrylowobutadienowy), biało-żółte
– Wnętrze dłoni, palce i knykcie pokryte NBR
– Lekko szorstkie na zewnątrz
– Z apreturą antybakteryjną Sanitized®
– Znakomita odporność na przetarcie, smary, oleje,
węglowodory i brud
– Dziany mankiet i częściowo przewiewny wierzch dłoni

353073

2,50 zł

13 ECO-NBR 3,30 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

Dostępne rozmiary: 8, 9
Normy: EN388:4111

353049
SONORA

393044
GREASE
MONKEY

– 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: M, L, XL, XXL
Normy: Rękawice wodoodporne
oraz odporne na niegroźne chemikalia
EN420 CE
SPRZEDAWANE
W OPAKOWANIACH
PO 10 SZTUK

3,40 zł

4,10 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

335026

8,40 zł

9,90 zł
cena za 10 szt.
Rękawice nitrylowe AQL 1.5,
pomarańczowe

393040
GREASE
MONKEY

EN374 EN374
0321

29,00 zł

CAMERIERE 2,60 zł
Rękawice bawełniane, białe

37,00 zł
cena za 50 szt.
Rękawice nitrylowe AQL 1.5,
pomarańczowe

– Model kelnerski
– Obrębione przy nadgarstku

– Jednorazowe, pasują na obie dłonie (oburęczne),
bezpudrowe

2,20 zł

Dostępne rozmiary: S, L (7, 9)

Dostępne rozmiary: 8, 9, 10, 11 – od sierpnia
Normy: EN388:4131

– 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: L, XL
Normy: Rękawice wodoodporne
oraz odporne na niegroźne chemikalia
EN420 CE
SPRZEDAWANE
W OPAKOWANIACH
PO 50 SZTUK
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EN374 EN374
0321
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337064
13 ECO-PU

3,30 zł

2,70 zł

Bezszwowe rękawice poliestrowe,
wewnętrzna część pokryta
poliuretanem, szare
– Doskonała zręczność manualna i wrażliwość dotykowa,
dobrze dopasowane
– Lekkie, elastyczne, o znakomitej odporności na przecieranie
– Dziany mankiet i oddychający wierzch dłoni
– Wnętrze pokryte poliuretanem
Dostępne rozmiary: 8, 10
Normy: EN388:3131

353118

13,00zł
15,30 zł

994 OIL
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, 10
Normy: EN388:4121

355122

21,00 zł

POWERGRAB®
THERMO
25,50 zł
Bezszwowe rękawice akrylowopoliestrowe, pokryte lateksem,
jaskrawo pomarańczowo-brązowe

– 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: 10
Normy:EN388:2231, EN511:01X

353091

19,00 zł
23,50 zł

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

– 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

355115
EKO 400

5,50 zł

6,60 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, 11
Normy: EN388:4141

355127

– 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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22,50 zł

POWERGRAB®
THERMO 3/4 27,00 zł
Bezszwowe rękawice akrylowopoliestrowe, pokryte lateksem,
jaskrawo żółto-szare

28

360018

11,00 zł

P85
13,6 zł
Rękawice z wysokiej jakości
oddychającej dwoiny bydlęcej i płótna,
szaro-żółte
– 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

362016
9 TH

10,00 zł
13,20 zł

Rękawice z dwoiny bydlęcej, kolor
jasnoszary
– 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
Dostępne rozmiary: 10
Normy: EN388:4122

361047
45 TOP

21,00 zł

25,00 zł
Rękawice spawalnicze z zadniej dwoiny
skórzanej – krój amerykański, czerwone
– Bardzo wysoka jakość
– Ognioodporna tkanina wewnątrz
– Kciuk jest wszyty w sposób „odchodzący” od dłoni,
jak skrzydełko, a nie ułożony wzdłuż innych palców
– Kryte szwy
– Mankiet ochronny 14 cm z dwoiny bydlęcej z płótnem
wewnątrz
– Ochrona przed ciepłem kontaktowym (maks. 250° C)
– Idealne dla spawaczy i zgodne z normą EN 12477 - Typ A
Dostępne rozmiary: 10
Normy: EN 388:3143, EN 407 423X4X, EN 12477 - TYP A

Dostępne rozmiary: 10
Normy: EN388:3143

360025
32 TOP

360022
275RJ

7,00 zł

8,50 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

9,00 zł

10,60 zł
Rękawice z dwoiny skórzanej
najwyższej jakości i płótna, szarozielone

– 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: EN388:3134

Dostępne rozmiary: 10
Normy:EN388:4143
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368021
204 CM 14

