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OCHRONA RĄK
RĘKAWICE WZMACNIANE - SKÓRA DWOINA

Dostępne kolory i rozmiary:
 10.5.................................................. 5907522901202

Dostępne kolory i rozmiary:
 10.5.................................................. 5907522911850

Dostępne kolory i rozmiary:
 10.5.................................................. 5907522900595

RBGLADIATOR

RBCMPAS

RBCMGREEN

rozmiar : ....................................... 10.5
normy : ...................................EN420

rozmiar : ....................................... 10.5
normy : ...................................EN420

rozmiar : ....................................... 10.5
normy : ...................................EN420

EN 420

EN 420

Rękawice ochronne wzmacniane skórą bydlęcą.
skóra bydlęca dwoinowa z przeszyciem na dłoni• 
drelich i usztywniany mankiet w kolorze granatowym• 
od wewnątrz wypodszewkowane, co podnosi komfort użytkowania• 
popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych• 
wykorzystywane w budownictwie, przemyśle ciężkim• 

Rękawice ochronne wzmacniane skórą bydlęcą.
skóra bydlęca dwoinowa• 
mankiet usztywniony kauczukowy w różnokolorowe paski• 
całodłonicowe - część chwytna rękawicy wykonana z jednego kawałka skóry, • 
dzięki czemu wykazują większą wytrzymałość i odporność na przetarcia
od wewnątrz wypodszewkowane, co podnosi komfort użytkowania• 
popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych• 
wykorzystywane w budownictwie, przemyśle ciężkim• 

Rękawice ochronne wzmacniane wysokiej jakości skórą bydlęcą.
skóra bydlęca dwoinowa• 
mankiet usztywniony w kolorze zielonym• 
całodłonicowe - część chwytna rękawicy wykonana z jednego kawałka skóry, • 
dzięki czemu wykazują większą wytrzymałość i odporność na przetarcia
od wewnątrz wypodszewkowane wkładem wysokiej jakości• 
zastosowanie skóry bydlęcej, wykorzystywanej w rękawicach z serii INDIANEX, • 
tworzy rękawicę bardzo mocną i trwałą
popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych• 
wykorzystywane w budownictwie, przemyśle ciężkim• 
idealne dla wymagających klientów, którzy stawiają na jakość• 

pakow. : ...................................12/120
j.m. : ...................................... para
waga op. : ......................................27kg
wym. op. : ...............................40x68x27

pakow. : ...................................12/120
j.m. : ...................................... para
waga op. : ......................................27kg
wym. op. : ...............................28x20x68

pakow. : .....................................12/72
j.m. : ...................................... para
waga op. : ......................................16kg
wym. op. : ...............................28x20x68
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OCHRONA RĄK
RĘKAWICE WZMACNIANE - SKÓRA DWOINA • RĘKAWICE WZMACNIANE - SKÓRA LICOWA

OCHRONA RĄK
RĘKAWICE WZMACNIANE - SKÓRA DWOINA • RĘKAWICE WZMACNIANE - SKÓRA LICOWA
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I1RBPOWER

DIGGERY

RLCMŻ

Dostępne kolory i rozmiary:
 10.5.................................................. 5907522900618

Dostępne kolory i rozmiary:
 10.5.................................................. 5907522900328

Dostępne kolory i rozmiary:
 10.5.................................................. 5907522901219

rozmiar : ....................................... 10.5
normy : ...................................EN420

rozmiar : ....................................... 10.5
normy : ...................................EN420

rozmiar : ....................................... 10.5
normy : ...................................EN420

EN 420

EN 420

Rękawice ochronne wzmacniane skórą bydlęcą.
skóra bydlęca dwoinowa• 
część chwytna, palec wskazujący oraz kciuk dodatkowo wzmacniane skórą by-• 
dlęcą w kolorze zielonym, dzięki czemu rękawica jest odporniejsza na przetarcie 
i zużycie
drelich w kolorze białym• 
mankiet usztywniony kauczukowy• 
od wewnątrz wypodszewkowane, co podnosi komfort użytkowania• 
popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych• 
wykorzystywane w budownictwie, przemyśle ciężkim• 
idealne do przenoszenia przedmiotów, które kładą duży nacisk na część we-• 
wnętrzną rękawicy, jak na przykład metalowe pręty

Rękawice ochronne wzmacniane skórą bydlęcą.
skóra bydlęca dwoinowa• 
całodłonicowe• 
część chwytna rękawicy wykonana z jednego kawałka skóry• 
dodatkowe wzmocnienie na części chwytnej z żółtej skóry bydlęcej• 
mankiet usztywniony kauczukowy w żółtym kolorze• 
od wewnątrz wypodszewkowane, co podnosi komfort użytkowania• 
wysoka jakość skóry tworzy te rękawice bardzo wytrzymałymi i odpornymi na • 
zużycie
popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych• 
wykorzystywane w budownictwie, przemyśle ciężkim• 

Rękawice ochronne wzmacniane skórą bydlęcą.
skóra bydlęca licowa w ciemnych kolorach• 
drelich i usztywniony mankiet w kolorze żółtym• 
całodłonicowe - część chwytna rękawicy wykonana z jednego kawałka skóry, • 
dzięki czemu wykazują większą wytrzymałość i odporność na przetarcia
od wewnątrz wypodszewkowane, co podnosi komfort użytkowania• 
popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych• 
wykorzystywane w budownictwie, przemyśle ciężkim• 

pakow. : ...................................12/120
j.m. : ...................................... para
waga op. : ......................................28kg
wym. op. : ...............................40x68x27

pakow. : .....................................12/72
j.m. : ...................................... para
waga op. : ......................................18kg
wym. op. : ...............................28x67x27

pakow. : ...................................12/120
j.m. : ...................................... para
waga op. : ......................................28kg
wym. op. : ...............................25x80x28
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OCHRONA RĄK
RĘKAWICE WZMACNIANE - SKÓRA LICOWA

Dostępne kolory i rozmiary:
 7....................................................... 5907522915490
 8....................................................... 5907522915506
 9....................................................... 5907522915513
 10..................................................... 5907522915582

Dostępne kolory i rozmiary:
 7....................................................... 5907522912796
 8....................................................... 5907522912215
 9....................................................... 5907522912062
 10..................................................... 5907522903374

Dostępne kolory i rozmiary:
 10.5.................................................. 5907522901103

RLEVEREST

RLTOPER

RLCJ PAWA

rozmiar : ...................................... 7..10
normy : ...................................EN420

rozmiar : ...................................... 7..10
normy : ...................................EN420

rozmiar : ....................................... 10.5
normy : ...................................EN420

EN 420

EN 420

Rękawice ochronne wykonane z wysokiej jakości skóry koziej.
skóra licowa kozia w jasnych kolorach• 
wierzch wykonany z elastycznej tkaniny w granatowym kolorze, dzięki czemu • 
idealni dopasowują się do dłoni
całodłonicowe - część chwytna rękawicy wykonana z jednego kawałka skóry, • 
dzięki czemu wykazują większą wytrzymałość i odporność na przetarcia
zapięcie na rzep w nadgarstku umożliwia wygodną regulację i lepszą ochronę • 
przed dostaniem się do jej wnętrza wiatru, piasku itp.
popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych• 
doskonała dla kierowców oraz kadry kierowniczej• 

