RUKAVICE RĘKAWICE

Neprořezné
a proti propichu
antyprzecięciowe /
odporne na PRZEBICIE
chráněná oblast
strefa chroniona

chráněná oblast
strefa chroniona

ULTIMATE L5 4018
0121 0003 99 xxx
MOQ

1

1 

TENX THREESIXTY
7090
0121 0002 99 xxx
1

1 

Velikosti Rozmiary: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

MOQ

Rukavice ze syntetické kůže v dlani a na prstech, nylonu a Spandexu
na hřbetu, s patentovanou vložkou proti propíchnutí a prořezu v dlani,
na prstech a kloubech, polyesterovou podšívkou a stahovací manžetou
na suchý zip, lze je prát.

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

Rękawice z syntetycznej skóry w części chwytnej dłoni i na palcach, z nylonu
i Spandexu na jej grzbiecie, z patentową wkładką przeciw przekłuciu i przecięciu w części chwytnej dłoni, palcach i stawach, z poliestrową podszewką
i ściąganym mankietem na rzep, można prać w pralce.

4522

4522

Rukavice z bavlněného úpletu, máčené v nitrilu, s bavlněnou úpletovou
podšívkou a patentovanou vložkou proti propíchnutí a prořezu v dlani
a na prstech, lze je prát.
Rękawice z bawełnianej dzianiny, z bawełnianą, dzianą podszewką i patentową wkładką przeciw przekłuciu i przecięciu w części chwytnej dłoni
i na palcach, można prać w pralce.

4532

389
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HEX 4012
NEW

0121 0015 99 XXX
MOQ

1

1

VELIKOSTI ROZMIARY: 7, 8, 9, 10, 11
Zásahové rukavice s ochranou proti pořezu vhodné pro záchranáře. Neprořezná dlaň a hřbet rukavice s ochrannými prvky proti
nárazu, pružná manžeta na suchý zip. HiViz design. Zesílené
sedlo mezi ukazovákem a palcem. Lze prát v pračce.
Rękawice taktyczne z ochroną antyprzecięciową.Odpowiednie
dla ratowników medycznych. Ochrona antyprzecięciowa w części
chwytnej, w części wierzchniej czarne elementy chroniące przed
uderzeniem. Elastyczny mankiet Hi-Vis zapinany na rzepy Velcro.
Wzmocnienie pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym.
Możliwość prania w pralce.

4521

HEX 4014

0121 0017 99 XXX

NEW

MOQ

1

1

VELIKOSTI ROZMIARY: 7, 8, 9, 10, 11, 12
Zasahové rukavice s ochranou proti pořezu po celé dlani
(cut 5) a zdrsnění dlaně (•Durable TP-X®), manžetou na suchý zip
a ochrannými prvky na hřbetu ruky proti nárazu, (•Waterproof
H2X™ barrier-ochrana před patogeny a krví). Hi Viz design.
Zesílené sedlo mezi palcem a ukazovákem. Lze prát v pračce.
Rękawice taktyczne Hi-Vis z ochroną na przecięcie w części
chwytnej (poziom ochrony – 5) i wzmocnieniem (Durable TP-X®),
mankiet zapinany na rzepy Velcro, w części wierzchniej czarne
elementy chroniące przed uderzeniem. Bariera wodoodporna
H2X TM – ochrona przed krwią i patogenami. Wzmocnienie
pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym. Możliwość prania
w pralce.

4542

HEX1 2123

0105 0039 64 XXX

NEW

MOQ

1

1

VELIKOSTI ROZMIARY: 7, 8, 9, 10, 11
Zateplené (40 °C Thinsulate™), HiViz design, voděodolné
(Waterproof H2X™ barrier-ochrana před patogeny a krví)
rukavice s elastickou manžetou na suchý zip. Zesílené sedlo
mezi palcem a ukazovákem. Vrchní část palce pokryta tkaninou
vhodnou na utírání potu. Lze prát v pračce.
Zaprojektowane z myślą o zimie (40 °C Thinsulate™), wodoodporne (bariera wodoodporna H2X™ – ochrona przed krwią i patogenami) rękawice Hi-Vis. Elastyczny mankiet zapinany na rzepy
Velcro Wzmocnienie pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym.
Na kciuku materiał ułatwiający usuwanie potu. Możliwość prania
w pralce.

