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Kožené – kombinované
WZMACNIANE SKÓRĄ
Mechanické mechaniczne

GENTILIS

0101 0093 99 100
MOQ

328

1

60 

CORAX

0101 0033 99 xxx
MOQ

1

60 

NEW
size
11

Velikosti Rozmiary: 10

Velikosti Rozmiary: 8, 9, 10, 11

Barevnost Kolor: černá-žlutá czarno-żółte

Barevnost Kolor: černá-žlutá czarno-żółte

Mechanické rukavice, signální žlutá barva, dlaň ze syntetické kůže se silikonovým neklouzavým potiskem, hřbet ze Spandexu. Hřbet a klouby prstů
jsou chráněné pryžovými protektory. Kevlarová výztuž v úchopové části mezi
palcem a ukazovákem, zápěstí z elastického neoprenu.

Rukavice šité ze syntetického materiálu s vlastnostmi jemné štípané
usně, s protiskluzovými potisky na prstech, zesílenou úchopovou
plochou v dlani, jemnou nylonovou tkaninou na bocích prstů zajišťující snadnou pohyblivost a nastavitelnou manžetou na suchý zip.

Rękawice chroniące przed uszkodzeniami mechanicznymi, wykonane ze skóry
syntetycznej z nadrukiem silikonowym w części chwytnej oraz fluorescencyjnego
Spandeksu w części wierzchniej dłoni. Część wierzchnia oraz okolice stawów dodatkowo chronione specjalnymi elementami gumowymi. Wzmocnienia kewlarowe
pomiędzy kciukiem i palcem wskazującym, mankiet z elastycznego neoprenu.

Rękawice z syntetycznego materiału o właściwościach delikatnej
skóry, z antypoślizgową warstwą w części chwytnej, ze wzmocnioną
częścią chwytną dłoni, delikatną, nylonową tkaniną z boku palców,
zapewniającą ich ruchliwość, regulowany mankiet zapinany na rzep.

RUKAVICE RĘKAWICE

AALGE

0101 0098 99 xxx
MOQ

12

60 

reflexní doplňky
dodatki odblaskowe
Velikosti Rozmiary: 8, 10
Barevnost Kolor: černá czarny
Rukavice ze syntetické PU usně, hřbet z černého nylonu, elastická manžeta na suchý zip.
Rękawice wykonane z syntetycznej skóry (PU), wierzch z czarnego nylonu, elastyczny mankiet zapinany na rzep Velcro.

NOCTUA

0101 0094 99 xxx
MOQ

1

60 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11
Barevnost Kolor: černá-šedá czarne-szare
Komfortní prodyšné mechanické rukavice, bavlněný hřbet, dlaň
z mikroporézního PU.
Komfortowe rękawice do prac mechanicznych, część grzbietowa
bawełniana, część chwytna wykonana z mikroporowatej membrany poliuretanowej.

NOCTUA WINTER
0101 0095 99 110
MOQ

1

ZIMA

60 

Velikosti Rozmiary: 11
Barevnost Kolor: černá-šedá czarne-szare
Zateplené mechanické rukavice se hřbetem z neoprenu,
nepromokavá membrána, jemná fleecová podšívka, dlaň z PU,
úplet na zápěstí 8 cm.
Ocieplane rękawice do prac mechanicznych, część grzbietowa
wykonana z neoprenu, wodoodporna membrana, ciepła
podszewka polarowa, część chwytna wykonana z poliuretanu,
ściągacz dziany 8 cm.
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CRISTATA

0101 0084 xx XXX
MOQ

1

60

VELIKOSTI ROZMIARY: 8, 9
BAREVNOST KOLOR:

10

20

zelená
zielone

červená
czerwone

Dámské rukavice z umělého semiše v dlani, Spandexu na hřbetu,
se stahovací manžetou na suchý zip a ozdobným potiskem.
Damskie rękawice ze sztucznego zamszu w części chwytnej,
na zewnętrznej stronie Spandex®, ściągany mankiet zapinany
na rzep z ozdobnym nadrukiem.

EPOPS

0101 0080 99 100
MOQ

1

60

VELIKOSTI ROZMIARY: 10
BAREVNOST KOLOR: černá-šedá czarne-szare
Rukavice z umělého semiše v dlani, Spandexu na hřbetu s chrániči kloubů, se stahovací manžetou na suchý zip a podšívkou
v dlani.
Rękawice dziane, szyte, część dłonicowa ze sztucznego zamszu
z podszewką, część wierzchnia z włókna syntetycznego zawierającego Spandex® oraz ochronniki stawów. Mankiet zapinany na rzep.

