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GLO
VES



RUKAVICE - Kombinované
/ Gloves - Combined

_RU
KAVICE

  TOP UP

Artikl A1018

Popis
/ Descr.

kvalitní šedá 
hovězí štípen-
ka, hřbet z 
červené bavl-
ny, vyztužená 
manžeta
quality grey 
cowsplit lea-
ther, back from 
red cotton, red 
rubberized cuff

Velikost
/ Size

8, 11

  ELTON

Artikl A1031

Popis
/ Descr.

dlaň z šedé ho-
vězí štípenky, 
hřbet ze žluté 
bavlněné tkani-
ny, vyztužená 
manžeta
grey cowsplit 
leather, back 
from yellow 
cotton, rubbe-
rized cuff

Velikost
/ Size

10,5

  MARY

Artikl A1015

Popis
/ Descr.

zesílená dlaň a 
ukazovák z hovězí 
štípenky, hřbet z 
bavlněné tkaniny, 
vyztužená man-
žeta
reinforced palm 
and forefinger 
from cowsplit le-
ather, back from 
cotton, rubberi-
zed cuff

Velikost
/ Size

10,5

EN 388

EN 388

EN 388

3 1 4 2

3 1 4 2

4 1 3 4

3



RUKAVICE - Kombinované
/ Gloves - Combined

_G
LO

VE
S

4

  DEER KING

Artikl A2196

Popis
/ Descr.

prošívaná dlaň a část zápěstí 
z jelenicové lícové kůže, kryté 
konečky prstů, gumové zesílení 
mezi palcem a ukazovákem, klouby 
a články prstů z vnější strany kryté 
silnou latexovou výztuží 
balení: plastový box
palm and wrist from deer grain 
leather, covered finger tips, rubber 
reinforcement between thumb and 
index finger, back of fingers and 
knuckles covered with rubber
pads 
packing: plastic box

Velikost
/ Size

9



RUKAVICE - Kombinované
/ Gloves - Combined

_RU
KAVICE

  SEAN

Artikl A1011

Popis
/ Descr.

dlaň ze žluté 
vepřové ští-
penky, hřbet 
a manžeta 
z bavlněné 
tkaniny
yellow pig split 
leather, back 
and cuff from 
stripped cotton

Velikost
/ Size

10,5

  TOD

Artikl A1010

Popis
/ Descr.

dlaň ze žluté 
hovězí ští-
penky, hřbet 
a manžeta 
z bavlněné 
tkaniny
yellow cowsplit 
leather, back 
and cuff from 
stripped cotton

Velikost
/ Size

9, 10,5

  GINO

Artikl A1013

Popis
/ Descr.

dělená dlaň z 
šedé hovězí 
štípenky, hřbet 
a manžeta 
z bavlněné 
tkaniny
patched palm 
grey cowsplit 
leather, back 
and cuff from 
stripped cotton

Velikost
/ Size

10,5

EN 388

EN 388

EN 388

3 1 2 4

1 1 1 2

3 1 2 4

5



RUKAVICE - Kombinované
/ Gloves - Combined

_G
LO

VE
S

  ROCKY

Artikl A1008

Popis
/ Descr.

dlaň z lícové 
nábytkové 
hověziny, hřbet 
a manžeta 
z bavlněné 
tkaniny
furniture 
cowhide 
leather, back 
and cuff from 
stripped cotton

Velikost
/ Size

10,5

  MERCEDES

Artikl A1035

Popis
/ Descr.

dlaň ze světlé 
lícové nábytkové 
hověziny, hřbet 
a manžeta z bílé 
bavlněné tkaniny
white furniture
cowhide leather, 
back and cuff from 
white stripped 
cotton

Velikost
/ Size

9, 10,5

  DON

Artikl A1004

Popis
/ Descr.

dlaň z tmavé lí-
cové nábytkové 
hověziny, hřbet 
a manžeta 
z bavlněné 
tkaniny
dark furniture
cowhide 
leather, back 
and cuff from 
stripped cotton

Velikost
/ Size

10,5

EN 388

EN 388

EN 388

2 1 2 3

2 1 2 3

2 1 2 3

6



RUKAVICE - Kombinované
/ Gloves - Combined

_RU
KAVICE

  JAMES

Artikl A1002

Popis
/ Descr.

dlaň z béžové 
vepřové lícov-
ky, hřbet 
a manžeta z 
bavlněné tkani-
ny, pogumova-
ná manžeta
beige pig 
grain leather, 
back and cuff 
from stripped 
cotton, rubbe-
rized cuff