Rękawice ochronne wykonane z wysokiej jakości skóry koziej.
skóra kozia licowa w jasnych kolorach• 
wierzch wykonany z elastycznej tkaniny w granatowym kolorze, dzięki czemu • 
idealni dopasowują się do dłoni
całodłonicowe - część chwytna rękawicy wykonana z jednego kawałka skóry, • 
dzięki czemu wykazują większą wytrzymałość i odporność na przetarcia
miękka kozia skóra wysokiej jakości zapewnia doskonały komfort pracy i zadowo-• 
lenie nawet najbardziej wymagającego klienta
popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych• 
doskonała dla kierowców oraz kadry kierowniczej• 

Rękawice ochronne wzmacniane wysokiej jakości skórą świńską.
skóra świńska licowa w jasnych kolorach• 
drelich w kolorze białym• 
całodłonicowe - część chwytna rękawicy wykonana z jednego kawałka skóry, • 
dzięki czemu wykazują większą wytrzymałość i odporność na przetarcia
od wewnątrz wypodszewkowane, co podnosi komfort użytkowania• 
miękka skóra świńska zapewnia użytkownikowi lepsze czucie przedmiotu, nie • 
tracąc przy tym na wytrzymałości rękawicy
popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych• 
wykorzystywane w budownictwie, przemyśle ciężkim• 

pakow. : ...................................12/120
j.m. : ...................................... para
waga op. : ......................................12kg
wym. op. : ...............................26x55x26

pakow. : ...................................12/120
j.m. : ...................................... para
waga op. : ......................................12kg
wym. op. : ...............................26x55x26

pakow. : ...................................12/120
j.m. : ...................................... para
waga op. : ......................................15kg
wym. op. : ...............................28x28x70
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OCHRONA RĄK
RĘKAWICE WZMACNIANE - SKÓRA LICOWA • RĘKAWICE WZMACNIANE - TYPU MECHANICS

OCHRONA RĄK
RĘKAWICE WZMACNIANE - SKÓRA LICOWA • RĘKAWICE WZMACNIANE - TYPU MECHANICS
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I1RHIP

RMC-TAURUS

RMECH

Dostępne kolory i rozmiary:
 10..................................................... 5907522922665

Dostępne kolory i rozmiary:
 L ...................................................... 5907522940478

Dostępne kolory i rozmiary:
 M ..................................................... 5907522911393
 L ...................................................... 5907522911683
 XL .................................................... 5907522912376

rozmiar : .......................................... 10
normy : ...........EN420, EN388(3132)

rozmiar : ............................................L
normy : ...................................EN420

rozmiar : ............................... M, L, XL
normy : ...................................EN420

   

EN 420

EN 420

Rękawice ochronne wzmacniane skórą bydlęcą.
jasne kolory wysokiej jakości skóry bydlęcej licowej typu LUX• 
drelich i usztywniony mankiet  w kolorze czerwonym• 
całodłonicowe - część chwytna rękawicy wykonana z jednego kawałka skóry, • 
dzięki czemu wykazują większą wytrzymałość i odporność na przetarcia
od wewnątrz wypodszewkowane, co podnosi komfort użytkowania• 
popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych• 
wykorzystywane w budownictwie, przemyśle ciężkim• 
dostępne zarówno w kategorii I i kategorii II (EN388 (poziomy odporności: 3 1 3 • 
2)

Rękawice ochronne, ocieplane, wykonane z wysokiej jakości skóry świńskiej w ja-
snym kolorze połączonej z tkaniną.

wierzchnia część rękawicy wykonana ze streczu z dodatkowymi wstawkami na • 
kostkach z neoprenu
elementy z gumy na końcówkach palców i na części chwytnej zapewniające lepszą • 
przyczepność trzymanych przedmiotów
podszewka ocieplona tkaniną THINSULATE C40, zapewniającą doskonałą izo-• 
lację od zimna
ściągacz wewnątrz rękawicy lepiej chroni przed zimnem• 
dwa odblaskowe paski na części wierzchniej rękawicy zwiększają widoczność• 
popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych• 
doskonała dla kierowców oraz kadry kierowniczej• 

Rękawice ochronne wykonane z wysokiej jakości skóry bydlęcej połączonej z czarną 
tkaniną.

na części chwytnej miękka skóra licowa w żółtym kolorze• 
w nadgarstku zapięcie na rzep velcro, które umożliwia wygodną regulację• 
wysoka jakość skóry tworzy te rękawice bardzo wytrzymałymi i odpornymi na • 
zużycie
popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych• 
wykorzystywane w budownictwie, przemyśle ciężkim• 

pakow. : ...................................12/120
j.m. : ...................................... para
waga op. : ......................................24kg
wym. op. : ...............................28x28x73

pakow. : ...................................10/120
j.m. : ...................................... para
waga op. : ......................................12kg
wym. op. : ...............................28x28x75

pakow. : .....................................12/60
j.m. : ...................................... para
waga op. : ........................................9kg
wym. op. : ...............................28x24x55
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OCHRONA RĄK
RĘKAWICE WZMACNIANE - TYPU MECHANICS • RĘKAWICE SKÓRZANE - KRÓTKIE

Dostępne kolory i rozmiary:
 L ...................................................... 5907522940447

Dostępne kolory i rozmiary:
 10 ................................................. 5907522911867

Dostępne kolory i rozmiary:
 10 ................................................. 5907522912550

RMC-AQUARIUS

RLCSWLUX

RLCSYLUX

rozmiar : ............................................L
normy : ...................................EN420

rozmiar : .......................................... 10
kolor : ...........................................
normy : ...................................EN420

rozmiar : .......................................... 10
kolor : ...........................................
normy : ...........EN420, EN388(2021)

EN 420

  
EN 420

Rękawice ochronne wykonane z wysokiej jakości miękkiej skóry syntetycznej połą-
czonej z tkaniną.

część wierzchnia wykonana z neoprenu• 
silikonowe nakropienie na końcówkach palców oraz na dłoni• 
w nadgarstku zapięcie na rzep velcro, które umożliwia wygodną regulację• 
dodatkowe wstawki z niebieskiego materiału na części wierzchniej rękawicy wraz • 
z odblaskowymi paskami zwiększają widoczność
wysoka jakość skóry tworzy te rękawice bardzo wytrzymałymi i odpornymi na • 
zużycie
popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych• 
wykorzystywane w przemyśle motoryzacyjnym• 