3222

390
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chráněná oblast
strefa chroniona

LEVEL SIX SERIES 9011
0121 0004 99 xxx
MOQ

1

1 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11, 12
Bezešvé pletené rukavice ze směsového materiálu, polomáčené v nitrilu,
se zvrásněním a patentovanou vložkou proti propíchnutí a prořezu v dlani
a na prstech, lze je prát.
Bezszwowe, dziane rękawice z mieszanego materiału, częściowo powleczone
nitrylem, marszczone, z patentową wkładką przeciw przekłuciu i przecięciu w
części chwytnej dłoni i na palcach, można prać w pralce.

4544

chráněná oblast
strefa chroniona

SHARPSMASTER II 9014
0121 0006 99 xxx
MOQ

1

1 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10
Bezešvé pletené rukavice ze syntetického materiálu, polomáčené v latexu,
se zvrásněním a patentovanou vložkou proti propíchnutí a prořezu v dlani
a na prstech, lze je prát.
Bezszwowe rękawice z dzianiny syntetycznej, częściowo powlekane lateksem
o marszczonym wykończeniu, z patentową wkładką przeciw przekłuciu
i przecięciu w części chwytnej dłoni i na palcach, można prać w pralce.

4544

391
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OENAS

0113 0073 99 xxx
MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11
Barevnost Kolor: melír jasnoszary
Pletené bezešvé rukavice s obsahem vlákna DYNEEMA® a nylonu
s vysokou odolností proti prořezu ostřím, s vrstvou šedého PU
v dlani a na prstech.
Dziane, bezszwowe rękawice wykonane z włókien DYNEEMA®
i nylonu o wysokiej odporności na przecięcie, w części chwytnej
i na palcach powlekane warstwą PU w kolorze szarym.

4343

OENAS LONG
0113 0074 99 xxx
MOQ

12

60 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11
Barevnost Kolor: melír jasnoszary
Pletené bezešvé rukavice s obsahem vlákna DYNEEMA® a nylonu
s vysokou odolností proti prořezu ostřím, s vrstvou šedého PU
v dlani a na prstech. Pletená manžeta dlouhá 15 cm.
Dziane, bezszwowe rękawice wykonane z włókien DYNEEMA®
i nylonu o wysokiej odporności na przecięcie, w części chwytnej
i na palcach powlekane warstwą PU w kolorze szarym,
z dzianym mankietem 15 cm.

4343

LAGOPUS

0113 0076 99 xxx
MOQ

12

120 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10
Barevnost Kolor: šedá-modrá-černá szare-niebieskie-czarne
Pletené bezešvé rukavice z modifikovaného skleněného vlákna
vysokohustotního polyetylénu s nánosem modrého nitrilu
překrytého mikroporézním černým nitrilem s pískovou
úpravou – lepší protiskluzné vlastnosti, odolnost proti pořezu.
Dziane, bezszwowe rękawice wykonane z modyfikowanych
włókien szklanych z polietylenu o wysokiej gęstości, powlekane
niebieskim nitrylem z czarnym mikoporowatym nakropieniem
nitrylowym o chropowatym wykończeniu. Ulepszone właściwości
antypoślizgowe, odporność na przecięcie.

4544

392
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NAEVIA

0113 0072 99 XXX
MOQ

12

120

VELIKOSTI ROZMIARY: 7, 8, 9, 10, 11
BAREVNOST KOLOR: bílá białe
Pletené bezešvé rukavice s obsahem vlákna DYNEEMA® a nylonu
s vysokou odolností proti prořezu ostřím, s vrstvou bílého PU
v dlani a na prstech.
Dziane rękawice bezszwowe na bazie nylonu oraz włókna
DYNEEMA® zapewniające wysoki poziom odporności na przecięcie, powlekane białym poliuretanem w części chwytnej
dłoni i na palcach.