Velikost
/ Size

10,5

  ANTIVIBRA COMBI

Artikl A1021

Popis
/ Descr.

dlaň z šedé 
hovězí lícovky, 
hřbet a manže-
ta z bavlněné 
tkaniny, antivi-
brační
grey cowhide, 
back and cuff 
from cotton, 
antivibration

Velikost
/ Size

10

  BREMEN

Artikl A9082

Popis
/ Descr.

bílá hovězí lí-
covka, hřbet ze 
zelené bavlny, 
zelená vyztu-
žená manžeta
white quality 
cowhide 
leather, green 
cotton back 
and rubberized 
cuff

Velikost
/ Size

10,5

  MECHANIK

Artikl A1020

Popis
/ Descr.

dlaň z kvalitní 
kozinky, bavl-
něný hřbet a 
manžeta
palm from qua-
lity goat skin, 
cotton back 
and cuff

Velikost
/ Size

7, 8, 10

EN 388

1 1 3 2

7

EN 388

X X 2 2

EN 388

X X 2 1EN 10819



RUKAVICE - Kombinované
/ Gloves - Combined

_G
LO

VE
S

  PERCY

Artikl A1016(17)

Popis
/ Descr.

dlaň z kvalitní 
kozinky, ba-
vlněný hřbet, 
zapínání na 
suchý zip
palm from 
quality goat 
skin, cotton 
back, velcro 
fastener

Velikost
/ Size

8, 10

  HOBBY

Artikl A1073

Popis
/ Descr.

dlaň z kvalitní 
kozinky, ba-
vlněný hřbet, 
zapínání na su-
chý zip, kryté 
konečky prstů 
a ukazováček, 
barevně odliše-
né velikosti
palm from 
superior qua-
lity goat skin, 
cotton back 
and velcro fas-
tener, coverd 
fingertips and 
index finger, 
colour distingu-
ished sizes

Velikost
/ Size

7, 8, 9, 10

  AUGUST

Artikl A1077

Popis
/ Descr.

kvalitní kozí ští-
penka, vycpávky 
v dlani, hřbet z 
modrého PES a 
elastanu, zápěstí 
na suchý zip
quality goat split 
leather, pads in 
palm, back from 
blue PES and 
elastan, velcro 
fastening

Velikost
/ Size

8, 9, 10

8

EN 388

X X 2 1

EN 388

X X 2 1



RUKAVICE - Celokožené
/ Gloves - Leather

_RU
KAVICE

  HILTON

Artikl A1078

Popis
/ Descr.

dlaň a prsty 
z lícové vep-
řovice, hřbet 
ze štípené 
vepřovice, bez 
podšívky
grain pigskin 
palm and 
fingers, pigsplit 
back, without 
lining 

Velikost
/ Size

9, 10

  PETE

Artikl A2003

Popis
/ Descr.

žlutá štípená 
vepřovice,
bez podšívky,
pružinka v 
zápěstí
yellow pigsplit
leather, 
without lining, 
tightened wrist

Velikost
/ Size

9, 10

EN 388

1 1 1 2

9

  ARNOLD

Artikl A1076

Popis
/ Descr.

hovězí štípen-
ka, bez podšív-
ky, pružinka v 
zápěstí
cowsplit lea-
ther, without 
lining, tighte-
ned wrist

Velikost
/ Size

10

EN 388

3 1 2 4

EN 388

X X 2 2



RUKAVICE - Celokožené
/ Gloves - Leather

_G
LO

VE
S

  SIMON

Artikl A2008

Popis
/ Descr.

hovězí štípen-
ka, manžeta 
7 cm, bez 
podšívky
cowsplit lea-
ther, 7 cm 
cuff, without 
lining

Velikost
/ Size

10,5

  SIMON MAX

Artikl A2056

Popis
/ Descr.

zesílená dlaň 
a ukazovák z 
hovězí štípenky, 
7 cm manžeta z 
hovězí štípenky
reinforced palm 
and forefinger 
from cowsplit le-
ather, 7 cm cuff, 
without lining

Velikost
/ Size

10

EN 388

3 1 4 2

EN 388

4 1 3 4

10

  INDY

Artikl A1099

Popis
/ Descr.

kvalitní hovězí 
lícovka, pružin-
ka v zápěstí
full grain cow 
leather, tighte-
ned wrist

Velikost
/ Size

9, 10, 11

1 1 3 2

EN 388



RUKAVICE - Celokožené
/ Gloves - Leather

_RU
KAVICE

  ANTIVIBRA

Artikl A1022

Popis
/ Descr.