PILARIS

0101 0078 99 XXX
MOQ

1

60

VELIKOSTI ROZMIARY: 8, 9
BAREVNOST KOLOR: modrá-šedá niebiesko-szare
Dámské rukavice z umělého semiše v dlani, Spandexu na hřbetu,
se stahovací gumičkou na zápěstí a ozdobným potiskem.
Damskie rękawice ze sztucznego zamszu w części chwytnej,
na zewnętrznej stronie Spandex®, ściągany mankiet zapinany
na rzep z ozdobnym nadrukiem.

330

RUKAVICE RĘKAWICE

MERULA

0101 0088 99 100
MOQ

1

60 

Velikosti Rozmiary: 10
Barevnost Kolor: černá-oranžová czarne-pomarańczowe
Výstražné rukavice pro práci ve špatně osvětlených prostorech, se spandexovým hřbetem s reflexními prvky, dlaň
z umělé kůže s PVC vyztužením na nejvíce exponovaných
místech, kevlarová podšívka poskytuje zvýšenou ochranu
proti pořezání nebo spálení při pádu.
Rękawice o wysokiej widoczności przeznaczone do pracy w
środowisku o niskim natężeniu światła, Spandex® w części
grzbietowej dłoni z elementami odblaskowymi, syntetyczna
skóra w części chwytnej dłoni ze wzmocnieniem z PVC
w miejscach najbardziej obciążonych pracą, kewlarowa
wyściółka zapewnia dodatkową ochronę przed przecięciem
lub przetarciem podczas upadku.

1121

THRUSH

0101 0099 99 100
MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 10
Barevnost Kolor: červená-šedá czerwono-szary
Rukavice z umělé kůže, hřbet bavlna/Spandex®,
manžeta na suchý zip.
Rękawice wykonane z syntetycznej skóry, część
grzbietowa wykonana z bawełny/spaneksu makiety
regulowane na rzepy Velcro.

NIGRA

0101 0081 99 100
MOQ

1

60 

Velikosti Rozmiary: 10
Barevnost Kolor: černá-šedá czarne-szare
Rukavice z umělého semiše v dlani, Spandexu na hřbetu
s chrániči kloubů, s dvojitou stahovací manžetou na suchý
zip a antivibračními polštářky na exponovaných místech.
Rękawice ze sztucznego zamszu w części chwytnej, ze
Spandexu na grzbiecie dłoni, włącznie z ochroną stawów ręki,
z podwójnym ściąganym mankietem na rzepy i poduszkami
antywibracyjnymi umieszczonymi w eksponowanych miejscach.
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ATTHIS

0120 0013 99 100
MOQ

1

60

ANTIVIBRAČNÍ
ANTYWIBRACYJNE
VELIKOSTI ROZMIARY: 10
BAREVNOST KOLOR: černá-šedá czarne-szare
Certifikované antivibrační rukavice, úplet ze směsi bavlny
a polyesteru, nitrilové antivibrační polštářky na dlani a prstech.
EN 10819.
Certyfikowane rękawice antywibracyjne, wyściółka wykonana
z mieszanki bawełny i poliestru, nitrylowe poduszki antywibracyjne w części chwytnej dłoni. EN 10819.

4242

FUSCUS

0101 0082 99 100
MOQ

1

60

VELIKOSTI ROZMIARY: 10
BAREVNOST KOLOR: černá-šedá czarne-szare
Rukavice bez prstů z jemné kozinky v dlani s gelovou vložkou, Lycry a neoprenu na hřbetu, a se stahovací manžetou na suchý zip.
Rękawice z delikatnej koziej skóry w części chwytnej dłoni,
z żelową wkładką. Lycra i neopren na grzbiecie dłoni, ściągany
mankiet zapinany na rzep, bez palców.

GROUSE

0101 0115 99 100
MOQ

12

120

VELIKOSTI ROZMIARY: 10
Kombinované rukavice s dlaní z polyuretanu, hřbet a manžeta ze
směsy bavlna/polyester.
Rękawice wzmacniane skórą część chwytna wykonana z poliuretanu, część grzbietowa wykonana z mieszanki bawełny i poliestru.

NEW
332

1211

ROBIN
ekonomická vatianta
wersja ekonomiczna

str.