Rękawice ochronne wykonane z wysokiej jakości skóry bydlęcej.
skóra bydlęca licowa w kolorze białym• 
całodłonicowe - część chwytna rękawicy wykonana z jednego kawałka skóry, • 
dzięki czemu wykazują większą wytrzymałość i odporność na przetarcia
całoskórzane, czyli w całości wykonane ze skóry, włącznie z mankietem• 
marszczenie w nadgarstku sprawia, iż rękawica świetnie przylega do dłoni• 
miękka skóra wysokiej jakości zapewniająca doskonały komfort pracy• 
popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych, w budownictwie oraz • 
przemyśle ciężkim

Rękawice ochronne wykonane z wysokiej jakości skóry bydlęcej.
skóra bydlęca licowa w kolorze białym• 
całodłonicowe - część chwytna rękawicy wykonana z jednego kawałka skóry, • 
dzięki czemu wykazują większą wytrzymałość i odporność na przetarcia
całoskórzane, czyli w całości wykonane ze skóry, włącznie z mankietem• 
marszczenie w nadgarstku sprawia, iż rękawica świetnie przylega do dłoni• 
miękka skóra wysokiej jakości zapewniająca doskonały komfort pracy• 
popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych, w budownictwie oraz • 
przemyśle ciężkim
dostępne zarówno w kategorii I i kategorii II (EN388 (poziomy odporności: 2 0 2 • 
1)

pakow. : ...................................10/120
j.m. : ...................................... para
waga op. : ......................................12kg
wym. op. : ...............................55x48x28

pakow. : ...................................12/120
j.m. : ...................................... para
waga op. : ......................................12kg
wym. op. : ...............................26x66x26

pakow. : ...................................12/120
j.m. : ...................................... para
waga op. : ......................................12kg
wym. op. : ...............................26x66x26
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OCHRONA RĄK
RĘKAWICE SKÓRZANE - DŁUGIE

OCHRONA RĄK
RĘKAWICE SKÓRZANE - DŁUGIE
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I1RSPL2XLUX

WELDOGER

RSPBSZINDIANEX

Dostępne kolory i rozmiary:
 11..................................................... 5907522912598

Dostępne kolory i rozmiary:
 11..................................................... 5907522940720

Dostępne kolory i rozmiary:
 11..................................................... 5907522900632

rozmiar : .......................................... 11
normy : ..........EN420, EN388(3133), 
EN12477, EN407(41xx2x)

rozmiar : .......................................... 11
normy : ..........EN420, EN388(4131), 
EN12477, EN407(444x4x)

rozmiar : .......................................... 11
normy : ..........EN420, EN388(4023), 
EN12477, EN407(41xx2x)

     

EN 420

  
EN12477

EN 420

  
EN12477

EN 407

41xx2x

Rękawice ochronne w całości wykonane ze skóry.
skóra bydlęca dwoinowa połączona z licową• 
długość 35 cm• 
całodłonicowe - część chwytna oraz wierzchnia wykonana z jednego kawałka wy-• 
sokiej jakości skóry bydlęcej licowej, rękawice wykazują większą wytrzymałość i 
odporność na przetarcia
całoskórzane, włącznie z mankietem wykonanym ze skóry dwoinowej do połowy • 
przedramienia, chroniąc przed przemiękaniem oraz zabezpieczając nadgarstek 
przed urazami
stosowane w miejscach, gdzie istnieje ryzyko iskrzenia• 
popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych, w budownictwie, prze-• 
myśle ciężkim
dostępne zarówno w kategorii I i kategorii II (EN388 (poziomy odporności: 3 1 3 3), • 

Rękawice spawalnicze.
skóra bydlęca dwoinowa w kolorze miodowym• 
długość rękawicy 35 cm• 
szyte trudno palnymi i odpornymi na gorąco nićmi z kevlaru• 
całodłonicowe - część chwytna wykonana z jednego kawałka skóry, dzięki czemu • 
wykazują większą wytrzymałość i odporność na przetarcia
całoskórzane, czyli w całości wykonane ze skóry, włącznie z mankietem sięgają-• 
cym do połowy przedramienia, chroniąc w ten sposób przed przemiękaniem oraz 
zabezpieczając nadgarstek przed urazami
idealne do prac, w których występuje iskrzenie• 
zgodne z normami EN388 (poziomy odporności: 4 1 3 1), EN407 (poziomy odpor-• 
ności: 4 4 4 X 4 X) i EN12477 TYP A

Rękawice ochronne w całości wykonane ze skóry bydlęcej.
skóra bydlęca dwoinowa• 
długość rękawicy 35 cm• 
całodłonicowe - część chwytna rękawicy wykonana z jednego kawałka skóry, • 
dzięki czemu wykazują większą wytrzymałość i odporność na przetarcia
całoskórzane, czyli w całości wykonane ze skóry, włącznie z mankietem sięgają-• 
cym do połowy przedramienia, chroniąc w ten sposób przed przemiękaniem oraz 
zabezpieczając nadgarstek przed urazami
znajdują zastosowanie w miejscach, gdzie istnieje ryzyko iskrzenia• 
popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych• 
wykorzystywane w budownictwie, przemyśle ciężkim• 
dostępne zarówno w kategorii I i kategorii II (EN388 (poziomy odporności: 4 0 2 3), • 
EN407 (poziomy odporności: 4 1 X X 2 X), EN12477 TYP B)

pakow. : ...................................10/120
j.m. : ...................................... para
waga op. : ......................................28kg
wym. op. : ...............................36x36x73

pakow. : .....................................12/60
j.m. : ...................................... para
waga op. : ......................................20kg
wym. op. : ...............................36x70x24

pakow. : ...................................10/120
j.m. : ...................................... para
waga op. : ......................................26kg
wym. op. : ...............................35x70x32
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OCHRONA RĄK
RĘKAWICE SKÓRZANE - DŁUGIE • RĘKAWICE OCIEPLANE I TERMOODPORNE - SKÓRZANE I 
WZMACNIANE SKÓRĄ

Dostępne kolory i rozmiary:
 11..................................................... 5907522946531

Dostępne kolory i rozmiary:
 12.5.................................................. 5907522913229

Dostępne kolory i rozmiary:
 11..................................................... 5907522945619

YELLOWBEE

RLCS++WINTER

RWINEY

rozmiar : .......................................... 11
normy : ..........EN420, EN388(3132), 
EN12477, EN407(413x4x)

rozmiar : ....................................... 12.5
normy : ...................................EN420

rozmiar : .......................................... 11
normy : ...................................EN420

EN 420

   

EN 420

Rękawice spawalnicze.
skóra bydlęca dwoinowa w kolorze miodowym połączona z kozią skórą licową• 
długość rękawicy 35 cm• 
szyte trudno palnymi i odpornymi na gorąco nićmi z kevlaru• 
całodłonicowe - część chwytna wykonana z jednego kawałka skóry licowej, dzięki • 
czemu wykazują większą wytrzymałość i odporność na przetarcia
całoskórzane, czyli w całości wykonane ze skóry, włącznie z mankietem wyko-• 
nanym ze skóry dwoinowej sięgającym do połowy przedramienia, chroniąc w ten 
sposób przed przemiękaniem oraz zabezpieczając nadgarstek przed urazami
idealne do prac, w których występuje iskrzenie• 
zgodne z normami EN388 (poziomy odporności: 3 1 3 2), EN407 (poziomy odpor-• 
ności: 4 1 3 X 4 X) i EN12477 TYP A