šedá hovězí 
štípenka, pev-
ná manžeta, 
bez podšívky, 
antivibrační
grey cowsplit 
leather, stiff 
cuff, without 
lining, antivib-
ration

Velikost
/ Size

10,5

  PYROTECH CZ

Artikl A2018

Popis
/ Descr.

jemná lícová 
hovězí useň, 
otevřený hřbet 
stažený gumou
soft cow grain-
leather, open 
back constric-
ted rubber

Velikost
/ Size

9, 10

11

  HASSAN

Artikl A2009

Popis
/ Descr.

lícová kozinka, 
bez manžety, 
bez podšívky
goat skin, 
without cuff, 
without lining

Velikost
/ Size

8, 10

EN 10819



RUKAVICE - Zimní
/ Gloves - Winter

_G
LO

VE
S

  DEER KING WINTER

Artikl A2197

Popis
/ Descr.

prošívaná dlaň a 
část zápěstí z lícové 
jelenicové kůže, 
kryté konečky prstů, 
gumové zesílení 
mezi palcem a uka-
zovákem, klouby a 
články prstů z vnější 
strany kryté silnou 
latexovou výztuží, 
podšívka Thinsulate 
3M
balení: plastový box
palm and wrist 
from deer grain 
leather, covered 
finger tips, rubber 
reinforcement 
between thumb and 
index finger, back of 
fingers and knuckles 
covered with rubber 
pads, 3M Thinsulate 
lining
packing: plastic box

Velikost
/ Size

10

  TOP UP WINTER

Artikl A2199

Popis
/ Descr.

kvalitní oranžová 
hovězí štípenka, 
hřbet z červené 
bavlny, teplá pod-
šívka, vyztužená
manžeta
quality orange
cowsplit leather, 
back from red 
cotton, winter 
lining, red rubberi-
zed cuff

Velikost
/ Size

11

  BREMEN WINTER

Artikl A2198

Popis
/ Descr.

kvalitní hovězí 
lícovka, hřbet ze 
zelené bavlny, 
teplá podšívka, 
zelená vyztužená 
manžeta
quality cowhide 
leather, green 
cotton back and 
rubberized cuff, 
winter lining

Velikost
/ Size

11

12

EN 388

3 1 4 2

EN 388

1 1 3 2

  MARK

Artikl A2099

Popis
/ Descr.

oranžové PVC, 
bavlněná pod-
šívka, pěnová 
vnitřní vložka,
celomáčené,
délka 30 cm
orange PVC, 
cotton liner, fully 
coated foam 
lining, length 
30 cm

Velikost
/ Size

10

SE ZATEPLENÍM
WINTER

SE ZATEPLENÍM
WINTER

SE ZATEPLENÍM
WINTER

SE ZATEPLENÍM
WINTER



RUKAVICE - Zimní
/ Gloves - Winter

_RU
KAVICE

13

  TOD WINTER

Artikl A1014

Popis
/ Descr.

dlaň z hovězí 
štípenky, hřbet 
a manžeta 
z bavlněné 
tkaniny,
teplá podšívka
cowsplit palm, 
cotton back 
and cuff, boa 
lining

Velikost
/ Size

10,5

  ROCKY WINTER

Artikl A1009

Popis
/ Descr.

dlaň z barevné 
hovězí lícovky, 
hřbet a manže-
ta z bavlněné 
tkaniny, teplá 
podšívka
coloured 
cowhide, 
cotton back 
and cuff, boa 
lining

Velikost
/ Size

10,5

  DON WINTER

Artikl A1005

Popis
/ Descr.

dlaň z kvalitní 
hovězí lícovky, 
hřbet a manže-
ta z bavlněné 
tkaniny, teplá 
podšívka
cow grain 
leather, cotton 
back and cuff, 
boa lining

Velikost
/ Size

10,5

  HILTON WINTER

Artikl A2002

Popis
/ Descr.

dlaň a prsty z 
lícové vepřo-
vice, hřbet ze 
štípané vep-
řovice, teplá 
podšívka
grain pig 
leather palm 
and fingers, 
pigsplit back, 
boa lining