342

RUKAVICE RĘKAWICE

Hovězí > celokožené dwoina bydlęca > całoskórzane

Aluco plus
0102 0064 99 XXX
MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11

NEW

Barevnost Kolor: žlutá-bílá żółto-biała
Šitá celokožená rukavice z hovězí lícovky, vodě a olejoodpudivá.
Vrchní část manžety-pružný úplet, spodní část zesílená kůží.
Szyte rękawice całoskórzane wykonane ze skóry bydlęcej, wodoodporne, olejoodporne. W górnej części mankiet wykończony
elastycznym ściągaczem, u dołu wzmacniany skórą.

3133

PaLlida

0102 0065 99 XXX
MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 8, 9, 10

NEW

Barevnost Kolor: šedá szare
Šitá celokožená rukavice z jemné šedé hovězí lícovky,
drivers („řidičský“) design.
Szyte rękawice całoskorzane typu „driver“ wykonane z wysokiej
jakości szarej skory bydlęcej.

2131

PaLlida yellow
0102 0066 99 XXX
MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 8, 9, 10

NEW

Barevnost Kolor: žlutá żółte
Šitá celokožená rukavice z jemné žluté hovězí lícovky,
drivers („řidičský“) design.
Szyte rękawice całoskorzane typu „driver“ wykonane z wysokiej
jakości żółtej skóry bydlęcej.

2131
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FRANCOLIN
0102 0006 99 105
MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 10
Barevnost Kolor: tmavá ciemne
Celokožené rukavice z jednobarevné lícové nábytkové
hověziny, s podšívkou.
Rękawice całoskórzane z jednobarwnej licowej skóry
meblowej, z podszewką.

2121

MAGPIE FULL
0102 0054 99 110
MOQ

12

60 

Velikosti Rozmiary: 11
Barevnost Kolor: zelená-šedá zielono-szare
Rukavice z hovězí štípenky, zesílená dvojitá vrstva v dlani
na palci a ukazovák a s 7 cm manžetou.
Rękawice z dwoiny bydlęcej, wzmocnione podwójną
warstwą skóry w części chwytnej dłoni, na kciuku i palcu
wskazującym, mankiet 7 cm.

3143

SNIPE

0102 0009 99 110
MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 11
Barevnost Kolor: šedá szare
Celokožené rukavice bez podšívky z hovězí štípenky, s tuhou
7 cm širokou manžetou.
Rękawice całoskórzane bez podszewki, z dwoiny wołowej, ze
sztywnym mankietem o szerokości 7 cm.

3121

334

RUKAVICE RĘKAWICE

SNIPE WINTER
0119 0010 00 100
MOQ

12

ZIMA

100 

Velikosti Rozmiary: 11
Barevnost Kolor: šedá szare
Celokožené zateplené rukavice z hovězí štípenky, se 7 cm širokou
manžetou a zesílenou dlaní a palcem.
Ocieplone rękawice całoskórzane z dwoiny wołowej, ze sztywnym mankietem o szerokości 7 cm, wzmocniony kciuk i część wewnętrzna dłoni.

3121

STILT

0102 0007 99 105
MOQ

1

120 

Velikosti Rozmiary: 10
Barevnost Kolor: šedá-bílá szaro-białe
Celokožené rukavice bez podšívky ze světlé lícové hověziny v dlani,
šedé hovězí štípenky na hřbetu, s tuhou 7 cm širokou manžetou
Rękawice całoskórzane bez podszewki z jasnej licowej skóry wołowej
w części chwytnej dłoni, szarej dwoiny wołowej na grzbiecie, ze
sztywnym mankietem o szerokości 7 cm.

2121

KILLDEER

0120 0003 00 XXX
MOQ

1

20 

antivibrační
antywibracyjne

NEW
size
11

Velikosti Rozmiary: 10, 11
Barevnost Kolor: šedá szare
Certifikované antivibrační rukavice z měkké lícové kůže a hovězí štípenky, volnou manžetou a bavlněnou podšívkou. Norma EN ISO 10819.
Certyfikowane rękawice antywibracyjne wykonane z miękkiej skóry
licowej i dwoiny bydlęcej, posiadają luźny mankiet i bawełnianą wyściółkę. Zgodne z normą EN ISO 10819.

1522
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Hovězí > kombinované dwoina bydlęca > kombinowane

ACUTA GREY
0101 0105 99 100

NEW

MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 10
Barevnost Kolor: žlutá-šedá żółte-szare
Kombinovaná rukavice z hovězí lícovky a bavlněné tkaniny.
Pevná manžeta o délce 10 cm.
Wzmacniane skorą rękawice wykonane ze skóry bydlęcej i dzianiny bawełnianej. Wytrzymały mankiet – 10 m.

