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MáčEné POWlEKAnE
BEzEšVé > nItRIl BEzszWOWE > nItRylOWE

NEW

ZIMA

size
8, 11

MIlVUs

MOdUlARIs

MOQ

MOQ

0108 0071 99 xxx
12

120

0108 0041 99 xxx
120

VElIKOstI ROzMIARy: 8, 10, 11

VElIKOstI ROzMIARy: 7, 8, 9, 10

BAREVnOst KOlOR: modrá-černá niebiesko-czarne

BAREVnOst KOlOR: modrá granatowe

Zateplené bezešvé rukavice, polyester vnější vrstva, akryl vnitřní
vrstva, 2x máčené v černém nitrilu s inální pískovou úpravou.

Rukavice z bezešvého nylonového úpletu, s vrstvou nitrilu v dlani
a na prstech pro vysokou odpudivost vůči olejům.

Ocieplane, bezszwowe rękawice. Warstwa zewnętrzna wykonana z poliestru, warstwa wewnętrzna wykonana z akrylu. Dwukrotnie powlekane czarnym nitrylem z wykończeniem o chropowatej strukturze.

Rękawice z bezszwowej dzianiny nylonowej, pokryte warstwą nitrylu w części chwytnej w celu wysokiej ochrony przed olejem.

4131
3232

354

1

02x

RUKAVICE RĘKAWICE

nyROCA
MAXIM dOts
0108 0070 99 xxx
MOQ

12

120

VElIKOstI ROzMIARy: 7, 8, 9, 10, 11
BAREVnOst KOlOR: šedá-černá szaro-czarne
Rukavice z úpletu nylon/lycra máčené mikroporézním nitrilu,
nitrilové terčíky na dlani a prstech, excelentní prodyšnost, velmi
dobrý úchop za mokra, v olejnatém prostředí i za sucha.
Rękawice wykonane z nylonu/lycra jersey powlekane mikroporowatym nitrylem, doskonała przepuszczalność, nitrylowe nakropienie w części chwytnej i na palcach, bardzo dobra chwytność
w suchym, mokrym i zaolejonym środowisku.

4141

nyROCA MAXIM
0108 0069 99 xxx
MOQ

12

120

VElIKOstI ROzMIARy: 7, 8, 9, 10, 11
BAREVnOst KOlOR: šedá-černá szaro-czarne
Rukavice z úpletu nylon/lycra máčené v mikroporézním nitrilu,
excelentní prodyšnost, velmi dobrý úchop za mokra, v olejnatém
prostředí i za sucha.
Rękawice wykonane z nylonu/lycra jersey powlekane mikroporowatym nitrylem, doskonała przepuszczalność, bardzo dobra
chwytność w suchym, mokrym i zaolejonym środowisku.

4141

PAlUMBUs
0107 0060 60 100
MOQ

12

ZIMA

60

VElIKOstI ROzMIARy: 10
BAREVnOst KOlOR: černá czarne
Vodoodpudivé rukavice zateplené polar leecem. Povrch máčený
v protiskluzném pěnovém nitrilu, manžeta na suchý zip.
Wodoodporne, ocieplane polarem rękawice, powlekane antypoślizgową pianką nitrylową, makiety regulowane na rzepy Velcro.

4131

010

355
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RUFInUs

0108 0038 99 xxx
MOQ

1

120

VElIKOstI ROzMIARy: 6, 7, 8, 9, 10, 11
BAREVnOst KOlOR: šedá-bílá szaro-białe
Rukavice z bezešvého nylonového úpletu, s vrstvou mikroporézního nitrilu v dlani a na prstech a pružným nápletem.
Jsou vhodné k ochraně v málo znečišťujícím prostředí
a pro jemné manipulace.
Rekawice z bezszwowej, nylonowej dzianiny, z warstwa nitrylu
z mikroporami w czesci chwytnej oraz z elastycznym sciagaczem.

3131

hyFlEX® FOAM

0108 0020 99 xxx (11–800) bílá-šedá biało-szare
0108 0021 99 xxx (11–801) šedá-černá szaro-czarne
MOQ

12

144

VElIKOstI ROzMIARy: 6, 7, 8, 9, 10
Bezešvé antistatické rukavice (dle normy EN 1149/2) z nylonového úpletu, s vrstvou mikroporézního nitrilu v dlani a na prstech
a pružným nápletem, vhodné pro práce v suchém a lehce zaolejovaném prostředí, neobsahují silikon. Nejprodávanější Ansell
rukavice na světě.
Bezszwowe rękawice antystatyczne (zgodnie z normą EN 1149/2)
z nylonowej dzianiny, z warstwą nitrylu z mikroporami w części
chwytnej dłoni i na palcach, z elastycznym ściągaczem, nadają
się do pracy w suchym środowisku, możliwy kontakt z niewielką
ilością oleju. Nie zawierają silikonu. Najlepiej sprzedające się
rękawice Ansell na świecie.

3131

BABBlER

0108 0008 99 xxx
MOQ

NEW
size
11

12

120

VElIKOstI ROzMIARy: 6, 7, 8, 9, 10, 11
BAREVnOst KOlOR: bílá-šedá biało-szaro
Pletené bezešvé nylonové rukavice s vrstvou mikroporézního
nitrilu v dlani a na prstech a pružným nápletem.
Dziane, bezszwowe, nylonowe rękawice z warstwą mikroporowatego nitrylu w części chwytnej dłoni i na palcach,
z elastycznym ściągaczem.