Velikost
/ Size

9, 10,5

EN 388

3 1 2 4

EN 388

2 1 2 3

EN 388

2 1 2 3

EN 388

X X 2 2

SE ZATEPLENÍM
WINTER

SE ZATEPLENÍM
WINTER

SE ZATEPLENÍM
WINTER

SE ZATEPLENÍM
WINTER



RUKAVICE - Pletené bezešvé
/ Gloves - Seamless knitted

_G
LO

VE
S

  PURE TOUCH WHITE

Artikl A8008

Popis
/ Descr.

bílé nylonové 
rukavice máčené 
v polyuretanu, 
vazba 13*, bez 
manžety
white nylon liner 
gloves with 
polyurethane co-
ating, gauge 13*, 
without cuff

Velikost
/ Size

6“/XS - 11“/XXL

  PURE TOUCH BLACK

Artikl A8009

Popis
/ Descr.

černé nylonové 
rukavice má-
čené 
v polyuretanu, 
vazba 13*
black nylon 
liner gloves 
with 
polyurethane 
coating, gauge 
13*

Velikost
/ Size

6“/XS - 11“/
XXL

14

  STORM TOUCH

Artikl A8013

Popis
/ Descr.

úplet z vláken 
nylon, lycra, 
Dyneema® 
(vazba 15*) 
máčený v poly-
uretanu
liner from 
nylon, lycra 
and Dyneema® 
(gauge 15*) 
dipped in poly-
urethane

Velikost
/ Size

7“/S - 10“/XL

  LITE TOUCH

Artikl A8012

Popis
/ Descr.

nylonové ru-
kavice s ultra-
tenkou vrstvou 
polyuretanu, 
vazba 18*
nylon liner 
with extra thin 
polyurethane 
coating, gauge 
18*

Velikost
/ Size

6“/XS - 11“/
XXL

3 1 4 2

EN 388

3 1 4 2

EN 388

* pozn.: vazba úpletu 13, 15, 18G udává počet vláken na cm2

4 3 4 3

EN 388
3 1 2 1

EN 388



RUKAVICE - Pletené bezešvé
/ Gloves - Seamless knitted

_RU
KAVICE

  BUCK N

Artikl A9003

Popis
/ Descr.

bílý úplet z 
jemného nylo-
nu, dlaň a prsty 
pokryté tenkou 
vrstvou
polyuretanu
white nylon 
liner, polyure-
thane coating 
on palm

Velikost
/ Size

 6“/XS-11“/XXL

  BUCK BLACK

Artikl A9061

Popis
/ Descr.

černý úplet z 
jemného nylo-
nu, dlaň a prsty 
pokryté tenkou 
vrstvou
polyuretanu
black nylon 
liner, polyure-
thane coating 
on palm

Velikost
/ Size

 6“/XS-11“/XXL

  LEO

Artikl A9002

Popis
/ Descr.

bílý úplet z 
jemného nylonu, 
konečky prstů 
pokryté tenkou 
vrstvou polyure-
tanu
white nylon 
liner, polyure-
thane coating on 
finger tips 

Velikost
/ Size

 6“/XS-10“/XL

4 1 3 1

EN 388

4 1 3 1

EN 388

15



RUKAVICE - Pletené bezešvé
/ Gloves - Seamless knitted

_G
LO

VE
S

  NITRAX BASIC

Artikl A9054

Popis
/ Descr.

bílý pletený 
PES úplet, má-
čený v šedém
nitrilu
white seamless  
PES liner, 
coated in grey 
nitrile

Velikost
/ Size

7“/S-11“/XXL

  BRAD

Artikl A5016

Popis
/ Descr.

bílý nylonový 
úplet, dlaň a 
prsty povrstve-
né šedou nitri-
lovou pěnou
white nylon 
liner, nitrile 
foam coating 
on palm

Velikost
/ Size

7“/S-11“/XXL

  NITRAX

Artikl A9057

Popis
/ Descr.

modrý/šedý 
úplet ze 100% 
polyamidu 
máčený v kva-
litním šedém 
nitrilu
blue/grey liner 
from 100% 
polyamide, 
dipped in high 
quality grey 
nitrile

Velikost
/ Size

7“/S-10“/XL

4 1 2 1

EN 388

3 1 2 2

EN 388

16



RUKAVICE - Pletené bezešvé
/ Gloves - Seamless knitted

_RU
KAVICE

  FABIAN

Artikl A9014

Popis
/ Descr.