Rękawice ochronne ocieplane wykonane z wysokiej jakości skóry bydlęcej.
skóra bydlęca licowa w jasnych kolorach na części chwytnej połączona z dwoiną • 
welurową w żółtym kolorze na części wierzchniej
ocieplane od wewnątrz polarem• 
całodłonicowe - część chwytna rękawicy wykonana z jednego kawałka skóry, • 
dzięki czemu wykazują większą wytrzymałość i odporność na przetarcia
całoskórzane, czyli w całości wykonane ze skóry, włącznie z mankietem• 
mankiet miękki skórzany ocieplony od wewnątrz• 
delikatna skóra wysokiej jakości zapewniająca doskonały komfort pracy• 
popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych, w budownictwie, prze-• 
myśle ciężkim
doskonałe dla kierowców oraz kadry kierowniczej• 

Rękawice ochronne wzmacniane skórą bydlęcą, ocieplane wkładką Thinsulate.
skóra bydlęca dwoinowa w żółtym kolorze• 
wkładka THINSULATE 40 zapewnia niezwykły komfort noszenia oraz znakomi-• 
tą izolację cieplną, zaś czarny kolor maskuje zabrudzenie
drelich w kolorze żółtym• 
całodłonicowe - część chwytna rękawicy wykonana z jednego kawałka skóry, • 
dzięki czemu wykazują większą wytrzymałość i odporność na przetarcia
popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych• 
wykorzystywane w budownictwie, przemyśle ciężkim• 

pakow. : .....................................12/60
j.m. : ...................................... para
waga op. : ......................................12kg
wym. op. : ...............................36x54x15

pakow. : ...................................12/120
j.m. : ...................................... para
waga op. : ......................................18kg
wym. op. : ...............................28x28x73

pakow. : ...................................12/120
j.m. : ...................................... para
waga op. : ......................................33kg
wym. op. : ...............................28x28x60
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OCHRONA RĄK
RĘKAWICE OCIEPLANE I TERMOODPORNE - SKÓRZANE I WZMACNIANE SKÓRĄ • RĘKAWICE OCIEPLANE 

I TERMOODPORNE - DZIANE/TKANINOWE

OCHRONA RĄK
RĘKAWICE OCIEPLANE I TERMOODPORNE - SKÓRZANE I WZMACNIANE SKÓRĄ • RĘKAWICE OCIEPLANE 

I TERMOODPORNE - DZIANE/TKANINOWE

I2

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

I3

I1RSOLUX

RTHINSULPOL

RDROPO

Dostępne kolory i rozmiary:
 12.5.................................................. 5907522907600

Dostępne kolory i rozmiary:
 10 ................................................. 5907522933418
 10 ................................................. 5907522933425

Dostępne kolory i rozmiary:
 XL .................................................... 5907522945633

rozmiar : ....................................... 12.5
normy : ...................................EN420

rozmiar : .......................................... 10
kolor : .........................................
normy : ...................................EN420

rozmiar : ......................................... XL
normy : ...................................EN420

EN 420

EN 420

Rękawice ochronne ocieplane kożuszkiem wzmacniane skórą świńską w kolorze 
żółtym.

skóra świńska dwoinowa• 
drelich w kolorze granatowy• 
mankiet usztywniony, kauczukowy podszywany kożuszkiem• 
całodłonicowe - część chwytna rękawicy wykonana z jednego kawałka skóry, • 
dzięki czemu wykazują większą wytrzymałość i odporność na przetarcia
popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych, w budownictwie, prze-• 
myśle ciężkim
potocznie zwane świnką, ze względu na żółty kolor skóry• 

Rękawice ochronne wykonane z polaru, ocieplane wkładką Thinsulate.
w nadgarstku ściągnięte gumką, która zabezpiecza przed dostawaniem się chłodu • 
i wilgoci
wkładka THINSULATE zapewnia niezwykły komfort noszenia oraz znakomitą • 
izolację cieplną
wysoka jakość wykonania gwarantuje długi czas noszenia• 
idealne w pracy, jak również do codziennego użytku• 

Rękawice ocieplane wykonane z pomarańczowego polaru.
bez końcówek palców, ale z możliwością ich zakrycia oraz odkrycia w zależności • 
od potrzeby
nakładka zapinana na rzep, dzięki czemu nie przeszkadza podczas pracy• 
dodatkowo wzmocnione na części chwytnej• 
ocieplana tkaniną THINSULATE, która zapewnia niezwykły komfort noszenia • 
oraz znakomitą izolację cieplną
idealne do przenoszenia przedmiotów, gdy wymagane jest czucie w palcach• 
doskonale sprawdzają się w handlu• 
zakończone ściągaczem• 

pakow. : .......................................6/60
j.m. : ...................................... para
waga op. : ......................................16kg
wym. op. : ...............................28x28x68

pakow. : ...................................12/120
j.m. : ...................................... para
waga op. : ......................................10kg
wym. op. : ...............................55x33x53

pakow. : .....................................12/72
j.m. : ...................................... para
waga op. : ........................................9kg
wym. op. : ...............................38x48x44
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I1

I2

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

I3

OCHRONA RĄK
RĘKAWICE OCIEPLANE I TERMOODPORNE - POWLEKANE

Dostępne kolory i rozmiary:
 M ..................................................... 5907522918873
 L ...................................................... 5907522918880
 XL .................................................... 5907522918897
 XXL ................................................. 5907522918866

Dostępne kolory i rozmiary:
 10..................................................... 5907522919702

Dostępne kolory i rozmiary:
 10..................................................... 5907522940003

RWD

RIGLOTER

IGLOTEX

rozmiar : ......................M, L, XL, XXL
normy : ..........EN420, EN388(1331), 
EN511(x2x)

rozmiar : .......................................... 10

normy : ...................................EN420

rozmiar : .......................................... 10

normy : ...........EN420, EN388(2242)

   

EN 420

EN 420

Rękawice ochronne ocieplane, powlekane.
wykonane z wysokiej jakości pętelkowej przędzy akrylowej, która gwarantuje • 
komfort użytkowania oraz ciepło
powlekane bardzo wytrzymałą gumą o porowatej strukturze, dzięki czemu zacho-• 
wują świetną przyczepność, przy czym nie tracą swojej elastyczności
trudnościeralne i odporne na zużycie, rozdarcie i powstawanie pęknięć• 
wytrzymałość i wysoka jakość gwarantują zadowolenie użytkowników• 
idealne do prac w niskiej temperaturze zewnętrznej, stosowane na magazynach, • 
jak również w chłodniach
wykorzystywane w budownictwie oraz przemyśle transportowym• 
potocznie zwane dragon• 
każda para pakowana jest w osobną w torebkę dzięki czemu świetnie się prezen-• 
tują i  są idealne na wszelkiego rodzaju prezentacje