2233

ACUTA GREY
STRONG
0101 0106 99 100

NEW

MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 10
Barevnost Kolor: žlutá-šedá żółte-szare
Kombinovaná rukavice z hovězí lícovky a bavlněné tkaniny
se zesílením v oblasti celé dlaně, palce a ukazováku.
Pevná manžeta o délce 10 cm.
Wzmacniane skorą rękawice ochronne wykonane ze skóry
bydlęcej i bawełnianej dzianiny, wzmocnienia w części chwytnej,
na palach i na kciuku. Wytrzymały mankiet 10 cm.

2234

ACUTA YELLOW
0101 0107 99 100
MOQ

NEW

12

120 

Velikosti Rozmiary: 10
Barevnost Kolor: žlutá żółte
Kombinovaná rukavice ze žluté hovězí lícovky a bavlněné tkaniny.
Pevná manžeta o délce 10 cm.
Wzmacniane skorą rękawice ochronne wykonane z żółtej skóry
bydlęcej i bawełnianej dzianiny. Wytrzymały mankiet 10 cm.

2234

336

RUKAVICE RĘKAWICE

CERVINUS

ZIMA

0101 0086 99 120
MOQ

1

12

60

SIZE

VELIKOSTI ROZMIARY: 12
BAREVNOST KOLOR: šedá szare
Komfortní kombinované zimní rukavice z hovězí lícovky a bavlněného
kanvasu, pevná manžeta, zateplené materiálem Thinsulate 40 g.
Komfortowa rękawica zimowa wykonana z połączenia skóry
licowej wołowej oraz płótna bawełnianego, sztywny mankiet,
wyściółka Thinsulate 40 g.

2132

CROW

0101 0020 99 105
MOQ

12

120

VELIKOSTI ROZMIARY: 10
BAREVNOST KOLOR: žlutá-bílá zółto-białe
Rukavice z lícové hověziny v dlani s podšívkou a z bavlněné tkaniny
na hřbetu a manžetě.
Rękawice wzmacniane skórą wołową licową, z podszewką, grzbiet
dłoni oraz mankiet wykonane z tkaniny bawełnianej.

1121

CURLEW WINTER
0101 0074 xx 105
MOQ

12

96

VELIKOSTI ROZMIARY: 10
BAREVNOST KOLOR:

79

96

žlutá
żółty

oranžová
pomarańczowy

ZIMA

Zateplené rukavice z jednobarevné jemné lícové hověziny v dlani
a polyesterového úpletu v reflexní barvě na hřbetu a manžetě.
Ocieplane rękawice wzmacniane delikatną, jednokolorową licową
skórą wołową w części chwytnej dłoni, grzbiet dłoni oraz mankiet wykonane z dzianiny poliestrowej w kolorze odblaskowym.

1121
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GRYLLE

0101 0102 99 100

NEW

MOQ

12

120

VELIKOSTI ROZMIARY: 10
BAREVNOST KOLOR: žlutá-šedá żółte-szare
Kombinovaná rukavice z hovězí štípenky a bavlněné tkaniny.
Pevná manžeta o délce 7 cm.
Wzmacniane skorą rękawice wykonane z dwoiny bydlęcej i dzianiny bawełnianej. Wytrzymały mankiet – 7 cm.

4244

GRYLLE STRONG
0101 0103 99 100

NEW

MOQ

12

120

VELIKOSTI ROZMIARY: 10
BAREVNOST KOLOR: žlutá-šedá żółte-szare
Kombinovaná rukavice z hovězí štípenky a bavlněné tkaniny
se zesílením v oblasti dlaně. Pevná manžeta o délce 10 cm.
Wzmacniane skorą rękawice wykonane z dwoiny bydlęcej
i dzianiny bawełnianej. Wzmacniane w części chwytnej.
Wytrzymały mankiet – 10 cm.

4344

GRYLLE DOUBLE
0101 0104 99 100

NEW

MOQ

12

72

VELIKOSTI ROZMIARY: 10
BAREVNOST KOLOR: žlutá-šedá-modrá żółte-szare-niebieskie
Kombinovaná rukavice z hovězí štípenky a bavlněné tkaniny
se zesílením po celé dlani, palci a ukazováku.
Pevná manžeta o délce 7 cm.
Wzmacniane skorą rękawice wykonane z dwoiny bydlęcej i dzianiny bawełnianej. Wzmacniane w części chwytnej, na palcach
i kciuku. Wytrzymały mankiet – 7 cm.