16,50 zł

19,30 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
Dostępne rozmiary: 10
Normy: EN388:2142
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368050
O15/B

17,00 zł
20,50 zł

386062

TITAN MICRO 13,70 zł 11,50 zł

Rękawice z bydlęcej skóry licowej
i płótna, granatowo-białe

Rękawice z mikroﬁbry i akrylu, szaroniebieskie

– 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

– Wnętrze dłoni z miękkiej i lekkiej mikroﬁbry
– Wierzch akrylowy
– Kciuk jest wszyty w sposób „odchodzący” od dłoni,
jak skrzydełko, a nie ułożony wzdłuż innych palców
– Wewnętrzny elastyczny mankiet
– Wzmocnienie na palcu wskazującym

380021

8,00 zł

MONTONE

9,80 zł
Rękawice ze skóry owczej i bawełny,
białe

– Wnętrze dłoni, kciuk i końcówki palców ze skóry owczej
– Wierzch z bawełny
– Dziany mankiet
Dostępne rozmiary: 9, 10
Normy: EN 388:2111

Dostępne rozmiary: 8, 9, 10
Normy: 388:1211

Dostępne rozmiary: 10
Normy: EN388:2122

376050
BALL

15,00 zł

17,40 zł
Rękawice z owczej skóry licowej
i bawełny
– 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
376050/11 – kolor czarno-biały
Normy: EN388:2111

388042
TT 1015

38,00 zł
44,50 zł

320040
HV230

35,00 zł

26,00 zł

Rękawice techniczne z materiału
syntetycznego, czarne

Rękawice ze skóry bydlęcej i poliestru,
pomarańczowo-białe

– 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

– Plusz wewnątrz
– Wierzch z pomarańczowego i żółtego odblaskowego
poliestru
– Na wierzchu ochraniacz knykci z paskiem odblaskowym
– Kciuk skrzydłowy
– Dziany mankiet z osłoną żył ze skóry bydlęcej

Dostępne rozmiary: 9, 10

CENY SUGEROWANE, NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT

Dostępne rozmiary: 10
Normy: EN388:3143

DO WYCZERPANIA ZAPASÓW
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348085

7,00 zł

NEO-ECO
9,00 zł
Rękawice neoprenowe, czarne

– Całkowicie ﬂokowane bawełną, co zapewnia większy
komfort i pochłanianie potu
– Dobry chwyt dzięki teksturze wytłaczanej na Neoprenie
– Model ekonomiczny - dobry stosunek ceny do jakości
– Długość 32 cm
– Grubość: 0,67 mm
Dostępne rozmiary: M, L, XL
Normy: EN 388:3121, EN 374 AKL

SL8159
USHUAIA

69,00 zł
85,00 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: XXL
Normy: EN388: 2121, EN420

PU2103

3,10 zł

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

RB6015KL

RĘKAWICE H5PRO

29,90 zł

FOREST
39,00 zł
GRAB
(LATEX-KV1)
LATEX6,50 zł
Bezszwowe rękawice z dzianiny
NITRILE8,90 zł
-JYDO1
z włókna kevlarowego z szorstką
-NYSDO1
powłoką lateksową na wewnętrznej
Bezszwowe rękawice z dzianiny
Bezszwowe rękawice z dzianiny
poliestrowej z szorstką powłoką latexo- części dłoni. Przeznaczone do prac
poliestrowej z powłoką nitrylową.
związanych z ryzykiem przecięcia dłoni,
Szorstki nitryl nadaje pewniejszy chwyt wą. Stosowane w budownictwie, pracach jak i wypuszczenia z ręki przenoszonego
magazynowych i monterskich.
w wilgotnym środowisku. Używane
przedmiotu.
GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE:
przez hydraulików, mechaników i przy
– Powleczenie latexem zapewnia dobry chwyt zarówno
GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE:
pracach remontowo-budowlanych.
w suchych jak i mokrych warunkach.
– Powleczenie lateksem zapewnia dobry chwyt zarówno

NT5130

7,70 zł

GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE:
– Nitryl jest odporny na smary, oleje i inne
substancje ropopochodne.

SK2102

5,30 zł

Materiał: Latex, Poliester
Możliwość prania: nie
Dostępne rozmiary: L, XL
Normy: EN388: 2243, EN420

Materiał: Nitrile, Poliester
Możliwość prania: nie
Dostępne rozmiary: L, XL
Normy: EN388: 4121,
EN420

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
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VN002
H5FLEX
VYNIL-D1

19,50 zł
29,00 zł

SL7250L
BABILON
LILA

24,50 zł
31,00 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.