Rękawice ochronne ocieplane.
wykonane z wysokiej jakości tkaniny z pętelkowej przędzy akrylowej, która gwa-• 
rantuje komfort użytkowania oraz ciepło
powlekane powłoką z nitrylu, który zwiększa odporność na smary, oleje, tłuszcze • 
i węglowodory
odporne na ścieranie i rozerwanie, zapewniają sprawność elastyczną• 
idealne do prac w niskiej temperaturze zewnętrznej, stosowane na magazynach, • 
jak również w chłodniach
wykorzystywane w budownictwie oraz przemyśle transportowym• 
ze względu na fl uorescencyjną tkaninę idealne dla drogowców• 
wytrzymałość i wysoka jakość gwarantują zadowolenie użytkowników• 

Rękawice ochronne ocieplane, powlekane.
wykonane z przędzy akrylowej, która gwarantuje komfort użytkowania oraz cie-• 
pło
powlekane lateksem o porowatej strukturze• 
wysoka odporność na rozdarcia• 
idealne do prac w niskiej temperaturze zewnętrznej, stosowane na magazynach, • 
jak również w chłodniach
wykorzystywane w budownictwie oraz przemyśle transportowym• 
ze względu na fl uorescencyjną tkaninę idealne dla drogowców• 
każda para pakowana w osobną w torebkę, dzięki czemu świetnie się prezentują i • 
są idealne na wszelkiego rodzaju prezentacje
zgodne z normami EN388 (poziomy odporności: 2 2 4 2) i EN420• 

pakow. : .....................................6/120

j.m. : ...................................... para
waga op. : ......................................18kg
wym. op. : ...............................70x55x60

pakow. : .....................................6/120

j.m. : ...................................... para
waga op. : ......................................17kg
wym. op. : ...............................31x54x61

pakow. : .....................................6/120

j.m. : ...................................... para
waga op. : ......................................18kg
wym. op. : ...............................66x50x31
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OCHRONA RĄK
RĘKAWICE OCIEPLANE I TERMOODPORNE - POWLEKANE • RĘKAWICE GUMOWE ORAZ Z TWORZYW - 

LATEX

OCHRONA RĄK
RĘKAWICE OCIEPLANE I TERMOODPORNE - POWLEKANE • RĘKAWICE GUMOWE ORAZ Z TWORZYW - 

LATEX

I2

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

I3

I1RPOLARGJAPAN

RDR

RDRB

Dostępne kolory i rozmiary:
 13..................................................... 5907522907501

Dostępne kolory i rozmiary:
 8....................................................... 5907522917753
 9....................................................... 5907522917760
 10..................................................... 5907522917777
 11..................................................... 5907522917784

Dostępne kolory i rozmiary:
 7 ................................................... 5907522919719
 8 ................................................... 5907522919658
 9 ................................................... 5907522919665
 10 ................................................. 5907522919672
 11 ................................................. 5907522910891

rozmiar : .......................................... 13
normy : ...................................EN420

rozmiar : ...................................... 8..11
normy : ...........EN420, EN388(3141)

rozmiar : ...................................... 7..11
kolor : ...........................................
normy : ...........EN420, EN388(3141)

EN 420

EN 420 EN 388

3141

Rękawice ochronne termoodporne wykonane z PCV w kolorze pomarańczowym.
szorstka powierzchnia części chwytnej ułatwia chwytanie śliskich przedmiotów• 
hydrofobową wyściółkę można wywinąć na zewnątrz i bardzo szybko wysuszyć - • 
zaprojektowana tak, by odprowadzać pot od skóry ręki
wyściółka wykonana z wysokiej jakości tkaniny polarowej, która gwarantuje • 
komfort użytkowania oraz ciepło
wytrzymałe na ścieranie• 
wykazują dużą odporność na środki piorące, detergenty oraz kwasy• 

Rękawice ochronne wykonane z dzianiny, powlekane.
wysoka jakość dzianiny (ścieg 10) gwarantuje komfort użytkowania• 
powlekane bardzo wytrzymałą gumą o porowatej strukturze, dzięki czemu zacho-• 
wują świetną przyczepność, przy czym nie tracą swojej elastyczności
trudnościeralne i odporne na zużycie• 
odporne na rozdarcie i powstawanie pęknięć• 
stosowane w budownictwie oraz przemyśle transportowym• 
wytrzymałość i wysoka jakość gwarantują zadowolenie użytkowników• 
zgodne z normami EN388 (przykładowe poziomy odporności: 3 1 4 1) i EN420• 

Rękawice ochronne wykonane z dzianiny, powlekane.
wysoka jakość dzianiny (ścieg 10) gwarantuje komfort użytkowania• 
powlekane bardzo wytrzymałą gumą o porowatej strukturze, dzięki czemu zacho-• 
wują świetną przyczepność, przy czym nie tracą swojej elastyczności
trudnościeralne i odporne na zużycie• 
odporne na rozdarcie i powstawanie pęknięć• 
stosowane w budownictwie oraz przemyśle transportowym• 
wytrzymałość i wysoka jakość gwarantują zadowolenie użytkowników• 
zgodne z normami EN388 (przykładowe poziomy odporności: 3 1 4 1) i EN420• 

pakow. : .......................................6/60
j.m. : ...................................... para
waga op. : ......................................18kg
wym. op. : ...............................36x26x76

pakow. : ...................................12/120
j.m. : ...................................... para
waga op. : ......................................11kg
wym. op. : ...............................53x27x27

pakow. : ...................................12/120
j.m. : ...................................... para
waga op. : ......................................11kg
wym. op. : ...............................53x26x53
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OCHRONA RĄK
RĘKAWICE GUMOWE ORAZ Z TWORZYW - LATEX

Dostępne kolory i rozmiary:
 XL ................................................ 5907522995812
 XL ................................................ 5907522930370
 XL ................................................ 5907522939892
 XL ................................................ 5907522928520

Dostępne kolory i rozmiary:
 9 ................................................... 5907522900649
 9 ................................................... 5907522900656
 10 ................................................. 5907522907778
 9 ................................................... 5907522900663

Dostępne kolory i rozmiary:
 7....................................................... 5907522922443
 8....................................................... 5907522922450
 9....................................................... 5907522922467
 10..................................................... 5907522922436
 11..................................................... 5907522923143

 7 ................................................... 5907522995782
 8 ................................................... 5907522995799
 9 ................................................... 5907522995805
 10 ................................................. 5907522995775

RECODRAG

RU

RTELA

rozmiar : ......................................... XL
kolor : ...................................
normy : ...........EN420, EN388(2142)

rozmiar : ...................................... 9..10
kolor : ...................................
normy : ...................................EN420

rozmiar : ...................................... 7..11
kolor : ...........................................
normy : ...........EN420, EN388(3131)

EN 420 EN 388

2142

EN 420

EN 420 EN 388

3131

Rękawice ochronne powlekane.
wykonane z dzianiny• 
powlekane gumą o porowatej strukturze, dzięki czemu zachowują świetną przy-• 
czepność
odporne na rozdarcie i powstawanie pęknięć• 
trudnościeralne i odporne na zużycie• 
stosowane w budownictwie oraz przemyśle transportowym• 
zgodne z normami EN388 (przykładowe poziomy odporności: 2 1 4 2) i EN420• 