4343

STINT

0113 0075 99 XXX
MOQ

12

120

VELIKOSTI ROZMIARY: 7, 8, 9, 10, 11
BAREVNOST KOLOR: šedá szare
Pletené bezešvé rukavice kategorie prořezu 3, šedý PU na dlani
a prstech, pružná manžeta.
Dziane, bezszwowe rękawice, poziom odporności na przecięcie – 3,
w części chwytnej i na palcach powlekane warstwą szarego PU,
elastyczny mankiet.

4342

RAZORBILL
0113 0012 99 XXX
MOQ

12

120

VELIKOSTI ROZMIARY: 7, 8, 9, 10, 11
BAREVNOST KOLOR: šedá-černá szaro-czarne
Pletené bezešvé rukavice z modifikovaného skleněného vlákna,
Spandexu a nylonu, s nánosem HCT nitrilu v dlani a na prstech,
pružnou manžetou a odolností proti prořezu tř. 5.
Dziane, bezszwowe rękawice z modyfikowanego włókna
szklanego, Spandexu i nylonu, z warstwą HCT nitrylu w części
chwytnej dłoni i na palcach, elastyczny mankiet, z odpornością
na przecięcie klasy 5.

4542

393
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CROPPER MASTER
0113 0049 99 xxx
MOQ

12

60 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11
Barevnost Kolor: šedá szare
Pletené bezešvé rukavice z modifikovaného skleněného vlákna,
Spandexu a nylonu, se zesílením z hovězí štípenky v dlani
a na prstech a odolností proti prořezu tř. 5.
Dziane, bezszwowe rękawice z modyfikowanego włókna szklanego,
Spandexu i nylonu, ze wzmocnieniem z dwoiny wołowej w części
chwytnej dłoni i na palcach, z odpornością na przecięcie klasy 5.

4542

CROPPER STRONG
0113 0011 99 xxx
MOQ

12

60 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11
Barevnost Kolor: šedá szare
Pletené bezešvé rukavice z modifikovaného skleněného vlákna,
Spandexu a nylonu, se zesílením z hovězí štípenky v dlani
a na prstech, zdvojenou vrstvou mezi palcem a ukazovákem,
překrytými špičkami prstů a odolností proti prořezu tř. 5.
Dziane, bezszwowe rękawice z modyfikowanego włókna szklanego, Spandexu i nylonu, ze wzmocnieniem z dwoiny wołowej
w części chwytnej dłoni i na palcach, z podwójną warstwą
pomiędzy kciukiem i palcem wskazującym, zakrytymi koniuszkami palców i odpornością na przecięcie klasy 5.

4542

CROPPER DOTS
0113 0008 99 xxx
MOQ

12

60 

Velikosti Rozmiary: 8, 10
Barevnost Kolor: šedá szare
Pletené bezešvé rukavice z modifikovaného skleněného vlákna,
Spandexu a nylonu, s PVC terčíky v dlani a na prstech a odolností proti prořezu tř. 5.
Dziane, bezszwowe rękawice z modyfikowanego włókna
szklanego, Spandexu i nylonu, nakrapiane PVC w części chwytnej
dłoni i na palcach, z odpornością na przecięcie klasy 5.

x54x
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CROPPER

0113 0007 99 xxx
MOQ

12

60 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10
Barevnost Kolor: šedá szare
Pletené bezešvé rukavice z modifikovaného skleněného vlákna,
Spandexu a nylonu, s odolností proti prořezu tř. 5.
Dziane, bezszwowe rękawice z modyfikowanego włókna szklanego,
Spandexu i nylonu, z odpornością na przecięcie klasy 5.

354x

GADWALL

0113 0001 99 xxx
MOQ

12

120 

středně silný úplet
średnia grubość dzianiny
Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10
Barevnost Kolor: žlutá żółte
Pletené bezešvé obouruké rukavice ze středně silného kevlarového
úpletu, pružná manžeta.
Dziane, bezszwowe rękawice z kevlaru, średnia grubość dzianiny,
elastyczny mankiet.

