RUKAVICE RĘKAWICE

SCAUP AL
0115 0004 99 100
MOQ

1

1 

Velikosti Rozmiary: UNI

made in

EU

Barevnost Kolor: žlutá żółte
Dvouvrstvé rukavice z materiálu aramid (320 g /m2), s pohliníkovaným hřbetem, ochranou před sálavým teplem, taveninou
a kontaktním teplem do 250 °C, krátkodobě i do 500 °C.
Dwuwarstwowe rekawice z aramidu (320 g /m2), aluminizowane
po stronie grzbietowej dłoni, ochrona przed promieniowaniem
cieplnym, rozpryskami ciekłego metalu i ciepłem kontaktowym
do 250 °C, krótkotrwały kontakt do 500  °C.

1x4x

4244x4

CHLADUODOLNÉ odporne na zimno

ALASKA

0107 0018 99 110
MOQ

1

30 

vyjímatelná podšívka
podšívka wyjmowana
Velikosti Rozmiary: 11
Barevnost Kolor: černá czarne
Rukavice šité z balvněného úpletu, máčené v PVC, se zdrsněným
povrchem a vyjímatelnou podšívkou z umělé kožešiny, v celkové
délce 27 cm.

made in

EU

ZIMA

Rękawice szyte z bawełnianej dzianiny, powlekane PVC, z szorstkowaną powierzchnią i wyjmowaną podszewką ze sztucznego
futerka, całkowita długość 27 cm.

ESKYMO

0107 0017 99 110
MOQ

1

30 

Velikosti Rozmiary: 11
Barevnost Kolor: černá czarne

made in

EU

ZIMA

Palcové rukavice šité z bavlněného úpletu, máčené v PVC, se
zdrsněným povrchem a vyjímatelnou podšívkou z umělé kožešiny, v celkové délce 27 cm.
Rękawice z jednym palcem szyte z bawełnianej dzianiny,
powlekane PVC, z szorstkowaną powierzchnią i wyjmowaną
podszewką ze sztucznego futerka, całkowita długość 27 cm.

415
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ATRA

0119 0014 60 XXX
MOQ

ZIMA

NEW
size
8

1

60 

Velikosti Rozmiary: 8, 10
Barevnost Kolor: černá czarne
Zimní zateplené nepromokavé rukavice s prodyšnou membránou,
dlaň polyester-PU, hřbet z pružného nylonového úpletu zesíleného PU koženkou. Podšívka v dlani polyester/bambus, na hřbetu
polyesterový izolační materiál. Zateplení Thinsulate 40 g.
Reflexní doplňky.
Ocieplone, wodoodporne rękawice zimowe. W części chwytnej
mikrowłókna poliestrowo/bambusowe powlekane PU w kolorze
czarnym. Część grzbietowa wykonana z czarnego elastycznego
nylonu, wzmacniana imitującym skórę PU. W nadgarstku czarny,
dziany ściągacz. Na koniuszkach 3 palców i w części chwytnej
odblaskowy piping z PU. Od wewnątrz w całości wyłożone
ociepliną Thinsualte – 40 g.

3122

1xx

NOCTUA WINTER
0101 0095 99 110
MOQ

ZIMA

1

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.

CANORUS WINTER
0101 0092 99 xxx
MOQ

ZIMA

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

416

RUKAVICE RĘKAWICE

PELICAN BLUE
WINTER
0101 0072 99 xxx
MOQ

12

ZIMA

120 

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

OTUS

0119 0013 99 XXX
MOQ

1

60 

Velikosti Rozmiary: 8, 11
Barevnost Kolor: khaki-černá khaki-czarne

ZIMA

NEW
size
8

Rukavice šité z kvalitní umělé kůže v dlani a na prstech pro
ochranu před vlhkostí, nylonu a Spandexu na hřbetu, s podšívkou z polyesterového microfleecu, zateplením 3M Thinsulate
(100 g /m²) a zesílením mezi palcem a ukazováčkem.
Rękawice szyte z dobrej jakości sztucznej skóry w części chwytnej dłoni i na palcach w celu ochrony przed wilgocią, z nylonu
i Spandexu na grzbiecie dłoni, z podszewką z poliestru z mikropolarowych włókien, z ociepleniem Thinsulate (100 g /m²) oraz ze
wzmocnieniem pomiędzy palcem wskazującym i kciukiem.

PALUMBUS
0107 0060 60 100
MOQ

12

60 

Velikosti Rozmiary: 10

ZIMA

Barevnost Kolor: černá czarne
Vodoodpudivé rukavice zateplené polar fleecem. 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

417
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MILVUS

0108 0071 99 XXX
MOQ

ZIMA

12

120

VELIKOSTI ROZMIARY: 8, 10, 11
BAREVNOST KOLOR: modrá-černá niebiesko-czarne
Zateplené bezešvé rukavice, polyester vnější vrstva, akryl vnitřní
vrstva, 2x máčené v černém nitrilu s finální pískovou úpravou.
Ocieplane, bezszwowe rękawice. Warstwa zewnętrzna wykonana
z poliestru, warstwa wewnętrzna wykonana z akrylu. Dwukrotnie powlekane czarnym nitrylem z wykończeniem o chropowatej
strukturze.