4131

356

RUKAVICE RĘKAWICE

HS-04-001
0108 0058 99 XXX
MOQ

1

120

VELIKOSTI ROZMIARY: 6, 7, 8, 9, 10, 11
BAREVNOST KOLOR: šedá-modrá szaro-niebieskie
Pletené bezešvé polyesterové rukavice s vrstvou nitrilu v dlani
a na prstech.
Rękawice dziane, bezszwowe, poliestrowe, część chwytna dłoni
i palców powlekana nitrylem.

3131

FIELDFARE
0108 0072 99 XXX
MOQ

12

120

VELIKOSTI ROZMIARY: 7, 8, 9, 10
BAREVNOST KOLOR: šedá-černá szaro-czarne
Pletené bezešvé ruklavice máčené do ¾ v černém nitrilu na dlani
a prstech, pružný náplet.
Dziane, bezszwowe rękawice ¾, powlekane czarnym nitrylem
w części chwytnej i na palcach, elastyczny mankiet.

4121

VIREO

0108 0009 99 xxx
MOQ

12

120

VELIKOSTI ROZMIARY: 7, 8, 9, 10, 11
BAREVNOST KOLOR: bíla-modrá biało-niebieskie
Pletené bezešvé nylonové rukavice s vrstvou mikroporézního paropropustného nitrilu v dlani a na prstech a pružným nápletem.
Dziane, bezszwowe, nylonowe rękawice z warstwą mikroporowatego, paroprzepuszczalnego nitrylu w części chwytnej dłoni
i na palcach, z elastycznym ściągaczem.

3221

357
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PORZANA

0108 0068 96 XXX
MOQ

12

120

VELIKOSTI ROZMIARY: 8, 10
BAREVNOST KOLOR: oranžová-černá pomarańczowo-czarne
Výstražné polomáčené nylonové rukavice, bezešvé, s velmi tenkou vrstvou pěnového nitrilu. Díky přidanému měděnému vláknu
jsou vhodné pro ovládání dotykových obrazovek (měděné vlákno
obsahují pouze 3 prsty – palec, ukazováček a prostředníček).
Bezszwowe, nylonowe rękawice wysokiej widoczności w kolorze
pomarańczowym, powleczone ultracienką warstwą pianki
nitrylowej o chropowatym wykończeniu. Dzięki umieszczonym
w koniuszkach 3 palców (kciuk, palec wskazujący i środkowy)
włóknom miedzianym rękawice nadają się do pracy z ekranami
dotykowymi.

3121

FIRECREST

NEW 0108 0084 99 XXX
MOQ

12

120

VELIKOSTI ROZMIARY: 6, 7, 8, 9, 10, 11
BAREVNOST KOLOR: červená-černá czerwone-czarne
Nylonové rukavice máčené v prodyšném hrubším broušeném
nitrilu, vynikající ergonomie a přilnavost.
Rękawice nylonowe powlekane grubą warstwą oddychającego
nitrylu doskonała ergonomia i chwytność.

4121

BEZEŠVÉ > PU BEZSZWOWE > PU

CIRLUS

0108 0047 96 XXX
MOQ

1

120

VELIKOSTI ROZMIARY: 7, 8, 9, 10
BAREVNOST KOLOR: oranžová-černá pomaranczowo-czarne
Rukavice z bezešvého nylonového úpletu, polomáčené v polyuretanu na vodní bázi a s pružnou manžetou na zápěstí.
Rękawice z bezszwowej dzianiny nylonowej, powlekane poliuretanem na bazie wody, z elastycznym mankietem.

3121

358

RUKAVICE RĘKAWICE

sMEW

0108 0083 43 xxx
MOQ

NEW

12 240

VElIKOstI ROzMIARy: 7, 8, 9, 10, 11
BAREVnOst KOlOR: modrá-černá niebieskie-czarne
Ultratenké, lehké a prodyšné nylonové rukavice máčené
v polyuretanu, ergonomie, vysoký cit v prstech.
Ultra cienkie i lekkie, paroprzepuszczalne rękawice nylonowe
częściowo powlekane poliuretanem. Doskonała ergonomia
i czucie w palcach.

2121

BUntInG

0108 0005 99 xxx
MOQ

BEST

SELLER

12 240

VElIKOstI ROzMIARy: 6, 7, 8, 9, 10, 11
BAREVnOst KOlOR: bílá białe
Pletené bezešvé nylonové rukavice s tenkou vrstvou polyuretanu
v dlani a na prstech a pružnou manžetou.
Dziane, bezszwowe, nylonowe rękawice z cienką warstwą
poliuretanu w części chwytnej dłoni i na palcach, z elastycznym
ściągaczem.

4131

BUntInG
EVOlUtIOn
0108 0006 99 xxx
MOQ

BEST

SELLER

12 240

VElIKOstI ROzMIARy: 6, 7, 8, 9, 10, 11
BAREVnOst KOlOR: bílá białe
Pletené bezešvé polyesterové rukavice, s tenkou vrstvou
polyuretanu v dlani a na prstech a pružnou manžetou.
Dziane, bezszwowe, poliestrowe rękawice z cienką warstwą
poliuretanu w części chwytnej dłoni i na palcach,
z elastycznym ściągaczem.