4344

338

RUKAVICE RĘKAWICE

MAGPIE

0101 0018 99 105
MOQ

12

72

VELIKOSTI ROZMIARY: 10
BAREVNOST KOLOR: zelená-šedá zielono-szare
Rukavice z hovězí štípenky s podšívkou a zesílenou vrstvou v dlani,
s bílou bavlněnou tkaninou na hřbetu a s tuhou manžetou.
Rękawice wzmacniane dwoiną wołową, w części chwytnej dłoni
dodatkowo wzmacniane drugą warstwą skóry, na grzbiecie
biała tkanina bawełniana, sztywny mankiet, podszewka.

2331

GROSBEAK
0101 0075 99 120
MOQ

12

12

SIZE

72

VELIKOSTI ROZMIARY: 12
BAREVNOST KOLOR: zelená-šedá zielono-szare
Rukavice z hovězí štípenky s podšívkou a zesílenou vrstvou
v dlani, z bavlněné tkaniny na hřbetu a s tuhou manžetou.
Rękawice wzmacniane dwoiną wołową, w części chwytnej dłoni
dodatkowo wzmacniane drugą warstwą skóry, z podszewką
w części chwytnej dłoni, tkanina bawełniana na grzbiecie dłoni,
sztywny mankiet.

2331

HS-01-003
0101 0091 99 105
MOQ

1

72

VELIKOSTI ROZMIARY: 10
BAREVNOST KOLOR: šedá-modrá szaro-niebieskie
Rukavice z hovězí štípenky, zesílená dlaň s podšívkou,
tkanina na hřbetu.
Rękawice z dwoiny bydlęcej, wewnętrzna część dłoni
wzmacniana, z podszewką, na wierzchu dłoni tkanina tekstylna,
wykończone mankietem.

1111

339
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BAREVNOST KOLOR:

EIDER

0101 0016 99 XXX
MOQ
105
žlutá-šedá
żółty-szare

110
červená-šedá
czerwono-szare

12

120

VELIKOSTI ROZMIARY: 10, 11
Rukavice z jednoho kusu silné hovězí štípenky v dlani s podšívkou,
bavlněná tkanina na hřbetu, s bavlněnou vyztuženou manžetou,
celokoženými palci a ukazováčky a překrytými špičkami prstů.
Rękawice wzmacniane grubą dwoiną wołową w jednym kawałku,
z podszewką w części chwytnej dłoni oraz bawełnianą tkaniną
na grzbiecie dłoni, bawełniany mankiet, kciuk i palec wskazujący
całoskórzane, końcówki palców przekryte skórą.

2221

HS-01-002
0101 0090 99 105
MOQ

1

120

VELIKOSTI ROZMIARY: 10
BAREVNOST KOLOR: žlutá-šedá żółte-szare
Rukavice vyrobené z jednoho kusu hovězí štípenky,
v dlani s podšívkou, tkanina na hřbetu. Celokožené palce
a překryté špičky prstů.
Rękawice wykonane z jednego kawałka dwoiny bydlęcej,
z podszewką po wewnętrznej stronie dłoni, tkanina tekstylna
po stronie wierzchniej dłoni, kciuk i koniuszki palców całoskórzane, wykończone mankietem.

1111

CURLEW

0101 0073 xx 105
MOQ

12

120

VELIKOSTI ROZMIARY: 10
BAREVNOST KOLOR:

79

96

žlutá żółty

oranžová pomarańczowy

Rukavice z jednobarevné hovězí štípenky v dlani s podšívkou
a polyesterového úpletu v reflexní barvě na hřbetu a manžetě.
Rękawice wzmacniane jednokolorową dwoiną wołową w części
chwytnej dłoni, grzbiet dłoni oraz mankiet wykonane z dzianiny
poliestrowej w kolorze odblaskowym.

1121

340

RUKAVICE RĘKAWICE

GULL

0101 0017 99 100
MOQ

12

120

VELIKOSTI ROZMIARY: 10
BAREVNOST KOLOR: šedá-modrá szaro-niebieskie
Rukavice z hovězí štípenky v dlani s podšívkou, hřbet a manžeta
z bavlněné tkaniny.
Rękawice wzmacniane dwoiną bydlęcą, z podszewką w części
chwytnej dłoni, grzbiet oraz mankiet bawełniane.

1121

HS-01-001
0101 0089 99 105
MOQ

1

120

VELIKOSTI ROZMIARY: 10
BAREVNOST KOLOR: šedá-modrá szaro-niebieskie
Rukavice z hovězí štípenky, v dlani s podšívkou,
hřbet a manžeta z tkaniny.
Rękawice wykonane z dwoiny bydlęcej, z podszewką
po wewnętrznej stronie dłoni. Wierzch dłoni i mankiety
wykonane z tkaniny tekstylnej.