úplet ze 
silného nylon/
polyesterového 
vlákna, poly-
merní mřížka 
na povrchu
knit polyester/
cotton with 
knit cuff palm 
and back with 
criss/cross 
patern on both 
sides

Velikost
/ Size

10

  IRIS

Artikl A2080

Popis
/ Descr.

polyesterový úplet 
potištěný dekora-
tivním motivem, 
máčený v nitrilu
polyester liner 
with decorative 
print, nitrile 
coating

Velikost
/ Size

6, 7

  JULIUS

Artikl A5009

Popis
/ Descr.

úplet z vlákna 
s vysokou odol-
ností proti pro-
řezu, máčený  
v polyuretanu 
anticut liner 
with PU coating

Velikost
/ Size 6“/XS-11“/XXL

4 3 4 2

EN 388

17



RUKAVICE - Pletené bezešvé máčené
/ Gloves - Seamless knitted with coating

_G
LO

VE
S

18

  PETRAX

Artikl A8007

Popis
/ Descr.

jemný kvalitní 
nylonový úplet 
15 G, paropro-
pustná vrstva la-
texové pěny na 
dlani a prstech
high quality ny-
lon 15 G, coated 
in breatheable 
latex foam on 
palm

Velikost
/ Size

8“/M-10“/XL

  DAVIS

Artikl A9094

Popis
/ Descr.

kvalitní 
akrylový úplet 
máčený v silné 
vrstvě latexu, 
protiskluzová 
úprava, zimní
acrylic liner co-
ated in latex on 
palm, crinkle 
finish, winter

Velikost
/ Size

8“/M,10“/XL

3 1 3 0

EN 388

  BLADE

Artikl A8021

Popis
/ Descr.

polyesterový úplet 
máčený v latexu, 
protiskluzová úpra-
va, vazba 13
polyester liner, 
latex coating with 
crinkle finish, 13 
gauge

Velikost
/ Size

7“-11“

EN 388

X 1 1 2

EN 388

1 2 3 1

SE ZATEPLENÍM
WINTER



RUKAVICE - Pletené bezešvé máčené
/ Gloves - Seamless knitted with coating

_RU
KAVICE

19

  DICK BASIC

Artikl A9063

Popis
/ Descr.

úplet polyes-
ter/bavlna 
máčený v late-
xu, protisklu-
zová úprava, 
ekonomické 
provedení 
poly/cotton 
liner, latex 
coating with 
crinkle finish, 
economical

Velikost
/ Size

8“/M-10“/XL

  DICK MAX

Artikl A9096

Popis
/ Descr.

polyesterový 
úplet máčený
v latexu, 
protiskluzová 
úprava, vazba 
10
polyester liner, 
latex coating 
with crinkle 
finish, 10 gauge

Velikost
/ Size

8“/M, 10“/XL

  DICK KNUCKLE

Artikl A9023

Popis
/ Descr.

T/C  úplet má-
čený v latexu, 
protiskluzová 
úprava, máčení 
i přes klouby
T/C  liner, latex 
coating with 
crinkle finish, 
coating over 
knuckles

Velikost
/ Size

10“/XL

  RANDY

Artikl A9022

Popis
/ Descr.

silný T/C úplet 
napuštěný 
silnou vrstvou 
latexu na dlani 
a prstech
heavy weight 
T/C knit satura-
ted with latex, 
heavy duty la-
yer of coloured 
latex in palm 
and fingers 

Velikost
/ Size

10,5

EN 388

1 1 2 1



RUKAVICE - Šité povrstvené
/ Gloves - Sewn layered

_G
LO

VE
S

  HOUSTON

Artikl A4001

Popis
/ Descr.

šitý bavlněný 
úplet polomá-
čený v nitrilu, 
pružný náplet 
na zápěstí
sewn cotton 
interlock, 
elastic
wrist, dipped 
in nitrile

Velikost
/ Size

7“/S-10“/XL

  SIDNEY

Artikl A4003

Popis
/ Descr.

šitý bavlněný 
úplet celomá-
čený v silné 
vrstvě nitrilu, 
tuhá manžeta
sewn cotton in-
terlock dipped 
in nitrile, stiff
canvas cuff

Velikost
/ Size

10,5

  HOUSTON YELLOW

Artikl A4013

Popis
/ Descr.

šitý bavlněný 
úplet polomá-
čený v nitrilu, 
pružný náplet 
na zápěstí
sewn cotton 
interlock, 
elastic
wrist, dipped 
in nitrile

Velikost
/ Size

8“/M-10“/XL

  RONNY

Artikl A4004

Popis
/ Descr.