4131

359
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BEST

SELLER

BUntInG BlACK
0108 0004 99 xxx
MOQ

12 240

VElIKOstI ROzMIARy: 7, 8, 9, 10, 11
BAREVnOst KOlOR: černá czarne
Pletené bezešvé nylonové rukavice, s tenkou vrstvou polyuretanu v dlani a na prstech a pružnou manžetou.
Dziane, bezszwowe, nylonowe rękawice z cienką warstwą
poliuretanu w części chwytnej dłoni i na palcach, z elastycznym
ściągaczem.

4131

BEST

SELLER

BUntInG
BlACK EVOlUtIOn
0108 0045 99 xxx
MOQ

12 240

VElIKOstI ROzMIARy: 7, 8, 9, 10, 11
BAREVnOst KOlOR: černá czarne
Pletené bezešvé polyesterové rukavice, s tenkou vrstvou
polyuretanu v dlani a na prstech a pružnou manžetou.
Dziane, bezszwowe, poliestrowe rękawice z cienką warstwą
poliuretanu w części chwytnej dłoni i na palcach,
z elastycznym ściągaczem.

4131

FlICKER

0108 0007 99 xxx
MOQ

12 240

VElIKOstI ROzMIARy: 7, 8, 9, 10, 11
BAREVnOst KOlOR: bílá-šedá biało-szare
Pletené bezešvé antistatické, nylonové rukavice s integrovaným
uhlíkovým vláknem, vrstvou polyuretanu v dlani a na prstech
a pružnou manžetou.
Dziane, bezszwowe, antystatyczne, nylonowe rękawice ze zintegrowanym włóknem węglowym, pokryte warstwą poliuretanu
w części chwytnej dłoni i na palcach, elastyczny ściągacz.

3131

360

RUKAVICE RĘKAWICE

TEREL

0108 0037 99 XXX
MOQ

12

120

VELIKOSTI ROZMIARY: 7, 8, 9, 10
BAREVNOST KOLOR: šedá szary
Pletené antistatické bezešvé nylonové rukavice s integrovaným
uhlíkovým vláknem, vrstvou polyuretanu na špičkách prstů
a pružnou manžetou.
Dziane, antystatyczne, bezszwowe, nylonowe rękawice ze zintegrowanym włóknem węglowym, pokryte warstwą poliuretanu
na czubkach palców, elastyczny ściągacz.

LARK

0108 0003 99 XXX
MOQ

12 240

VELIKOSTI ROZMIARY: 6, 7, 8, 9, 10, 11
BAREVNOST KOLOR: bílá białe
Pletené bezešvé nylonové rukavice s tenkou vrstvou polyuretanu
na špičkách prstů a pružnou manžetou.
Dziane, bezszwowe, nylonowe rękawice z cienką warstwą poliuretanu na czubkach palców, z elastycznym ściągaczem.

HS-04-003
0108 0063 xx XXX
MOQ

1

240

VELIKOSTI ROZMIARY: 6, 7, 8, 9, 10, 11
BAREVNOST KOLOR:

60

80

černá
czarny

bílá
białe

Pletené bezešvé polyesterové rukavice s tenkou vrstvou PU
v dlani a na prstech, elastická manžeta.
Dzianinowe, bezszwowe rękawice poliestrowe z cienką warstwą
poliuretanu w części chwytnej dłoni i palców, wykończone
elastycznym ściągaczem.

4131

361
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NEW

HS-04-010
0108 0067 80 XXX
MOQ

1

240

VELIKOSTI ROZMIARY: 6, 7, 8, 9, 10
BAREVNOST KOLOR: bílá białe
Pletené bezešvé nylonové rukavice, tenký vrstva PU na prstech,
elastická manžeta.
Lekkie, paroprzepuszczalne rekawice nylonowe z poleczeniem
z PU na palcach i elastycznym mankietem.

BEZEŠVÉ > LATEX BEZSZWOWE > LATEKSOWE

BLUETAIL

0106 0005 99 XXX
MOQ

12

60

VELIKOSTI ROZMIARY: 8, 9, 10, 11
BAREVNOST KOLOR: modrá-žlutá niebiesko-żółte

NEW
size
9, 11

Pletené bezešvé akrylové rukavice, polomáčené v přírodním
latexu, se zdrsněnou dlaní.
Dziane, bezszwowe, akrylowe rękawice, częściowo pokryte
naturalnym lateksem, szorstkowane wykończenie.

ZIMA
1331

x2x

HS-04-014
0106 0022 44 100
MOQ

NEW
ZIMA

60

VELIKOSTI ROZMIARY: 10
Rukavice z akrylu, máčené v modrém latexu.
Rękawice akrylowe częściowo powlekane niebieskim lateksem.