1111

TERN

0101 0013 99 XXX
MOQ

12

120

VELIKOSTI ROZMIARY: dámské damskie 9, pánské meskie 10
BAREVNOST KOLOR: žlutá-modrá żółto-niebieskie
Rukavice z hovězí štípenky v dlani s podšívkou, hřbet a manžeta
z bavlněné tkaniny.
Rękawice wzmacniane dwoiną bydlęcą, z podszewką w części
chwytnej dłoni, grzbiet oraz mankiet bawełniane.

1111

341
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HS-01-004
0101 0109 99 100
MOQ

NEW

12

120

VELIKOSTI ROZMIARY: 10
BAREVNOST KOLOR: modrá-žlutá niebieskie-żółte
Rukavice z hovězí štípenky v dlani s podšívkou, hřbet a manžeta
z bavlněné tkaniny.
Rękawice wykonane z dwoiny bydlęcej z wyściółka w części
chwytnej. Część wierzchnia oraz mankiet wykonane z tkaniny
bawełnianej.

1111

ORIOLE

0101 0010 99 105
MOQ

12

120

VELIKOSTI ROZMIARY: 10
BAREVNOST KOLOR: žlutá-tmavá żółte-ciemne
Rukavice z jednobarevné lícové nábytkové hověziny v dlani
s podšívkou, bavlněnou tkaninou na hřbetu a s tuhou manžetou.
Rękawice wzmacniane jednokolorową skórą meblową licową,
z podszewką, grzbiet dłoni wykonany z tkaniny bawełnianej,
sztywny mankiet.

2221

ROBIN

0101 0011 99 105
MOQ

12

120

VELIKOSTI ROZMIARY: 10
BAREVNOST KOLOR: barevná kombinace kombinacje kolorów
Rukavice z lícové nábytkové hověziny v dlani s podšívkou
a z bavlněné tkaniny na hřbetu a manžetě.
Rękawice wzmacniane licową skórą meblową, z podszewką
w części chwytnej dłoni, grzbiet dłoni oraz mankiet wykonane
z tkaniny bawełnianej.

2221

342

RUKAVICE RĘKAWICE

vepřové > celokožené ze świńskiej skóry > całoskórzane

HERON

0102 0001 99 xxx
MOQ

12

120 

NEW
size
11

Velikosti Rozmiary: 9, 10, 11
Barevnost Kolor: žlutá żółte
Celokožené rukavice z vepřové lícovky v dlani a na prstech
a vepřové štípenky na hřbetu.
Całoskórzane rękawice ze skóry licowej świńskiej w części
chwytnej dłoni oraz dwoiny świńskiej na grzbiecie dłoni.

2x1x

HERON WINTER
0102 0002 99 xxx
MOQ

12

60 

Velikosti Rozmiary: 9, 11

ZIMA

Barevnost Kolor: žlutá-bílá żółte-białe
Celokožené rukavice z vepřové lícovky v dlani, vepřové štípenky
na hřbetu, s teplou podšívkou.
Całoskórzane rękawice ze skóry świńskiej licowej w części
chwytnej dłoni oraz dwoiny świńskiej na grzbiecie dłoni,
z ciepłą podszewką.

2x1x

PIGEON

0102 0005 99 xxx
MOQ

12

120 

NEW
size
11

Velikosti Rozmiary: 9, 10, 11
Barevnost Kolor: žlutá żółte
Celokožené rukavice bez podšívky ze štípané vepřovice
a s pruženkou na zápěstí..
Rękawice całoskórzane bez podszewki z dwoiny świńskiej,
marszczone w nadgarstku.

2111

343
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vepřové > kombinované ze świńskiej skóry > kombinowane

TORDA

0101 0031 99 110
MOQ

1

120 

Velikosti Rozmiary: 11
Barevnost Kolor: žlutá żółte
Rukavice s bavlněnou podšívkou, z jemné lícové kůže v dlani
a na prstech a kvalitní bavlny na hřbetu.
Rękawice z bawełnianą podszewką z delikatnej skóry licowej
w części chwytnej oraz z bawełny dobrej jakości na grzbiecie dłoni.

3121

JAY

0101 0004 99 XXX

NEW
size
11

MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 10, 11
Barevnost Kolor: žlutá-bílá żółte-białe
Rukavice z vepřové lícovky v dlani s podšívkou a z bavlněné
tkaniny na hřbetu a manžetě.
Rękawice wzmacniane skórą świńską licową, z podszewką, grzbiet dłoni oraz mankiet wykonane z tkaniny bawełnianej.