1341

2xxxxx

CHIFFCHAFF
0113 0003 99 XXX
MOQ

12

144 

Velikosti Rozmiary: 7, 8, 9, 10
Barevnost Kolor: žlutá-zelená żółto-zielone
Pletené bezešvé obouruké rukavice ze středně silného kevlarového úpletu,
s PVC terčíky v dlani, na hřbetu a prstech, pružná manžeta.
Dziane, oburęczne rękawice bezszwowe wykonane na bazie włółna Kevlar
o średniej gramaturze, z nakropieniem z PVC w części chwytnej dłoni,
na jej grzbiecie oraz palcach, elastyczny mankiet.

1341

395
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CETIA
NEW

0118 0025 99 836 36 cm
0118 0025 99 856 56 cm
MOQ

1

100

Ochranný rukávník proti pořezu. Délky 36 cm a 56 cm, vyroben
z Taeki materiálu-ochrana proti pořezu a teplotě do 100 °C.
Ochronny zarękawek antyprzecięciowy z włókna
Taeki = ochrona przed przecięciem i gorącem do 100 °C.
Dostępny w długościach: 36 cm i 56 cm.

454x

x1xxxx

SAFEKNIT® GUARD
SLEEVES 59–416
0118 0005 75 866
MOQ

12

36

VELIKOSTI ROZMIARY: UNI
BAREVNOST KOLOR: hnědá brązowe
Svářečský návlek na paži z materiálu Tuff Weld®, s bavlněnou
vrstvou uvnitř, typ 59–416 s odolností proti jiskrám a rozstřiku
kovu v délce 66 cm.
Zarękawek na ramię dla spawaczy z materiału Tuff Weld®,
z bawełną wewnątrz, typ 59–416, odporny na iskry i rozpryski
metalu, o długości 66 cm.

1322

x1312x

POCHARD

0118 0002 99 825 25 cm
0118 0002 99 836 36 cm
0118 0002 99 856 56 cm
MOQ

1

100

BAREVNOST KOLOR: žlutá żółte
Kevlarový bezešvý návlek na paži v délkách 25 cm, 36 cm a 56 cm.
Kevlarowy, bezszwowy zarękawek antyprzecięciowy o długościach:
25 cm, 36 cm i 56 cm.

1340

396

x1xxx
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BÁTMETALL 171310
0114 0001 99 XXX
MOQ

1

1 

made in

EU

Velikosti Rozmiary: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Barevnost Kolor:
070 080 090 100

110

Rukavice z nerezových kroužků, s textilním stahovacím řemínkem
a maximální ochranou proti pořezání, vhodné pro řezníky.
Oburęczne rękawice z pierścieni ze stali nierdzewnej, z paskiem
ściągającym w przegubie, dają maksymalną ochronę przeciwprzecięciową,
odpowiednie dla rzeźników.

BÁTMETALL 171320
0114 0002 99 XXX
MOQ

1

1 

made in

EU

Velikosti Rozmiary: 8, 9, 10, 11
Barevnost Kolor:
080 090 100 110
Rukavice z nerezových kroužků, s textilním stahovacím řemínkem, chráničem
předloktí, maximální ochranou proti pořezání a 8 cm širokou manžetou.
Oburęczne rękawice z pierścieni ze stali nierdzewnej, z paskiem ściągającym
w przegubie, z ochroną przedramienia, dają maksymalną ochronę przeciwprzecięciową, mankiet o szerokości 8 cm.

BÁTMETALL 171350
0114 0006 99 XXX
MOQ

1

1 

Velikosti Rozmiary: 8, 9, 10, 11
Barevnost Kolor:
080 090 100 110

made in

EU

Rukavice z nerezových kroužků, s textilním stahovacím řemínkem, chráničem
předloktí, maximální ochranou proti pořezání a 15 cm širokou manžetou.
Oburęczne rękawice z pierścieni ze stali nierdzewnej, z paskiem ściągającym
w przegubie, z ochroną przedramienia, dają maksymalną ochronę przeciwprzecięciową, mankiet o szerokości 15 cm.

BÁTMETALL 171900
0114 0007 99 999
MOQ

1

1 

Barevnost Kolor: modrá niebieskie
Plastový stahovací návlek pro větší pohodlí při práci.
Plastikowa nakładka na rękawicę metalową używana do zwiększenia
wygody i manualności dłoni.

made in

EU
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