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TEPELNÁ RIZIKA
ZAGROŻENIA TERMICZNE
TEPLUODOLNÉ RĘKAWICE ODPORNE NA WYSOKĄ TEMPERATURĘ

NEW

NEW

size
9

SPONSA

0115 0037 99 XXX
MOQ

1

36

SPONSA SHORT
0115 0056 00 110
MOQ

36

VELIKOSTI ROZMIARY: 9, 11

VELIKOSTI ROZMIARY: 11

BAREVNOST KOLOR: šedá szare

BAREVNOST KOLOR: šedá szare

Rukavice šité ze speciální tkaniny, máčené v nitrilu, s termoizolační podšívkou
z netkané textilie. Vhodné pro manipulaci s horkými předměty do 250 °C.

Rukavice šité ze speciální tkaniny, máčené v nitrilu, s termoizolační podšívkou
z netkané textilie. Vhodné pro manipulaci s předměty do 250 °C.
Délka rukavice 25 cm.

Rękawice szyte ze specjalnej tkaniny pokrytej w całości cienką warstwą nitrylu,
z podszewką termoizolacyjną z nietkanego materiału. Przeznaczone do pracy
z gorącymi przedmiotami o temperaturze do 250 °C.

3242

Rękawice szyte, wykonane ze specjalnego materiału pokrytego nitrylem,
od wewnątrz ocieplane włókniną. Odpowiednie do chwytania gorących przedmiotów (do 250 °C). Długość 25 cm.
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RUKAVICE RĘKAWICE

CRUSADER FLEX®
0115 0009 99 xxx (42–445) 240 mm
0115 0010 99 xxx (42–474) 330 mm
MOQ

12

72 

Velikosti Rozmiary: 9, 10
Barevnost Kolor: šedá szare
Rukavice šité ze speciální tkaniny, máčené v nitrilu, s termoizolační podšívkou z netkané textilie, odolností před kontaktním
teplem do 250 °C, v celkových délkách 24 cm a 33 cm.
Rękawice szyte ze specjalnej tkaniny powlekanej nitrylem,
z podszewką izolacyjną z włókniny, z odpornością na ciepło
kontaktowe do 250 °C, o całkowitej długości 24 cm i 33 cm.

2241

x2xxxx

OVENBIRD 27
0116 0001 99 100
MOQ

1

100 

Velikosti Rozmiary: 10
Barevnost Kolor: žlutá żółte
Dvouvrstvé rukavice ze speciálních materiálů Nomex® (85 %)
a Kevlar® (15 %) na vnější části a 100 % bavlnou uvnitř, s ochranou před kontaktním teplem do 350 °C, v celkové délce 27 cm.
Dwuwarstwowe rękawice ze specjalnego materiału Nomex®
(85 %) i Kevlar® (15 %) na stronie zewnętrznej oraz ze 100 %
bawełny wewnątrz, ochrona przed ciepłem kontaktowym
do 350 °C, długość całkowita 27 cm.

124x

433x1x

MACAW 137039
0115 0003 99 100
MOQ

1

made in

EU

1 

Velikosti Rozmiary: UNI
Barevnost Kolor: žlutá żółte
Palcové dvouvrstvé rukavice z materiálu aramid (600 g /m2), s ochranou před kontaktním teplem do 350 °C, krátkodobě i do 500 °C.
Jednopalcowe rękawice dwuwarstwowe z materiału aramid
(600 g /m2), ochrona przed ciepłem kontaktowym do 350 °C,
krótkotrwały kontakt do 500 °C.
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PARROT

0115 0002 99 100
MOQ

1

made in

EU

1 

Velikosti Rozmiary: UNI
Barevnost Kolor: žlutá żółte
Palcové dvouvrstvé rukavice z materiálu aramid (600 g /m2),
s ochranou před kontaktním teplem do 350 °C, krátkodobě
i do 500 °C.
Jednopalcowe rękawice dwuwarstwowe z materiału aramid
(600 g /m2), ochrona przed ciepłem kontaktowym do 350 °C,
krótkotrwały kontakt do 500 °C.

1x4x

43xxxx

PARROT AL
0115 0005 99 100
made in

EU

MOQ

1

1 

Velikosti Rozmiary: UNI
Barevnost Kolor: žlutá żółte
Palcové dvouvrstvé rukavice z materiálu aramid (600 g /m2), s pohliníkovaným hřbetem, ochranou před sálavým teplem, taveninou
a kontaktním teplem do 350 °C, krátkodobě i do 500 °C.
Jednopalcowe rękawice dwuwarstwowe z materiału aramid
(600 g /m2), aluminizowane od zewnętrznej strony dłoni, ochrona
przed promieniowaniem cieplnym, ochrona przed rozpryskami
ciekłego metalu i ciepłem kontaktowym do 350 °C, krótkotrwały
kontakt do 500 °C.

1x4x

4344x4

SCAUP

0115 0001 99 100
made in

EU

MOQ

1

1 

Velikosti Rozmiary: UNI
Barevnost Kolor: žlutá żółte
Dvouvrstvé rukavice z materiálu aramid (320 g /m2), s ochranou
před kontaktním teplem do 250 °C, krátkodobě i do 500 °C.
Dwuwarstwowe rękawice z aramidu (320 g /m2), ochrona przed
ciepłem kontaktowym do 250 °C, krótkotrwały kontakt do 500 °C.
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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.
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