1111

JAY KIDS

0101 0076 99 060

for
kids

MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 6
Barevnost Kolor: žlutá-bílá żółte-białe
Dětské rukavice z vepřové lícovky v dlani s podšívkou a z bavlněné tkaniny na hřbetu a manžetě.
Rękawice dziecięce wzmacniane skórą świńską licową,
z podszewką, grzbiet dłoni oraz mankiet wykonane z tkaniny
bawełnianej.

344

RUKAVICE RĘKAWICE

ROSE FINCH
0101 0005 99 XXX
MOQ

12

60

VELIKOSTI ROZMIARY: dámské damskie 9, pánské meskie 11
BAREVNOST KOLOR:

090

110

červená-žlutá
czerwono-żółte

zelená-žlutá
zielono-żółte

ZIMA

Rukavice z vepřové lícovky v dlani, bavlněné tkaniny na hřbetu
a manžetě a se zateplením 3M Thinsulate.
Rękawice wzmacniane skórą licową świńską, grzbiet dłoni oraz
mankiet wykonane z tkaniny bawełnianej, ocieplenie 3M Thinsulate.

SERIN

0101 0006 99 105
MOQ

12

120

VELIKOSTI ROZMIARY: 10
BAREVNOST KOLOR: žlutá-modrá żółto-niebieskie
Rukavice z vepřové štípenky v dlani, hřbet a manžeta
z bavlněné tkaniny.
Rękawice wzmacniane dwoiną świńską, z podszewką w części
chwytnej dłoni, grzbiet oraz mankiet bawełniane.

1121

SHAG

0101 0015 99 XXX
MOQ

12

72

ZATEPLENÍ
CIEPŁA PODSZEWKA

ZIMA

VELIKOSTI ROZMIARY: 9, 11
BAREVNOST KOLOR: žlutá-bílá żółte-białe
Rukavice z vepřové štípenky v dlani, bílé bavlněné tkaniny
na hřbetu a manžetě a s teplou podšívkou.
Rękawice wzmacniane dwoiną świńską, grzbiet dłoni oraz mankiet wykonane z białej tkaniny bawełnianej, z ciepłą podszewką.

1111

345
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KOZINKA / OVČINA > CELOKOŽENÉ Z KOZIEJ SKÓRY / Z OWCZEJ SKÓRY > CAŁOSKÓRZANE

STRIATA

NEW 0102 0063 99 XXX
MOQ

12

120

VELIKOSTI ROZMIARY: 8, 9, 10
BAREVNOST KOLOR: šedá szare
Šitá celokožená rukavice z jemné kozinky, drivers („řidičský“) design.
Szyte rękawice całoskórzane typu „driver“ wykonane z wysokiej
jakości skory koziej.

2121

CRECCA

0102 0056 99 XXX
MOQ

1

120

VELIKOSTI ROZMIARY: 8, 9, 10
BAREVNOST KOLOR: šedá szare
Celokožené rukavice odolné mechanickým rizikům ze silné
kozinky a pěnovým vyztužením v dlani.
Rękawice skórzane wykonane z wysokiej jakości skóry
koziej, z wkładką piankową w części chwytnej dłoni.
Odporne na uszkodzenia mechaniczne.

3323

HAWK

0102 0020 99 XXX

NEW
size
11

MOQ

12

120

VELIKOSTI ROZMIARY: 8, 9, 10, 11
BAREVNOST KOLOR: šedá szare
Celokožené rukavice bez manžety z lícové kozinky.
Rękawice całoskórzane z licowej skóry koziej, bez mankietu.

346

RUKAVICE RĘKAWICE

KOzinka / ovčina > kombinované z koziej skóry / z owczej skóry > kombinowane

Pelecanus
0101 0100 99 XXX
MOQ

12

120 

NEW

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11
Barevnost Kolor: modrá-šedá niebieskie-szare
Šité rukavice z jemné kozinky v dlani a bavlněného úpletu na hřbetu
ruky. Konce prstů překryté kůží. Pružná manžeta na suchý zip.
Rękawice ochronne szyte z wysokiej jakości koziej skóry w części chwytnej i bawełnianej dzianiny w części wierzchniej. Opuszki
palców pokryte skórą. Mankiety zapinane na rzepy Velcro.