šitý bavlněný 
úplet celomá-
čený v silné 
vrstvě nitrilu, 
pružný náplet 
na zápěstí
sewn cotton 
interlock dip-
ped in nitrile, 
elastic wrist

Velikost
/ Size

9“L, 10“/XL

EN 388

EN 388

2 1 1 X

2 1 1 X

20



RUKAVICE - Šité povrstvené
/ Gloves - Sewn layered

_RU
KAVICE

  STANDARD

Artikl A4011

Popis
/ Descr.

šitý bavlněný 
úplet máčený v 
PVC, chemicky 
odolné proti 
kyselinám a 
louhům, délka 
35 cm
sewn cotton in-
terlock, dipped 
in PVC, chemi-
caly resistant 
against acids 
and bases, 
length 35 cm 

Velikost
/ Size

10,5

  RICH

Artikl A4007

Popis
/ Descr.

šitý bavlněný 
úplet polomá-
čený v PVC, 
pružný náplet 
na zápěstí
sewn cotton 
interlock liner 
dipped in PVC, 
open back 
elastic wrist

Velikost
/ Size

10

  RAY

Artikl A4008

Popis
/ Descr.

šitý bavlněný 
úplet máčený v 
PVC,  délka 27, 
35 a 45 cm
sewn cotton 
interlock fully 
dipped in PVC, 
length 27, 35 
and 45 cm 

Velikost
/ Size

10

  DIELECTRICAL

Artikl

A4030 - do 
500V
A4031 - do 
1000V 

Popis
/ Descr.

přírodní latex, 
dlouhá manže-
ta, zdrsněný 
povrch, max.
použitelné 
napětí 500V 
(1000V) 
natural rubber, 
long cuff, relief 
finish, 500V 
(1000V) usage 
limit

Velikost
/ Size

8-11

EN 388

EN 388

4 1 1 1

3 1 1 1

A K L

EN 374

EN 388

3 1 1 1

EN 374
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  LYNN

Artikl A9089

Popis
/ Descr.

jednorázo-
vé latexové 
rukavice, pud-
rované, balení 
po 100 ks
disposable 
latex gloves, 
powdered, 
boxes of 100 
pieces

Velikost
/ Size

S-XL

  STANLEY

Artikl A5002

Popis
/ Descr.

latexové rukavice 
pro domácnost, 
velurová úprava 
vnitřního povr-
chu, protiskluzo-
vá struktura na 
dlani a prstech
latex household 
gloves, flock-li-
ned, embossed 
grip on palm and 
fingers

Velikost
/ Size

S-XL

  RAMON

Artikl A9087

Popis
/ Descr.

jednorázové 
rukavice z 
tenkého vinylu 
pudrované, ba-
lení po 100 ks
disposable 
vinyl gloves, 
powdered, 
boxes of 100 
pieces

Velikost
/ Size

S-XL

22
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  DUCK

Artikl A5006

Popis
/ Descr.

jednorázové 
rukavice z 
tenké polye-
tylenové fólie, 
balení po
100 ks
disposable 
embossed 
polyethylene 
gloves, bags of 
100 pieces

Velikost
/ Size

9, 10

  BRIAN

Artikl A9090

Popis
/ Descr.

jednorázové nitrilové 
rukavice bez příměsí, 
0,12 mm, délka 24 cm, 
rolovaný okraj, balení po 
100 ks, pudrované
disposable nitrile
gloves, no admixtures, 
0,12 mm, length 24 cm, 
rolled cuff, boxes of 100 
pieces, powdered

Velikost
/ Size

S-XL

  LATEXOVÝ PRST

Artikl
AS5877
AS5878
AS5879

Popis
/ Descr.

latex, balení po 
100 ks
latex, bag with 
100 fingers
dots

Velikost
/ Size

T3, T4, T5
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  ABE

Artikl A3011

Popis
/ Descr.

bezešvý T/C 
úplet, pružná 
manžeta
seamless T/C 
knit with elas-
tic wrist

Velikost
/ Size

UNI

  SIMA

Artikl A3012

Popis
/ Descr.

bezešvý úplet, 
PES, bílý
seamless knit, 
PES, white 
colour

Velikost
/ Size

9, 10

  PERRY

Artikl A9011

Popis
/ Descr.