Rękawice ochronne powlekane gumą.
100% bawełna• 
powlekane gumą, dzięki czemu są odporne na przecieranie• 
zakończone ściągaczem• 
popularnie używane rękawice do wszelkiego rodzaju prac mechanicznych oraz w • 
gospodarstwach domowych
potocznie zwane wampirkami• 

Rękawice ochronne wykonane z poliestru, powlekane latexem.
zakończone ściągaczem• 
powleczenie o chropowatej strukturze zapewnia doskonałą chwytność, nie powo-• 
dując usztywnienia rękawicy
odporne na ścieranie i rozdarcie• 
rozciągliwe i wytrzymałe, mimo iż są cienkie• 
elastyczne, dzięki czemu świetnie dopasowują się do dłoni• 
nie kurczą się w kontakcie z wodą oraz zapewniają doskonałą manualność przy • 
ograniczeniu ślizgania się trzymanego przedmiotu
stosowane jako zamiennik dla rękawic RNYLA• 
zgodne z normami EN388 (poziomy odporności: 3 1 3 1) i EN420• 

pakow. : ...................................12/240

j.m. : ...................................... para
waga op. : ......................................21kg
wym. op. : ...............................62x42x52

pakow. : .................................100/600

j.m. : ...................................... para
waga op. : ......................................26kg
wym. op. : ...............................44x23x63

pakow. : ...................................12/240

j.m. : ...................................... para
waga op. : ......................................30kg
wym. op. : ...............................50x26x54
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OCHRONA RĄK
RĘKAWICE GUMOWE ORAZ Z TWORZYW - LATEX

OCHRONA RĄK
RĘKAWICE GUMOWE ORAZ Z TWORZYW - LATEX

I2

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

I3

I1RECOREX

REXG

RGS

Dostępne kolory i rozmiary:
 10.5.................................................. 5907522933449

Dostępne kolory i rozmiary:
 10.5.................................................. 5907522906900

Dostępne kolory i rozmiary:
 10.5.................................................. 5907522907082

rozmiar : ....................................... 10.5
normy : ...................................EN420

rozmiar : ....................................... 10.5
normy : ..................... EN420, EN388

rozmiar : ....................................... 10.5
normy : ...................................EN420

EN 420

EN 420

Rękawice ochronne powlekane zakończone ściągaczem.
wykonane z dzianiny• 
powlekane podwójnie wulkanizowaną gumą w kolorze pomarańczowym• 
bardzo odporne na ścieranie, przecieranie, a także rozdarcie• 
idealne dla brukarzy• 
stosowane w budownictwie oraz przemyśle transportowym• 
potocznie zwane extra grip• 

Rękawice ochronne powlekane zakończone ściągaczem.
wykonane z dzianiny• 
powlekane podwójnie wulkanizowaną gumą w kolorze pomarańczowym• 
bardzo odporne na ścieranie, przecieranie, a także rozdarcie• 
idealne dla brukarzy• 
stosowane w budownictwie oraz przemyśle transportowym• 
potocznie zwane extra grip• 
zgodne z normami EN388 (poziomy odporności: (3 2 3 2)) i EN420• 

Rękawice ochronne powlekane zakończone ściągaczem.
wykonane z dzianiny• 
od strony chwytnej powlekane szorstkowaną gumą w żółtym kolorze• 
odporne na ścieranie• 
zapewniają dobrą chwytność przy przenoszeniu przedmiotów• 
stosowane w budownictwie oraz przemyśle transportowym• 
potocznie zwane grip• 

pakow. : ...................................12/120
j.m. : ...................................... para
waga op. : ......................................12kg
wym. op. : ...............................35x26x59

pakow. : ...................................12/120
j.m. : ...................................... para
waga op. : ......................................19kg
wym. op. : ...............................35x26x59

pakow. : ...................................12/120
j.m. : ...................................... para
waga op. : ......................................12kg
wym. op. : ...............................27x31x59
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OCHRONA RĄK
RĘKAWICE GUMOWE ORAZ Z TWORZYW - LATEX

Dostępne kolory i rozmiary:
 7....................................................... 5907522917838
 8....................................................... 5907522917845
 9....................................................... 5907522917852
 10..................................................... 5907522917869
 11..................................................... 5907522917876

Dostępne kolory i rozmiary:
 7 ................................................... 5907522919542
 8 ................................................... 5907522919559
 9 ................................................... 5907522919566
 10 ................................................. 5907522919573
 11 ................................................. 5907522919580

Dostępne kolory i rozmiary:
 10..................................................... 5907522924645

RNYLA

RNYLAB

RKEVBLUESTONE

rozmiar : ...................................... 7..11
normy : ...........EN420, EN388(3131)

rozmiar : ...................................... 7..11
kolor : ...........................................
normy : ...........EN420, EN388(3131)

rozmiar : .......................................... 10
normy : ...........EN420, EN388(3444)

  

EN 420 EN 388

3131

EN 420

Rękawice ochronne wykonane z nylonu z dodatkowym powleczeniem z latexu.
wykonane z nylonu, ścieg 13• 
powlekane latexem o chropowatej strukturze zapewniającej doskonałą chwytność, • 
nie powodując usztywnienia rękawicy
latex wykazuje odporność na detergenty oraz kwasy• 
zarówno tkanina jak i oblanie odporne na rozdarcie, rozciągliwe i wytrzymałe, • 
mimo iż są cienkie
elastyczne, dzięki czemu świetnie dopasowują się do dłoni• 
zapewniają doskonałą manualność przy ograniczeniu ślizgania się trzymanego • 
przedmiotu
nie pylące• 
potocznie zwane blue-bird• 
zgodne z normami EN388 (poziomy odporności: 3 1 3 1) i EN420• 

Rękawice ochronne wykonane z nylonu z dodatkowym powleczeniem z latexu.
wykonane z nylonu, ścieg 13• 
powlekane latexem o chropowatej strukturze zapewniającej doskonałą chwytność, • 
nie powodując usztywnienia rękawicy
latex wykazuje odporność na detergenty oraz kwasy• 
zarówno tkanina jak i oblanie odporne na rozdarcie, rozciągliwe i wytrzymałe, • 
mimo iż są cienkie
elastyczne, dzięki czemu świetnie dopasowują się do dłoni• 
zapewniają doskonałą manualność przy ograniczeniu ślizgania się trzymanego • 
przedmiotu
nie pylące• 
potocznie zwane blue-bird• 
zgodne z normami EN388 (poziomy odporności: 3 1 3 1) i EN420• 