2142

362

12

RUKAVICE RĘKAWICE

CINCLUS

0108 0073 99 XXX
MOQ

12

120

VELIKOSTI ROZMIARY: 7, 8, 9, 10
BAREVNOST KOLOR: modrá-černá niebieskie-czarne
Pletené bezešvé rukavice ze směsi bavlna/polyester, polomáčené v přírodním
latexu, protiskluzová úprava v dlani a na prstech, pružným náplet na zápěstí.
Dziane, bezszwowe rękawice wykonane z mieszanki bawełny i poliestru,
częściowo powlekane naturalnym lateksem, antypoślizgowe wykończenie
w części chwytnej i na palcach, elastyczny mankiet.

3141

DIPPER

NEW
size
7, 9

0108 0015 xx XXX
MOQ

12

120

VELIKOSTI ROZMIARY: zelená zielone 7–8, šedá szare 9–10
BAREVNOST KOLOR:

10

00

žlutá-zelená
żółto-zielone

šedá
szare

Pletené bezešvé nylonové rukavice, polomáčené v latexu, protiskluzová úprava v
dlani a na prstech, pružný náplet na zápěstí.
Bezszwowe, dziane rękawice nylonowe, wykończone warstwą marszczonego
lateksu w części dłonicowej. Posiadają elastyczny mankiet.

3141

HS-04-002
0108 0061 xx XXX
MOQ

12

120

VELIKOSTI ROZMIARY: zelená zielone 8, 10; modrá niebieskie 10
BAREVNOST KOLOR:

10

60

žlutá-zelená
żółto-zielone

šedá-modrá
szaro-niebieskie

Pletené bezešvé rukavice ze směsi bavlna/polyester. Polomáčené v latexu,
s protiskluzným povrchem v dlani a na prstech.
Dzianinowe rękawice bezszwowe wykonane z mieszanki bawełny i poliestru, powlekane lateksem. Posiadają antypoślizgowe wykończenie w części
chwytnej dłoni i palców.

3131

363
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BUBO

BAREVNOST KOLOR:

NEW 0108 0088 xx XXX
MOQ

1

120

90

SUPERGRIP

oranžová-černá
pomarańczowe-czarne

VELIKOSTI ROZMIARY: 8, 10
Pletené bezešvé nylonové rukavice s vrstvou mikorporézního paropropustného měkčeného broušeného latexu v dlani a na prstech, pružným nápletem na zápěstí. Supergrip.

70

Dziane, bezszwowe rękawice nylonowe w części chwytnej
powleczone mikroporowatym, paroprzepuszczalnym, uplastycznionym lateksem. Zakończone elastycznym ściągaczem.

žlutá-černá
żółta-czarne

2121

PALAWAN

0108 00xx 99 XXX

NEW
size
11

MOQ

12

120

VELIKOSTI ROZMIARY: 7, 8, 9, 10, 11
BAREVNOST KOLOR:

NEW
COLOR

79
oranžová-černá
pomarańczowe-czarne

29
žlutá-černá
żółta-czarne

Pletené bezešvé nylonové rukavice s vrstvou mikorporézního
paropropustného latexu v dlani a na prstech a pružným
nápletem na zápěstí.
Dziane, bezszwowe, nylonowe rękawice z warstwą mikroporowatego, paroprzepuszczalnego lateksu, elastyczny ściągacz.

3131

BAREVNOST KOLOR:

NEW
COLOR

PALAWAN WINTER
0106 0017 xx XXX
MOQ

96
oranžová-černá
pomarańczowe-czarne

ZIMA

364

60

VELIKOSTI ROZMIARY: 9, 10, 11
Zateplené pletené bezešvé nylonové rukavice s vrstvou mikroporézního paropropustného pěnového latexu v dlani a na prstech a pružným nápletem na zápěstí.
Zaprojektowane z myślą o zimie dziane, bezszwowe, nylonowe
rękawice z warstwą mikroporowatego, paroprzepuszczalnego
lateksu, elastyczny ściągacz.

NEW
size
9, 11

12

99
žlutá-černá
żółta-czarne

1331

x2x

RUKAVICE RĘKAWICE

VIRdIs

0108 0042 99 xxx
MOQ

1

120

VElIKOstI ROzMIARy: 7, 8, 9, 10
BAREVnOst KOlOR: zelená zielone
Bezešvé pletené rukavice, polomáčené v černém latexu,
s bambusovým vláknem a zvrásněním na prstech pro lepší
úchop. Rukavice odvádí vlhkost díky použitému materiálu.
Mají vynikající nesmekavý úchop.
Bezszwowe rekawice z dzianiny, czesciowo pokryte czarnym
lateksem, z bambusowym włóknem i marszczeniem na palcach
w celu zwiekszenia chwytnosci.

2131

GUIllEMOt
0108 0087 10 xxx
MOQ

12

NEW

120

VElIKOstI ROzMIARy: 8, 9, 10
BAREVnOst KOlOR: zelená-bílá zielono-białe
Bezešvé rukavice z polyesteru s pružnou manžetou,
máčené v latexu.
Bezszwowe rękawice poliestrowe z elastycznym mankietem,
powlekane lateksem.

2121

PIntAIl

0108 0085 39 xxx
MOQ

12

NEW

120

VElIKOstI ROzMIARy: 7, 8, 9
Bezešvé rukavice z nylonu s pružnou manžetou,
máčené v pěnovém latexu.
Bezszwowe nylonowe rękawice z elastycznym mankietem,
powlekane spienionym lateksem.