úplet polyester/
bavlna, dlaň 
a prsty s terčíky, 
pružný náplet 
na zápěstí
cotton/polyester 
with knit cuff, 
dots on palm

Velikost
/ Size

uni

24



RUKAVICE - Textilní šité
/ Gloves - Cut and sewn

_RU
KAVICE

  COREY

Artikl A3003

Popis
/ Descr.

jemný bavlně-
ný úplet, pruž-
ná manžeta
interlock cot-
ton, cuff knit

Velikost
/ Size

7, 8, 9, 10

  TERRY

Artikl A3001

Popis
/ Descr.

jemný bavlně-
ný úplet, pruž-
ná manžeta
interlock cot-
ton, cuff knit

Velikost
/ Size

uni

  KASILON

Artikl A9019

Popis
/ Descr.

bezešvý úplet, 
polyester/
bavlna bez 
manžety
seamless po-
lyester/cotton 
knit, without 
wrist

Velikost
/ Size

9, 10

  QUERRY

Artikl A9093

Popis
/ Descr.

úplet polyes-
ter/bavlna, 
oboustranně 
PVC terčíky 
cotton polyes-
ter liner with 
PVC dots on 
both palm and 
back

Velikost
/ Size

uni
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  KEVIN

Artikl A3002

Popis
/ Descr.

jemný bavlně-
ný úplet, bez 
manžety
white sewn in-
terlock cotton, 
without wrist

Velikost
/ Size

6-12

  FRED

Artikl A3006

Popis
/ Descr.

bavlněná 
teplákovina, 
pružný náplet 
na zápěstí
jersey elastic 
cotton, elastic 
knit

Velikost
/ Size

9, 10

26

  DUSTY

Artikl A3009

Popis
/ Descr.

silná uzlíčková
bavlněná tkanina, 
850 g/m2, pružný 
náplet na zápěstí
heavy terry 
cotton, 850 g/m2, 
cuff knit

Velikost
/ Size

10
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  VK2

Artikl A3014

Popis
/ Descr.

silná plátěná 
palcová ruka-
vice s kvalitní 
podšívkou
canvas mittens 
with quality 
lining

Velikost
/ Size

11

27

  BUDDY

Artikl A9007

Popis
/ Descr.

šitý bavlněný 
úplet, bez 
manžety, 
dlaň a prsty s 
drobnými PVC 
terčíky
sewn cotton 
interlock, wit-
hout cuff, palm 
and fingers 
with small PVC 
dots

Velikost
/ Size

6-12

  AVERY

Artikl A9018

Popis
/ Descr.

pestrá bavl-
něná tkanina, 
dlaň a prsty 
s terčíky
multicolour 
cotton fabric, 
palm and fin-
gers with PVC 
dots

Velikost
/ Size

9

  OLIE

Artikl A9015

Popis
/ Descr.

šité bavlněné 
plátno, dlaň 
a prsty s PVC 
terčíky, pružný 
náplet na 
zápěstí
sewn cotton 
canvas, palm 
and fingers 
with PVC dots, 
elastic wrist

Velikost
/ Size

10
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  COY

Artikl A2006

Popis
/ Descr.

dlaň a hřbet z hovězí 
lícovky, tuhá manžeta  
15 cm, bez podšívky
palm and back from 
cowhide leather, 15 cm 
stiff cuff, without lining

Velikost
/ Size

10

  BIRG

Artikl A9104

Popis
/ Descr.

kvalitní hovězí  štípenka, 
tuhá manžeta 15 cm, ke-
vlarová nit, certifikováno 
pro svářeče
high quality cowsplit 
leather, 15 cm stiff cuff, 
kevlar thread, welding 
certificate
 

Velikost
/ Size

11

  EFFECT

Artikl A9105

Popis
/ Descr.

vysoce kvalitní kozinka, 
zdvojená dlaň a ukazováček, 
kevlarové® švy, manžeta na 
suchý zip, certifikováno pro 
svářeče
high quality goat leather, re-
inforced palm and forefinger, 
kevlar® seams, velcro faste-
ning, welding certificate

Velikost
/ Size

11

3 1 2 2 412X4X

EN 388 EN 407

2 1 1 2 41XX4X

EN 388 EN 407

EN 12477

EN 12477
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  GLEN

Artikl A2010

Popis
/ Descr.

lícová kozinka, 
manžeta  
z hovězí ští-
penky 15 cm, 
certifikováno 
pro svářeče
goat skin, 
15 cm cow split 
cuff, welding 
certificate

Velikost
/ Size

10

  SAM

Artikl A2012/10

Popis
/ Descr.