Rękawice ochronne wykonane z przędzy kewlar.
powlekane niebieskim latexem• 
wykazują odporność na rozdarcie i przekłucie, jak również dzięki kevlarowi na • 
przecięcia
doskonała chwytność• 
idealne do prac przy obróbce metalu• 
zgodne z normami EN388 (poziomy odporności: 3 4 4 4) i EN420• 

pakow. : ...................................12/120
j.m. : ...................................... para
waga op. : ........................................7kg
wym. op. : ...............................48x25x25

pakow. : ...................................12/120
j.m. : ...................................... para
waga op. : ......................................10kg
wym. op. : ...............................48x25x25

pakow. : ...................................12/120
j.m. : ...................................... para
waga op. : ......................................14kg
wym. op. : ...............................29x26x54
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OCHRONA RĄK
RĘKAWICE GUMOWE ORAZ Z TWORZYW - LATEX • RĘKAWICE POWLEKANE - NITRYL

OCHRONA RĄK
RĘKAWICE GUMOWE ORAZ Z TWORZYW - LATEX • RĘKAWICE POWLEKANE - NITRYL

I2

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

I3

I1ORINER

RTENI

RNITNP

Dostępne kolory i rozmiary:
 8....................................................... 5907522954543

 9....................................................... 5907522954550

 10..................................................... 5907522953799

 11..................................................... 5907522953805

Dostępne kolory i rozmiary:
 7 ................................................... 5907522965280
 8 ................................................... 5907522965297

 9 ................................................... 5907522965303

 10 ................................................. 5907522965310
 7 ................................................... 5907522922481
 8 ................................................... 5907522922498
 9 ................................................... 5907522922429

 10 ................................................. 5907522922474

Dostępne kolory i rozmiary:
 10.5.................................................. 5907522907365

rozmiar : ...................................... 8..11
normy : ..........EN420, EN388(1131), 
EN374-2

rozmiar : ...................................... 7..10
kolor : ........................................
normy : ...........EN420, EN388(4121)

rozmiar : ....................................... 10.5
normy : ..................... EN420, EN388

   

EN 420

  
EN 420

Rękawice ochronne wykonane z gumy.
długość 30 cm• 
nakropienie od części chwytnej ułatwia chwytanie mokrych, śliskich przedmio-• 
tów
wyściółka wykonana z wysokiej jakości tkaniny polarowej, która gwarantuje • 
komfort użytkowania
miękki mankiet sięga do połowy przedramienia, dzięki czemu o wiele lepiej chroni • 
rękę
wykazują elastyczność, a tym samym odporność na rozdarcie• 
izolują w średnich i niskich temperaturach• 
doskonałe do przetwórstwa rybnego, przemysłu spożywczego oraz stosowane w • 
gospodarstwach domowych
każda para pakowana w osobną w torebkę, dzięki czemu świetnie się prezentują i • 

Rękawice ochronne wykonane z poliestru, powlekane nitrylem.
zakończone ściągaczem• 
charakteryzują się zwiększoną odpornością na ścieranie• 
idealnie nadają się do wykonywania skomplikowanych manipulacji• 
wykazują bardzo dużą elastyczność oraz świetnie dopasowują się do dłoni• 
zapewniają manualność oraz doskonałe czucie trzymanego przedmiotu• 
nitryl zwiększa odporność na smary i oleje• 
sprawdzają się w miejscach, gdzie następuje kontakt z wyżej wymienionymi sub-• 
stancjami
wykorzystywane do ogólnych prac mechanicznych• 
stosowane jako zamiennik dla rękawic RNIFO• 
zgodne z normami EN388 (przykładowe poziomy odporności: 4 1 2 1) i EN420• 

Rękawice ochronne powlekane nitrylem, zakończone usztywnianym mankietem.
część wierzchnia i chwytna oblewana powłoką z nitrylu w kolorze granatowym• 
odporne na ścieranie, przetarcie czy też przebicie• 
zapewniają sprawność elastyczną• 
nitryl zwiększa odporność na smary, oleje, tłuszcze i węglowodory• 
zachowują swoją formę i tym samym mogą być prane• 
sprawdzają się w miejscach, gdzie następuje kontakt z wyżej wymienionymi sub-• 
stancjami
nitryl ulega biodegradacji, dzięki czemu rękawice nitrylowe są bezpieczne dla • 
środowiska
doskonałe dla mechaników, wykorzystywane podczas przeładunku i transportu• 
dostępne zarówno w kategorii I i kategorii II (EN388)• 

pakow. : .....................................12/96
j.m. : ...................................... para
waga op. : ......................................14kg
wym. op. : ...............................53x41x35

pakow. : ...................................12/240
j.m. : ...................................... para
waga op. : ......................................12kg
wym. op. : ...............................29x40x54

pakow. : ...................................12/120
j.m. : ...................................... para
waga op. : ......................................15kg
wym. op. : ...............................26x38x70
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I1

I2

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

I3

OCHRONA RĄK
RĘKAWICE POWLEKANE - NITRYL

Dostępne kolory i rozmiary:
 7....................................................... 5907522907402
 8....................................................... 5907522907426
 9....................................................... 5907522907433
 10..................................................... 5907522907396

Dostępne kolory i rozmiary:
 7....................................................... 5907522915889
 8....................................................... 5907522915919
 9....................................................... 5907522915971
 10..................................................... 5907522915995

Dostępne kolory i rozmiary:
 10..................................................... 5907522924652

RNITZ

RNIFO

RBLACKCUT

rozmiar : ...................................... 7..10
normy : ..................... EN420, EN388

rozmiar : ...................................... 7..10
normy : ...........EN420, EN388(4121)

rozmiar : .......................................... 10
normy : ...........EN420, EN388(4342)

   

EN 420

EN 420

Rękawice ochronne wykonane z nitrylu, zakończone ściągaczem.
część chwytnia i do połowy część wierzchnia oblewane powłoką z nitrylu w ko-• 
lorze żółtym
odporne na ścieranie, przetarcie czy też przebicie• 
zapewniają sprawność elastyczną• 
nitryl zwiększa odporność na smary, oleje, tłuszcze i węglowodory• 
zachowują swoją formę i tym samym mogą być prane• 
sprawdzają się w miejscach, gdzie następuje kontakt z wyżej wymienionymi sub-• 
stancjami
nitryl ulega biodegradacji, dzięki czemu rękawice nitrylowe są bezpieczne dla • 
środowiska
doskonałe dla mechaników, wykorzystywane podczas przeładunku i transportu• 
dostępne zarówno w kategorii I i kategorii II (EN388)• 

Rękawice ochronne wykonane z nylonu, powlekane spienianym nitrylem.
powlekane chemicznie spienianym nitrylem typu FOAM w kolorze szarym• 
zakończone ściągaczem• 
charakteryzują się zwiększoną odpornością na ścieranie i przetarcie• 
zapewniają manualność oraz doskonałe czucie trzymanego przedmiotu• 
nitryl zwiększa odporność na smary i oleje, a technologia FOAM zwiększa ela-• 
styczność rękawicy
sprawdzają się w miejscach, gdzie następuje kontakt z wyżej wymienionymi sub-• 
stancjami
wykorzystywane do ogólnych prac mechanicznych• 
zgodne z normami EN388 (poziomy odporności: 4 1 2 1) i EN420• 