3131

365
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COOt

0107 0003 99 xxx
MOQ

12

120

VElIKOstI ROzMIARy: 8, 10
BAREVnOst KOlOR: zelená-bílá zielono-białe
Rukavice šité z bavlněného úpletu, s protiskluzovým povrchem,
pružným nápletem na zápěstí a máčenými dlaněmi a prsty
v kaučuku.
Zielone rękawice szyte z bawełnianej dzianiny, powierzchnia
antypoślizgowa, elastyczny ściągacz, dłonie i palce pokryte
kauczukiem.

4141

GlAdIAtOR® 16–500
0107 0020 99 xxx
MOQ

12

72

VElIKOstI ROzMIARy: 7, 8, 9, 10
BAREVnOst KOlOR: zelená zielone
Rukavice šité z bavlněného úpletu, dlaň a prsty máčené
v kaučuku, s protiskluzovou úpravou a nápletem na zápěstí.
Rękawice szyte z bawełnianej dzianiny, dłoń i palce powleczone kauczukiem, powierzchnia antypoślizgowa, z elastycznym
ciągaczem.

x241

x2xxxx

REdWInG

0106 0002 99 xxx
MOQ

12

120

VElIKOstI ROzMIARy: 9, 10, 11
BAREVnOst KOlOR: bílá-oranžová biało-pomarańczowe
Pletené rukavice ze silné směsné příze polyester/bavlna, napuštěné latexem, s další silnou vrstvou latexu v dlani a na prstech
a pružným nápletem.
Dziane rękawice z grubej przędzy z mieszanki bawełny z poliestrem, nasączone lateksem, pokryte kolejną warstwą lateksu
w części chwytnej dłoni i na palcach, elastyczny ściągacz.

3232

366

RUKAVICE RĘKAWICE

HORNBILL

0108 0002 99 XXX
MOQ

12

120

VELIKOSTI ROZMIARY: 6, 7, 8, 9, 10
BAREVNOST KOLOR: červená-šedá czerwono-szare
Pletené bezešvé nylonové rukavice (15GG), s nanesenou pružnou
gumou v dlani a na prstech a pružnou manžetou.
Dziane, bezszwowe, nylonowe rękawice (15GG), pokryte elastyczną
gumą w części chwytnej dłoni i na palcach, elastyczny ściągacz.

3131

HS-04-007
0106 0019 99 100
MOQ

12

120

VELIKOSTI ROZMIARY: 10
BAREVNOST KOLOR: bílá-zelená biało-żółte
Pletené rukavice ze směsi polyester/bavlna, impregnované
v latexu, s extra vrstvou latexu v dlani a na prstech.
Dzianinowe rękawice wykonane z wytrzymałej przędzy poliestrowo-bawełnianej, impregnowane lateksem, z dodatkową
lateksową powłoką w części chwytnej dłoni i palców.

3232

BEZEšVé > PVC BEZSZWOWE > PVC

SCOTER

0108 0011 99 XXX
MOQ

12 600

VELIKOSTI ROZMIARY: 7, 8, 9, 10
BAREVNOST KOLOR:

070

090

080

100

zelená
zielone

modrá
niebieskie

červená
czerwone

oranžová
pomarańczowe

Pletené bezešvé bavlněné, různobarevné rukavice, polomáčené
v barevném PVC v dlani a na prstech, s pružnou manžetou.
Dziane, bezszwowe, bawełniane, różnokolorowe rękawice
częściowo pokryte kolorowym PVC w części chwytnej dłoni
i na palcach, z elastycznym ściągaczem.

367
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šIté > nItRIl szytE > nItRylOWE

AtER

0107 0046 99 xxx
MOQ

1

120

VElIKOstI ROzMIARy: 8, 9, 10, 11
BAREVnOst KOlOR: modrá-bílá niebiesko-białe
Rukavice šité z bavlněného úpletu, polomáčené v silnější vrstvě
nitrilu (protismykový úchop) a elastická pletená manžeta
zabraňující průniku nečistot. Jsou určené pro práci s abrazivními
materiály v silně zaolejovaném prostředí.
Rękawice szyte z bawełnianej dzianiny, częściowo (3/4) powlekane grubą warstwą nitrylu (warstwa antypoślizgowa) z elastycznym ściągaczem z dzianiny ograniczającym przedostawanie się
zanieczyszczeń do wewnątrz. Przeznaczone do pracy z materiałem abrazyjnym w środowisku mocno zaolejonym.

4221

hyCROn® 27–600
0107 0021 99 xxx
MOQ

12

144

VElIKOstI ROzMIARy: 8, 9, 10
BAREVnOst KOlOR: tmavě modrá-bílá granatowo-białe
Antistatické rukavice šité z bavlněného úpletu, polomáčené v nitrilu, s pružným nápletem, vhodné pro manipulaci s abrazivními
materiály (odlitky, svářková ocel, cihly apod.).
Antystatyczne rękawice z bawełnianej dzianiny, częściowo
powlekane nitrylem, z elastycznym ściągaczem, nadają się
do pracy z materiałem abrasywnym (odlewy, elementy ze stali
zgrzewnej, cegły, itp.).