40,00 zł

65,00 zł
Kamizelki z wieloma kieszeniami,
ostrzegawcze o intensywnej
widzialności, dostępne w dwóch
ﬂuorescencyjnych kolorach:
VWEN01-SY – żółtym
VWEN01-SO – pomarańczowym
– Podszewka na ramionach
– Zapinane na zamek

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

SL7250W

BABILON 31,00 zł
WARM RED

Materiał: Vinyl
Możliwość prania: jednorazowe
Dostępne rozmiary: M
Normy: brak badań

VWEN01-S

24,50 zł

CENA ZA OPAKOWANIE 100 szt.
RĘKAWIC OBURĘCZNYCH

PA7226W
TARTAN

27,00 zł

19,90 zł

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.
– 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
Normy: brak badań

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

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

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA
O INTENSYWNEJ WIDZIALNOŚCI

VWOT229

VWEN03

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

Rozmiar uniwersalny
EN 340
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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 – brak w kolorze żółtym

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

VWEN01

7,70 zł

10,90 zł
Kamizelki ostrzegawcze o intensywnej
widzialności, dostępne w dwóch
ﬂuorescencyjnych kolorach:
VWEN01Y – żółtym
VWEN01O – pomarańczowym
– Wykonane z materiału 100% poliestru
– 2 taśmy odblaskowe dookoła korpusu
– Zapięcie na rzep

Jeden rozmiar uniwersalny

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

VWFC14
VWEN01-C

9,50 zł
14,00 zł

VWOT01

32,00 zł

44,50 zł
Szelki ostrzegawcze o intensywnej
Kamizelki dziecięce ostrzegawcze
o intensywnej widzialności, dostępne
widzialności, dostępne w dwóch
w czterech ﬂuorescencyjnych kolorach: ﬂuorescencyjnych 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

VWOT01O – pomarańczowym
VWOT01Y – żółtym

– 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

CENY SUGEROWANE, NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT

96,00 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
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VWJK08

87,00 zł
135,00 zł

Kamizelki z grubą podszewką,
dwustronne, ostrzegawcze
o intensywnej widzialności, dostępne
w dwóch ﬂuorescencyjnych kolorach:
VWJK08O – pomarańczowym
VWJK08Y – żółtym

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

VWJK44

227,00 zł

324,00 zł
Kurtki wielosezonowe ostrzegawcze
o intensywnej widzialności, 5 w 1,
dostępne w dwóch kontrastowych
kolorach:
VWJK44YN – ﬂuorescencyjnym
żółtym/granatowym
VWJK44ON – ﬂuorescencyjnym
pomarańczowym/granatowym

– 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: M, L,XL, XXL

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

Dwa dodatkowe rozmiary 4XL i 5XL

PN-EN 343
klasa 3-1

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

VWOT158

24,00 zł

39,00 zł
Szelki elastyczne, dostępne w dwóch
ﬂuorescencyjnych kolorach:
VWOT158O – pomarańczowym
VWOT158Y – żółtym
– Taśma odblaskowa szerokości 1,3 cm dla
zapewnienia zgodności z normą EN 13356

CENY SUGEROWANE, NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
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VWTC06-B

79,00 zł
102,00 zł

Kurtki robocze, ostrzegawcze
o intensywnej widzialności, dostępne
w kontrastowych kolorach:
VWTC06-BON – ﬂuorescencyjnym
pomarańczowym/granatowym
VWTC06-BYN – ﬂuorescencyjnym
żółtym/granatowym

VWFC13O

97,00 zł

134,00 zł
Kurtki polarowe ostrzegawcze,
dostępne we ﬂuorescencyjnym
pomarańczowym kolorze

– 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

VWJK04

99,00 zł

140,00 zł
Kurtki krótkie, z grubą podszewką,
ostrzegawcze o intensywnej
widzialności, dostępne w dwóch
ﬂuorescencyjnych kolorach:
VWJK04Y – żółtym
VWJK04O – pomarańczowym
– Wykonane z materiału: 100% poliestru
Oxford 300Dpowlekanego poliuretanem
– Pikowana podszewka
100% poliestru 180 g/m2
– Szwy uszczelniane, zapinana
na zatrzaski kryte listwą,
kaptur chowany w kołnierzu
– Dwie dolne kieszenie, kieszeń
na telefon komórkowy
– Elastyczny ściągacz u dołu kurtki
i w mankietach

– 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

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

VWJK61

89,00 zł

153,00 zł
Kurtki przeciwdeszczowe, ostrzegawcze
o intensywnej widzialności
z siateczkową podszewką, dostępne
w dwóch kolorach:

VWJK04N

99,00 zł
152,50 zł

Kurtki krótkie 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

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

PN-EN 343
klasa 3-1

PN-EN 343
klasa 3-1
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VWJK176

VWJK05-BON

157,00 zł
219,00 zł

273,00 zł

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

190,00 zł

Kurtki Ripstop ostrzegawcze,
o intensywnej widzialności,
dostępne w jednym
kontrastowym kolorze:
VWJK05-BON –
ﬂuorescencyjnym
pomarańczowym/
granatowym

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

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

– 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

VWJK261

141,00 zł

195,00 zł
Kurtki z podszewką, przeciwdeszczowe,
ostrzegawcze o intensywnej
widzialności, powlekane poliuretanem,
dostępne w jednym kontrastowym
kolorze:
VWJK261ON – ﬂuorescencyjnym
pomarańczowym/granatowym
– Pikowana podszewka 180 g/m2
– Mankiety z zapięciem na rzep
– Chowany kaptur

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

VWJK126B

197,00 zł
262,00 zł

PN-EN 343
klasa 3-1

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

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

PN-EN 343
klasa 3-1

Dwa dodatkowe rozmiary
4XL i 5XL
CENY SUGEROWANE, NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
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VWJK263

135,00 zł
191,00 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

VWJK267
299,00 zł

205,00 zł

Kurtki Softshell, ostrzegawcze
o intensywnej widzialności,
dostępne w jednym kontrastowym
kolorze:
VWJK267OG – ﬂuorescencyjnym
pomarańczowym/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

VWJK05
163,00 zł

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

VWFJK05
826,00 zł

379,00 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 (także w rozmiarze S)
– Wykonane z materiału antyelektrostatycznego
98% poliester 2% włókno węglowe Oxford,
powlekanego poliuretanem
– Odpinana podszewka bawełniana 120g/m2

Rozmiary: 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

CENY SUGEROWANE, NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT

37

VWJK67-68
160,00 zł

99,00 zł

Komplety przeciwdeszczowe
ostrzegawcze o intensywnej
widzialności, dostępne w dwóch
ﬂuorescencyjnych kolorach:

32,00 zł

46,00 zł
Koszulki polo ostrzegawcze
o intensywnej widzialności, w dwóch
ﬂuorescencyjnych kolorach:
VWPS01-BO – pomarańczowym
VWPS01-BY – żółtym

VWJK67-68Y – żółtym
VWJK67-68O – pomarańczowym

– 100% poliestru typu pique – oddychający poliester
– 2 taśmy odblaskowe dookoła korpusu
– Wzmocnienie na karku, zapinana na 3 guziki

– Pakowane w worek z materiału ostrzegawczego
o intensywnej widzialności

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

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

VWJK67
Kurtki przeciwdeszczowe
ostrzegawcze
o intensywnej widzialności

VWPS01-B

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

VWJK68
Spodnie przeciwdeszczowe
ostrzegawcze o intensywnej
widzialności
– Wykonane z materiału: 100% poliestru PN-EN 343
Oxford 150D powlekanego poliuretanem klasa 3-1
– Wodoodporne, wiatroodporne
– Szwy uszczelnione, klejone, elastyczny
ściągacz w pasie, bez podszewki
– Dół nogawek zapinany na zatrzask

VWJK60B

VWTS10-A

25,50 zł

36,50 zł
T-shirty Coolpass, dostępne w dwóch
ﬂuorescencyjnych kolorach:

136,00 zł

VWTS10-AO – pomarańczowym
VWTS10-AY – żółtym

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

– Materiał Coolpass – miękka, lekka i oddychająca
tkanina poliestrowa

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

VWJK60BON – ﬂuorescencyjnym
pomarańczowym/granatowym
VWJK60BYN – ﬂuorescencyjnym żółtym/
granatowym
– Wykonane z materiału 100% poliester
Oxford 300D, powlekanego poliuretanem
– Odpinane rękawy
– Kaptur chowany w kołnierzu

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

PN-EN 343
klasa 3-1
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VWPS13

35,00 zł
52,00 zł

VWTS01-B

29,00 zł
43,00 zł

VWTS03-B

33,00 zł

44,50 zł
T-shirty ostrzegawcze o intensywnej
widzialności, dostępne w dwóch
ﬂuorescencyjnych kolorach:

Koszulki polo ostrzegawcze
o intensywnej widzialności,
w kontrastowych kolorach:

T-shirty ostrzegawcze o intensywnej
widzialności, dostępne w dwóch
ﬂuorescencyjnych kolorach:
VWTS01-BO – pomarańczowym
VWTS01-BY – żółtym