Rękawice wykonane z przędzy UHMWPE.
na części chwytnej oblewane cienką warstwą spienianego nitrylu w czarnym ko-• 
lorze
charakteryzują się  odpornością na przecięcie• 
podwyższona odporność na ścieranie i rozdarcie• 
idealna do pracy z zaolejonymi blachami i w hydraulice• 
zgodne z normami EN388 (poziomy odporności: 4 3 4 2) i EN420• 

pakow. : ...................................12/120
j.m. : ...................................... para
waga op. : ........................................7kg
wym. op. : ...............................54x23x53

pakow. : ...................................12/120
j.m. : ...................................... para
waga op. : ........................................6kg
wym. op. : ...............................54x28x25

pakow. : ...................................12/120
j.m. : ...................................... para
waga op. : ......................................14kg
wym. op. : ...............................29x26x54
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OCHRONA RĄK
RĘKAWICE POWLEKANE - POLIURETAN

OCHRONA RĄK
RĘKAWICE POWLEKANE - POLIURETAN

I2

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

I3

I1RLEVEL5

RTEPO

RNYPO

Dostępne kolory i rozmiary:
 8....................................................... 5907522954260

 10..................................................... 5907522908287

Dostępne kolory i rozmiary:
 7 ................................................... 5907522965327

 8 ................................................... 5907522965334

 9 ................................................... 5907522965341
 10 ................................................. 5907522965358
 7 ................................................... 5907522921842
 8 ................................................... 5907522921859
 9 ................................................... 5907522921866
 10 ................................................. 5907522921835

Dostępne kolory i rozmiary:
 7....................................................... 5907522912857
 8....................................................... 5907522912864
 9....................................................... 5907522912871
 10..................................................... 5907522912888

rozmiar : ....................................... 8,10
normy : ...........EN420, EN388(4542)

rozmiar : ...................................... 7..10
kolor : ........................................
normy : ...........EN420, EN388(4131)

rozmiar : ...................................... 7..10
normy : ...........EN420, EN388(4131)

  

  

EN 420 EN 388

4131

Rękawice ochronne wykonane z przędzy technologicznej o wysokiej odporności na 
przecięcia.

przędza TAEKI• 
powlekane poliuretanem• 
najwyższy współczynnik odporności na przecięcia (5)• 
odporne na ścieranie i rozdarcie, dzięki czemu są bardzo trwałe• 
idealne do pracy z ostrymi narzędziami, brzegami blach, rur czy szkła• 
zgodne z normami EN388 (poziomy odporności: 4 5 4 2) i EN420• 

Rękawice ochronne wykonane z poliestru, powlekane poliuretanem.
zakończone ściągaczem• 
odporne na ścieranie i rozdarcie• 
zapewniają manualność oraz doskonałe czucie trzymanego przedmiotu• 
wykazują bardzo dużą elastyczność oraz świetnie dopasowują się do dłoni• 
idealne do prac, gdzie wymagana jest precyzja• 
stosowane jako zamiennik dla rękawic RNYPO• 
zgodne z normą EN388 (poziomy odporności: 4 1 3 1) i EN420• 

Rękawice ochronne wykonane z nylonu, powlekane.
na części chwytnej powlekane poliuretanem• 
zakończone ściągaczem• 
charakteryzują się zwiększoną odpornością na ścieranie i rozdarcie• 
zapewniają manualność oraz doskonałe czucie trzymanego przedmiotu• 
wykazują bardzo dużą elastyczność, a tym samym odporność na rozciąganie oraz • 
świetnie dopasowują się do dłoni
wykorzystywane do ogólnych prac mechanicznych• 
zgodne z normami EN388 (poziomy odporności: 4 1 3 1) i EN420• 

pakow. : ...................................12/120
j.m. : ...................................... para
waga op. : ......................................17kg
wym. op. : ...............................29x28x75

pakow. : ...................................12/120
j.m. : ...................................... para
waga op. : ........................................4kg
wym. op. : ...............................29x26x54

pakow. : ...................................12/120
j.m. : ...................................... para
waga op. : ........................................4kg
wym. op. : ...............................42x28x28
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I1

I2

A

B

C

D

E

F
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J

I3

OCHRONA RĄK
RĘKAWICE POWLEKANE - Z NAKROPIENIEM

Dostępne kolory i rozmiary:
 7....................................................... 5907522907266
 8....................................................... 5907522907273
 9....................................................... 5907522907280
 10..................................................... 5907522907259

Dostępne kolory i rozmiary:
 L ...................................................... 5907522906665

Dostępne kolory i rozmiary:
 7....................................................... 5907522900670
 8....................................................... 5907522900687
 9....................................................... 5907522900694
 10..................................................... 5907522900700

RMICRON

RCROSS

FLOATEX

rozmiar : ...................................... 7..10
normy : ...................................EN420

rozmiar : ............................................L
normy : ...........EN420, EN388(124x)

rozmiar : ...................................... 7..10
normy : ...................................EN420

  
EN 420

EN 420

Rękawice ochronne wykonane z bawełny z jednostronnym mikronakropieniem.
część chwytna rękawicy pokryta białym mikronakropieniem z PCV• 
nakropienie zapewnia przyczepność przedmiotu trzymanego, tym samym ideal-• 
nie nadają się do prac wymagających dobrej chwytności, przy zachowaniu czucia 
w palcach
na części wierzchniej trzy szwy i marszczenie w nadgarstku• 
elastyczne, dzięki czemu świetnie dopasowują się do dłoni• 

Rękawice ochronne wykonane z dzianiny w kolorze pomarańczowym.
dwustronnie powlekane siatką PCV z domieszką silikonu• 
znakomicie przylegają do śliskich powierzchni• 
idealne przy pracach przeładunkowych, w przemyśle meblarskim i drzewnym• 
doskonałe dla szklarzy, do przenoszenia śliskich przedmiotów• 
dostępne zarówno w kategorii I i kategorii II (EN388 (poziomy odporności: 1 2 4 • 
X) oraz EN420)

Rękawice ochronne powlekane.
wykonane z bawełny łączonej z poliestrem• 
na część chwytnej powleczenie w kształcie linii papilarnych oraz drobnych kropek • 
wykonane z mieszanki PCV z nitrylem
ergonomiczne – idealne dopasowanie do dłoni• 
charakteryzują się zwiększoną odpornością na przetarcie przy czym zapewniają • 
sprawność elastyczną
zapewniają doskonałą manualność przy ograniczeniu ślizgania się trzymanego • 
przedmiotu
każda para pakowana w osobną w torebkę, dzięki czemu świetnie się prezentują i • 
są idealne na wszelkiego rodzaju prezentacje

pakow. : ...................................12/600
j.m. : ...................................... para
waga op. : ......................................20kg
wym. op. : ...............................48x26x65

pakow. : ...................................12/120
j.m. : ...................................... para
waga op. : ......................................13kg
wym. op. : ...............................35x26x59

pakow. : .....................................12/96
j.m. : ...................................... para
waga op. : ........................................6kg
wym. op. : ...............................29x26x54

   

  