4221

KIttIWAKE
0105 0017 99 xxx

NEW
size
9, 11

MOQ

12

120

VElIKOstI ROzMIARy: 9, 10, 11
BAREVnOst KOlOR: tmavě modrá-bílá granatowo-białe
Rukavice šité z bavlněného úpletu, polomáčené v nitrilu,
s pružnou manžetou.
Granatowe rękawice szyte z bawełnianej dzianiny, częściowo
pokryte nitrylem, elastyczny ściągacz.

4211

368

RUKAVICE RĘKAWICE

URBICA

0107 0042 99 xxx
MOQ

1

120

NEW
size
8, 9

VElIKOstI ROzMIARy: 8, 9, 10
BAREVnOst KOlOR: modrá-bílá niebiesko-białe
Rukavice šité z bavlněného úpletu, polomáčené v nitrilu a s pružným nápletem.
Rękawice szyte z bawełnianej dzianiny, częściowo pokryte
nitrylem, z elastycznym ściągaczem.

3111

hylItE® 47–400
0107 0029 99 xxx
MOQ

12

144

VElIKOstI ROzMIARy: 7, 8, 9, 10
BAREVnOst KOlOR: tmavě modrá-bílá granatowo-białe
Antistatické rukavice šité z bavlněného úpletu, polomáčené
v nitrilu, s pružným nápletem a odolností proti olejům.
Antystatyczne rękawice z bawełnianej dzianiny, częściowo
powlekane nitrylem, z elastycznym mankietem, odporne na oleje.

EAsy FlEX® 47–200
0107 0028 99 xxx
MOQ

12

144

VElIKOstI ROzMIARy: 7, 8, 9, 10
BAREVnOst KOlOR: zelená-bílá zielono-białe
Lehké pružné antistatické rukavice z jemného bavlněného
úpletu, s vrstvou nitrilu v dlani a na prstech a odolností proti
protržení, propíchnutí, prořezu a oděru.
Lekkie i elastyczne, antystatyczne rękawice z bawełnianej dzianiny, powlekane nitrylem w części chwytnej dłoni i na palcach,
odporne na rozdarcie, przecięcie i obtarcie.

369
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HARRIER

0107 0004 99 XXX
MOQ

12

120

VELIKOSTI ROZMIARY: 7, 8, 9, 10, 11
BAREVNOST KOLOR: modrá-bílá niebiesko-białe
Rukavice šité z bavlněného úpletu, polomáčené v nitrilu,
s pružným nápletem.
Niebieskie rękawice szyte z bawełnianej dzianiny, częściowo
pokryte nitrylem, elastyczny ściągacz.

4111

HARRIER YELLOW
0107 0005 70 XXX
MOQ

12

120

VELIKOSTI ROZMIARY: 7, 8, 9, 10
BAREVNOST KOLOR: žlutá-bílá żółto-białe
Rukavice šité z bavlněného úpletu, máčené v nitrilu
a elastická pletená manžeta.
Rękawice szyte z bawełnianej dzianiny, powleczone nitrylem,
z elastycznym ściągaczem.

4111

HS-04-009
0107 0058 99 XXX
MOQ

1

120

VELIKOSTI ROZMIARY: 7, 8, 9, 10
BAREVNOST KOLOR: žlutá-bílá żółto-białe
Šité rukavice z bavlny, máčené v nitrilu, s pružným nápletem
na zápěstí.
Rękawice szyte z dzianiny bawełnianej, powlekane nitrylem,
wykończone elastycznym ściągaczem.

370

RUKAVICE RĘKAWICE

dUBIUs

0107 0047 99 xxx
MOQ

1

120

VElIKOstI ROzMIARy: 9, 10, 11
BAREVnOst KOlOR: modrá-bílá niebiesko-białe
Rukavice šité z bavlněného úpletu, máčené v silnější vrstvě nitrilu (protismykový úchop) a elastická pletená manžeta zabraňující
průniku nečistot. Jsou určené pro práci s abrazivními materiály
v silně zaolejovaném prostředí.
Rękawice szyte z bawełnianej dzianiny, powlekane w całości
grubą warstwą nitrylu (warstwa antypoślizgowa) z elastycznym
ściągaczem z dzianiny ograniczającym przedostawanie się zanieczyszczeń do wewnątrz. Przeznaczone do pracy z materiałem
abrazyjnym w środowisku mocno zaolejonym.

4221

ROllER

0107 0006 99 xxx
MOQ

12

120

VElIKOstI ROzMIARy: 9, 10

NEW
size
9

BAREVnOst KOlOR: tmavě modrá-bílá granatowo-białe
Rukavice šité z bavlněného úpletu, celomáčené v nitrilu,
s pružnou manžetou.
Granatowe rękawice szyte z bawełnianej dzianiny,
w całości pokryte nitrylem, elastyczny ściągacz.

4211

hARRIER FUll
0107 0048 99 xxx
MOQ

12

NEW
size
11

120

VElIKOstI ROzMIARy: 8, 9, 10, 11
BAREVnOst KOlOR: modrá-bílá niebiesko-białe
Rukavice šité z bavlněného úpletu, máčené v nitrilu
a elastická pletená manžeta.
Rękawice szyte z bawełnianej dzianiny, powleczone nitrylem,
z elastycznym ściągaczem.