3232

02x

TURTUR

0119 0011 70 XXX
MOQ

ZIMA

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

020

PALAWAN WINTER
ZIMA

NEW
size
9, 11

0106 0017 xx XXX
MOQ

12

60

VELIKOSTI ROZMIARY: 9, 10, 11
BAREVNOST KOLOR:

NEW
COLOR

96

oranžová-černá
pomarańczowe-czarne

99
žlutá-černá
żółta-czarne

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.

1331

418

x2x

RUKAVICE RĘKAWICE

BLUETAIL

0106 0005 99 XXX
MOQ

12

NEW
size
9, 11

60

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

ZIMA

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

1331

x2x

HS-04-014
0106 0022 44 100
MOQ

12

60

VELIKOSTI ROZMIARY: 10
BAREVNOST KOLOR: modrá-žlutá niebiesko-żółte

NEW
ZIMA

Rukavice z akrylu, máčené v modrém latexu.
Rękawice akrylowe częściowo powlekane niebieskim lateksem.

2142

FLAMINGO
0119 0001 99 110
MOQ

12

36

VELIKOSTI ROZMIARY: 11
BAREVNOST KOLOR: oranžová pomarańczowe
Rukavice šité z bavlněného úpletu, máčené v PVC, s polyuretanovou vložkou a podšívkou z teplákoviny, v celkové délce 30 cm.
Rękawice szyte z bawełnianej dzianiny, powlekane PVC, z poliuretanową wkładką i podszewką z dzianiny, całkowita długość
30 cm.

4121

JKL

111

419
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CERVINUS
0101 0086 99 120

12

SIZE

MOQ

ZIMA

1

60 

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

ROSE FINCH
0101 0005 99 XXX
MOQ

ZIMA

12

60 

Velikosti Rozmiary: dámské damskie 9, pánské meskie 11
Barevnost Kolor:

090

110

červená-žlutá
czerwono-żółte

zelená-žlutá
zielono-żółte

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.

CURLEW WINTER
0101 0074 xx 105
MOQ

ZIMA

12

96 

Velikosti Rozmiary: 10
Barevnost Kolor:

79

96

žlutá
żółty

oranžová
pomarańczowy

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

420

RUKAVICE RĘKAWICE

SHAG

0101 0015 99 XXX
MOQ

12

ZIMA

72

VELIKOSTI ROZMIARY: 9, 11
BAREVNOST KOLOR: žlutá-bílá żółto-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

HERON WINTER

ZIMA

0102 0002 99 XXX
MOQ

12

60

VELIKOSTI ROZMIARY: 9, 11
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

SNIPE WINTER

ZIMA

0119 0010 00 100
MOQ

12

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

421
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FIREFINCH
0101 0012 99 110
MOQ

ZIMA

12

72

ZATEPLENÍ
TKANINY BAWEŁNIANEJ
VELIKOSTI ROZMIARY: 11
BAREVNOST KOLOR: barevná kombinace kombinacje kolorów
Rukavice z různobarevné lícové nábytkové hověziny v dlani
s teplou podšívkou a bavlněnou tkaninou na hřbetu a manžetě.
Rękawice wzmacniane wielokolorową skórą meblową licową,
z ocieplaną podszewką, grzbiet dłoni oraz mankiet wykonane
z tkaniny bawełnianej.

2221

SNOWFINCH
NEW
ZIMA

0101 0116 99 110
MOQ

12

72

VELIKOSTI ROZMIARY: 11
Zimní kombinované rukavice, dlaň z polyuretanu, hřbet a manžeta ze směsy bavlna/polyester. Pohodlné a měkké i při nízských
teplotách.
Zimowe rękawice kombinowane, część chwytna wykonana z poliuretanu, część grzbietowa wykonana z mieszanki bawełny i poliestru. Miękkie i komfortowe nawet w niskich temperaturach.

1121

HS-01-005
NEW
ZIMA

0101 0114 10 110
MOQ

12

72

VELIKOSTI ROZMIARY: 11
BAREVNOST KOLOR: žlutá-modrá żółto-niebieskie
Zimní kombinované rukavice, dlaň z vinylu, hřbet a manžeta
ze směsi bavlna/polyester. Pohodlné a měkké i při nízských
teplotách.
Zimowe rękwice kombinowane, część dłonicowa wykonana z winylu, część wierzchnia z mieszanki bawełny i poliestru. Wygodne
i miękkie nawet podczas użytkowania w niskich temperaturach

422