VWTS03-BY – żółtym
VWTS03-BO – pomarańczowym

– 100% poliestru typu pique - oddychający poliester
– Dwie taśmy odblaskowe dookoła korpusu i dwie
na ramionach
– Wzmocnione na karku, obszyte rękawki

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

– 100% poliestru typu pique – oddychający poliester
– 2 taśmy odblaskowe dookoła korpusu
– Usztywnienie wokół dekoltu podnoszące komfort
użytkowania
– Kieszeń na lewej piersi
– Wzmocnione szwy kieszeni

VWPS13ON – ﬂuorescencyjnym
pomarańczowym/granatowym
VWPS13YN – ﬂuorescencyjnym
żółtym/granatowym

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

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

VWPS01-A

42,00 zł

VWPS03-B

35,00 zł
52,00 zł

VWTS01-A

37,50 zł

61,50 zł
T-shirty Coolpass ostrzegawcze
o intensywnej widzialności, dostępne
w dwóch ﬂuorescencyjnych kolorach:

71,00 zł
Koszulki polo Coolpass ostrzegawcze
o intensywnej widzialności, w dwóch
ﬂuorescencyjnych kolorach:

Koszulki polo ostrzegawcze
o intensywnej widzialności, dostępne
w dwóch ﬂuorescencyjnych kolorach:

– Materiał Coolpass – miękka, lekka i oddychająca
tkanina poliestrowa
– 2 taśmy odblaskowe dookoła korpusu
– Wzmocnienie na karku, zapinana na 3 guziki

– 100% poliestru typu pique - oddychający poliester
– Dwie taśmy odblaskowe dookoła korpusu i dwie
na ramionach
– Wzmocnione na karku, zapinane na 3 guziki

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

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

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

VWPS01-AO – pomarańczowym
VWPS01-AY – żółtym

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

VWPS03-BY – żółtym
VWPS03-BO – pomarańczowym

CENY SUGEROWANE, NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
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VWTC17

74,00 zł
101,00 zł

Spodnie robocze, ostrzegawcze
o intensywnej widzialności, dostępne
w dwóch kontrastowych kolorach:
VWTC17ON – granatowym/
ﬂuorescencyjnym pomarańczowym
VWTC17YN – granatowym/
ﬂuorescencyjnym 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

VWTC64-B

143,50 zł

179,50 zł
Spodnie robocze z wiszącymi
kieszeniami oraz miejscem na
dodatkowe nakolanniki pokrytym
Cordurą, ostrzegawcze o intensywnej
widzialności w dwóch kontrastowych
kolorach:
VWTC64-BON – ﬂuorescencyjnym
pomarańczowym/granatowym
VWTC64-BYN – ﬂuorescencyjnym
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

VWTC07-2B

67,00 zł

92,50 zł
Spodnie robocze, ostrzegawcze
o intensywnej widzialności, dostępne
w dwóch kontrastowych kolorach:

VWTC114

129,00 zł

154,00 zł
Spodnie robocze krótkie, ostrzegawcze
o intensywnej widzialności, płótno: 60%
bawełna, 40% poliester dostępne
w jednym kontrastowym kolorze:
VWTC114YN – ﬂuorescencyjnym żółtym/
granatowym

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

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

– Gramatura 270 g/m2, po dwie taśmy odblaskowe
dookoła uda
– Po dwie kieszenie skośne po bokach i dwie tylne
(lewa z patką)
– Po prawej stronie z boku nogawki dwie kieszenie
(jedna na drugiej) – jedna na przymiar, druga na
smartfona
– Na lewej nogawce cztery kieszenie (jedna na drugiej) –
dwie o regulowanej wielkości, trzecia boczna zapinana
na zamek i czwarta mała na długopis
– Z lewej strony pętla na młotek
– Dodatkowym wyposażeniem (tylko w tej edycji) jest
przypinana z dowolnej strony duża, granatowa kieszeń
wielofunkcyjna

Dwie tęgości w każdym rozmiarze
Rozmiary:
M – tęgości: 46, 48
L – tęgości: 50, 52
XL – tęgości: 54, 56
XXL – tęgości: 58, 60
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VWJK07

32,00 zł
61,00 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

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

PN-EN 343
klasa 3-1

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

PN-EN 471
klasa 1-2

VWJK07N

32,00 zł

59,00 zł
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

Folder nowej promocji
Q3 2018
NARZĘDZIA
Pytaj u Twojego dystrybutora

CENY SUGEROWANE, NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT

VWTC08

95,00 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
PN-EN 471
– Elastyczne szelki
klasa 2-2

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