4111

371
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sABInI

hynIt® 32–105

MOQ

MOQ

0107 0043 99 100
1

120

12

144

VElIKOstI ROzMIARy: 10

VElIKOstI ROzMIARy: 7, 7,5, 8, 9, 10

BAREVnOst KOlOR: modrá-bílá niebiesko-białe

BAREVnOst KOlOR: modrá niebieskie

Rukavice šité z bavlněného úpletu, máčené v nitrilu
(protismykový úchop) a elastická pletená manžeta zabraňující
průniku nečistot. Jsou určené pro práci s abrazivními materiály
v jemně zaolejovaném prostředí.

Pružné rukavice šité z bavlněného úpletu laminovaného nitrilem,
prošívané na hřbetu, s odolností proti propíchnutí a oděru.

Rękawice szyte z bawełnianej dzianiny, powlekane w całości nitrylem
(warstwa antypoślizgowa), z elastycznym ściągaczem z dzianiny
ograniczającym przedostawanie się zanieczyszczeń do wewnątrz.
Przeznaczone do pracy z materiałem abrazyjnym w środowisku
umiarkowanie zaolejonym.

3111

372

0105 0025 99 xxx

Elastyczne rękawice szyte z bawełnianej dzianiny laminowanej
nitrylem, stebnowane na grzbiecie, odporne na przecięcie i obtarcie.

RUKAVICE RĘKAWICE

hynIt® 32–125
0105 0026 99 xxx
MOQ

12

144

VElIKOstI ROzMIARy: 7, 7,5, 8, 9, 10
BAREVnOst KOlOR: modrá niebieskie
Rukavice bez manžet šité z bavlněného úpletu laminovaného
nitrilem, prošívané a perforované na hřbetu, s odolností proti
propíchnutí a oděru.
Rękawice bez mankietu, uszyte z bawełnianej dzianiny laminowanej nitrylem, stebnowane i perforowane na grzbiecie,
odporne na przecięcia i obtarcia.

FERInA

0107 0045 99 xxx
MOQ

1

120

VElIKOstI ROzMIARy: 9, 10, 11
BAREVnOst KOlOR: modrá-bílá niebiesko-białe
Antistatické rukavice šité z bavlněného úpletu, polomáčené
v nitrilu (protismykový úchop) a širokou manžetou s možností
převlečení přes oděv. Jsou určené pro práci s abrazivními materiály v silně zaolejovaném prostředí.
Antystatyczne rękawice szyte z bawełnianej dzianiny, częściowo
(3/4) powlekane nitrylem (warstwa antypoślizgowa) z szerokim
mankietem dającym możliwość naciągnięcia na odzież. Przeznaczone do pracy z materiałem abrazyjnym w środowisku mocno
zaolejonym.

4221

hyCROn® 27–607
0107 0023 99 xxx
MOQ

12

144

VElIKOstI ROzMIARy: 8, 9, 10
BAREVnOst KOlOR: tmavě modrá-bílá granatowo-białe
Antistatické rukavice šité z bavlněného úpletu, polomáčené
v nitrilu, s tuhou manžetou, vhodné pro manipulaci s abrazivními
materiály (odlitky, svářková ocel, cihly apod.).
Antystatyczne rękawice z bawełnianej dzianiny, częściowo
powlekane nitrylem, ze sztywnym mankietem, nadają się
do pracy z materiałem abrasywnym (odlewy, elementy ze stali
zgrzewnej, cegły, itp.).

4221

373
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NEW

NEW

size
9, 11

size
9, 11

RUFF

BORIn

MOQ

MOQ

0105 0018 99 xxx
12

120

0107 0044 99 xxx
120

VElIKOstI ROzMIARy: 9, 10, 11

VElIKOstI ROzMIARy: 8, 9, 10, 11

BAREVnOst KOlOR: tmavě modrá-bílá granatowo-białe

BAREVnOst KOlOR: modrá-bílá niebiesko-białe

Rukavice šité z bavlněného úpletu, polomáčené v nitrilu,
s tuhou manžetou.

Rukavice šité z bavlněného úpletu, máčené v silnější vrstvě nitrilu (protismykový úchop) a široká manžeta s možností převlečení přes oděv. Jsou
určené pro práci s abrazivními materiály v silně zaolejovaném prostředí.

Granatowe rękawice szyte z bawełnianej dzianiny,
w całości pokryte nitrylem, sztywny mankiet.

4211

Rękawice szyte z bawełnianej dzianiny, powlekane w całości grubą
warstwą nitrylu (warstwa antypoślizgowa) z szerokim mankietem dającym możliwość naciągnięcia na odzież. Przeznaczone do pracy z materiałem abrazyjnym w środowisku mocno zaolejonym.

4221

374

1

RUKAVICE RĘKAWICE

HYCRON® 27–805
0107 0024 99 XXX
MOQ

12

144

VELIKOSTI ROZMIARY: 9, 10, 11
BAREVNOST KOLOR: tmavě modrá-bílá granatowo-białe
Antistatické rukavice šité z bavlněného úpletu, máčené v nitrilu,
s tuhou manžetou, vhodné pro manipulaci s abrazivními materiály (odlitky, svářková ocel, cihly apod.).
Antystatyczne rękawice z bawełnianej dzianiny, powlekane nitrylem, ze sztywnym mankietem, nadają się do pracy z materiałem
abrasywnym (odlewy, elementy ze stali zgrzewnej, cegły, itp.).