2121

Purpurea
0101 0101 99 XXX
MOQ

12

120 

NEW

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11
Barevnost Kolor: modrá-šedá niebieskie-szare
Šité rukavice z jemné kozinky v dlani a bavlněného úpletu
na hřbetu ruky, konce prstů kryté kůží.
Szyte rękawice wykonane z wysokiej jakości skóry koziej w
części chwytnej i dzianiny bawełnianej w części wierzchniej,
Opuszki palców pokryte skórą.

2121

CANORUS

0101 0087 99 xxx
MOQ

1

120 

Velikosti Rozmiary: 8, 9, 10
Barevnost Kolor: tmavě modrá-šedá granatowe-szare
Komfortní mechanické rukavice, prodyšný nylonový úplet
na hřbetu s fleecem na vnitřní straně, dlaň z jemné kozinky pro
práci vyžadující citlivost při manipulaci s drobnými předměty.
Komfortowe rękawice montażowe, przewiewna dzianina nylonowa na grzbiecie dłoni z polarem po stronie wewnętrznej, miękka
skóra kozia w części chwytnej dłoni do prac wymagających
dużej precyzji przy obchodzeniu się z małymi przedmiotami.

2122

347
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ZIMA

CANORUS WINTER
0101 0092 99 XXX
MOQ

1

120

VELIKOSTI ROZMIARY: 8, 10
BAREVNOST KOLOR: tmavě modrá-šedá granatowe-szare
Zateplené mechanické rukavice, prodyšný nylonový úplet
na hřbetu s fleecem na vnitřní straně, dlaň z jemné kozinky pro
práci vyžadující citlivost při manipulaci s drobnými předměty.
Ocieplane rękawice do prac mechanicznych, część wierzchnia
z oddychającego nylonu podszytego polarem, część chwytna
wykonana z miękkiej skóry koziej, do prac wymagających dużej
manulaności i precyzji z małymi przedmiotami.

2122

HOBBY

0101 0021 99 XXX
MOQ

12

120

VELIKOSTI ROZMIARY: 8, 10
BAREVNOST KOLOR: bílá-šedá biało-szare
Rukavice z lícové ovčiny v dlani, bavlněné tkaniny na hřbetu,
s překrytými špičkami prstů a nápletem na zápěstí.
Rękawice wzmacniane skórą owczą licową, bawełniana tkanina
na grzbiecie dłoni, z przekrytymi skórą końcówkami palców oraz
elastycznym ściągaczem.

PELICAN

0101 0023 99 XXX
MOQ

12

120

VELIKOSTI ROZMIARY: 7, 8, 9, 10, 11
BAREVNOST KOLOR: bílá-šedá biało-szare
Rukavice šité z jemné lícové kozinky v dlani, bílé bavlněné
tkaniny na hřbetu a manžetou na suchý zip.
Rękawice wzmacniane delikatną skórą kozią licową,
grzbiet dłoni wykonany z białej tkaniny bawełnianej,
mankiet zapinany na rzep.

348

RUKAVICE RĘKAWICE

PELICAN PLUS
0101 0022 99 xxx
MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 8, 9, 10, 11
Barevnost Kolor: bílá-šedá biało-szare
Rukavice šité z jemné lícové kozinky v dlani, bílé bavlněné tkaniny na hřbetu a s nápletem.
Rękawice wzmacniane delikatną skórą kozią licową, grzbiet dłoni
wykonany z białej tkaniny bawełnianej, ściągacz w mankiecie.

PELICAN BLUE
0101 0068 99 xxx
MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11
Barevnost Kolor: bílá-modrá biało-niebieskie
Rukavice šité z jemné lícové kozinky v dlani, modré bavlněné
tkaniny na hřbetu a s manžetou na suchý zip.
Rękawice wzmacniane delikatną skórą kozią licową, grzbiet dłoni
wykonany z granatowej tkaniny bawełnianej, mankiet zapinany
na rzep.

Sváření spawalnicze

CALANDRA
0102 0055 99 XXX
MOQ

1

60 

Velikosti Rozmiary: 8, 10
Barevnost Kolor: žlutá żółte
Celokožené rukavice pro svářeče z hovězí štípenky s bavlněnou
podšívkou, zesílením v dlani a na palci, kevlarové švy, délka
35 cm. Certifikát: svářečské práce – typ A.
Rękawice skórzane dla spawaczy, wykonane z dwoiny bydlęcej,
z podszewką bawełnianą, wzmacniane w części chwytnej i okolicach kciuka, szyte nićmi kewlarowymi o długości 35 cm.
Certyfikat: prace spawalnicze – typ A.

3133

413x4x

TYP A
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