SWIFT

0107 0007 99 XXX
MOQ

12

120

VELIKOSTI ROZMIARY: 9, 10, 11
BAREVNOST KOLOR: tmavě modrá-bílá granatowo-białe
Rukavice šité z bavlněného úpletu, celomáčené v nitrilu,
s tuhou manžetou.
Granatowe rękawice szyte z bawełnianej dzianiny,
w całości pokryte nitrylem, sztywny mankiet.

NEW
size
9, 11

4211

HS-04-008
0107 0057 99 100
MOQ

12

120

VELIKOSTI ROZMIARY: 10
BAREVNOST KOLOR: tmavě modrá-bílá granatowo-białe
Šité rukavice z bavlny, máčení v nitrilu, s pevnou manžetou.
Rękawice szyte z dzianiny bawełnianej, powlekane nitrylem,
wykończone mankietem.

4211

375
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BEzEšVé > PVC BEzszWOWE > PVC

ZIMA

tURtUR

jACdAW

MOQ

MOQ

0119 0011 70 xxx
1

60

VElIKOstI ROzMIARy: 8, 10, 11
BAREVnOst KOlOR: žlutá żółte
Zateplené voděodpudivé pletené signální nylonové rukavice
s nánosem PVC v dlani a na prstech, komfortní froté zateplení
a pružnou manžetou.
Rękawice wysokiej widoczności, odporne na działanie wilgoci,
ocieplane bezszwowe wykonane z dzianiny nylonowej powleczonej
warstwą PVC w cześci chwytnej dłoni i na palcach. Rękawice są grubo
ocieplane, wykończone elastycznym ściagaczem.

3232

0108 0001 99 xxx
120

prUžná manžeta se sUchým zipem
elastyczny mankiet z rzepem
VElIKOstI ROzMIARy: 6, 7, 8, 9, 10
BAREVnOst KOlOR: červená-černá czerwono-czarne
Pletené bezešvé nylonové rukavice (15GG), s nánosem HPT PVC
v dlani a na prstech a pružnou manžetou na suchý zip.
Dziane, bezszwowe, nylonowe rękawice (15GG) pokryte HPT PVC
w części chwytnej dłoni i na palcach, z elastycznym mankietem
zapinanym na rzepy.

020
4131

376

1

RUKAVICE RĘKAWICE

šITé > LATEX SZYTE > LATEKSOWE

TWITE

0107 0001 99 100
MOQ

12

120

VELIKOSTI ROZMIARY: 10
BAREVNOST KOLOR: žlutá-bílá żółto-białe
Rukavice šité z bavlny, polomáčené v přírodním latexu,
s protiskluzovou úpravou v dlani a na prstech.
Żółte rękawice szyte z bawełny, pokryte częściowo
naturalnym lateksem, z antypoślizgową powierzchnią
w części chwytnej dłoni i na palcach.

HS-04-005
0107 0056 99 100
MOQ

1

120

VELIKOSTI ROZMIARY: 10
BAREVNOST KOLOR: žlutá-bílá żółto-białe
Šité bavlněné rukavice, polomáčené v přírodním latexu.
Rękawice szyte z dzianiny bawełnianej,
powlekane naturalnym lateksem.

TWITE KIDS
0107 0052 99 050
MOQ

12

FOR
KIDS

120

VELIKOSTI ROZMIARY: 5
BAREVNOST KOLOR: zelená-žlutá zielono-żółte
Dětské rukavice šité z bavlny, polomáčené v přírodním latexu,
s protiskluzovou úpravou v dlani a na prstech.
Dziecięce rękawice szyte z bawełny, częściowo pokryte naturalnym lateksem, z antypoślizgową powierzchnią w części chwytnej
dłoni i na palcach.
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šIté > PVC szytE > PVC

REdPOll

0107 0009 99 100
MOQ

12

120

VElIKOstI ROzMIARy: 10
BAREVnOst KOlOR: červená czerwone
Rukavice šité z bavlněného úpletu s pružným nápletem,
polomáčené v PVC v dlani a na prstech.
Czerwone rękawice szyte z bawełnianej dzianiny,
częściowo pokryte PVC, z elastycznym ściągaczem.

4111

REdstARt

0107 0010 99 100 27 cm
0107 0012 99 xxx 35 cm
0107 0013 99 100 45 cm
MOQ

12

NEW
size
11

120

VElIKOstI ROzMIARy: 10, (11 – pouze u délky długości 35 cm)
BAREVnOst KOlOR: červená czerwone
Rukavice šité z bavlněného úpletu, máčené v PVC,
v celkových délkách 27 cm, 35 cm a 45 cm.
Rękawice szyte z bawełnianej dzianiny, powlekane PVC,
o długości 27, 35 i 45 cm.

4111

hs-04-004
0107 0055 99 100
MOQ

1

120

VElIKOstI ROzMIARy: 10
BAREVnOst KOlOR: červená czerwone
Šité bavlněné rukavice máčené v PVC, v délce 35 cm.
Rękawice szyte z bawełnianej dzianiny, powlekane PVC,
o długości 35 cm.
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