hovězí ští-
penka, délka 
35 cm, kryté 
švy, bavlněná 
podšívka, cer-
tifikováno pro 
svářeče
cowsplit lea-
ther, length 35 
cm, protected 
seams, cotton 
lining, welding 
certificate

Velikost
/ Size

11

  RENE

Artikl A2012/10/L

Popis
/ Descr.

kvalitní hovězí
štípenka, man-
žeta dlouhá 
15 cm, tlustá 
podšívka, cer-
tifikováno pro 
svářeče
cowsplit leather, 
cuff split 15 cm, 
thick lining, wel-
ding certificate

Velikost
/ Size

11

3 2 3 3

3 2 4 3 443X4X

44XX4X

EN 388 EN 407

EN 388 EN 407

  MEL

Artikl A2007

Popis
/ Descr.

hovězí štípenka, 
manžeta 15 cm, 
bez podšívky, 
certifikováno 
pro svářeče
cowsplit leather, 
15 cm cuff, 
without lining, 
welding certi-
ficate

Velikost
/ Size

11

3 2 3 3 443X4X

EN 388 EN 407

3 1 2 1 41XX4X

EN 388 EN 407

EN 12477

EN 12477

EN 12477

EN 12477
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  1-400400

Artikl A6047

Popis
/ Descr.

kevlar, pal-
cové, dlouhá 
manžeta, 
do 500°C
kevlar, mittens, 
long cuff, heat 
resistant to 
500°C

Velikost
/ Size

uni

  3-400400

Artikl A6048

Popis
/ Descr.

kevlar, tříprsté,
dlouhá manže-
ta, do 500°C
kevlar, three-
fingers, long 
cuff, heat 
resistant to 
500°C

Velikost
/ Size

uni

EN 407

4242XX

EN 407

4242XX

30

  ALAN

Artikl A8014

Popis
/ Descr.

hrubě pletený
Kevlar®, silná
bavlněná pod-
šívka, odolnost
vůči teplu do 
250°C, délka 
33 cm
heavy knited
Kevlar®, thick
cotton lined,
heat resistant
to 250°C, 
length 33 cm

Velikost
/ Size

11

2 5 4 X

EN 407EN 388

42XXXX

  KIRK

Artikl A10061

Popis
/ Descr.

kvalitní hovězí 
štípenka, délka 
35 cm, kryté 
švy, bavlně-
ná podšívka, 
kevlarová nit, 
certifikováno 
pro svářeče
cowsplit lea-
ther, length 35 
cm, protected 
seams, cotton 
lining, welding 
certificate, 
kevlar thread, 

Velikost
/ Size

11

3 3 4 3 443X4X

EN 388 EN 407

1 0 2 4

EN 388

1 0 2 4

EN 388

EN 12477
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  5-400400

Artikl A6067

Popis
/ Descr.

kevlar, pěti-
prsté, dlouhá 
manžeta, 
do 500°C
kevlar, five-
fingers,
long cuff, heat
resistant to 
500°C

Velikost
/ Size

uni

  3-400900AL

Artikl A6075

Popis
/ Descr.

třívrstvé tříprsté 
rukavice, pohli-
níkovaný hřbet, 
materiál Aramid 
600 g/m2, ochrana 
před kontaktním 
a sálavým teplem, 
rozstřikem do 
350°C, krátkodobě 
max. do 500°C
three-layers three 
fingers gloves, 
aluminium layered, 
Aramid fabric 
600 g/m2, protecti-
on against contact 
heat, radiant 
heat and molten 
mass spread up to 
350°C, short-term 
contact up to 
500°C

Velikost
/ Size

uni

  1-400900AL

Artikl A6068

Popis
/ Descr.

třívrstvé palcové 
rukavice, pohli-
níkovaný hřbet, 
materiál Aramid 
600 g/m2, ochrana 
před kontaktním 
a sálavým teplem, 
rozstřikem do 
350°C, krátkodo-
bě max. do 500°C
three-layers mit-
ten, aluminium 
layered, Aramid 
fabric 
600 g/m2, prote-
ction against con-
tact heat, radiant 
heat and molten 
mass spread up to 
350°C, short-
term contact up 
to 500°C

Velikost
/ Size

uni

  5-400900AL

Artikl A6066

Popis
/ Descr.

třívrstvé pětiprsté 
rukavice, pohli-
níkovaný hřbet, 
materiál Aramid 
600 g/m2, ochrana 
před kontaktním 
a sálavým teplem, 
rozstřikem do 
350°C, krátkodobě 
max. do 500°C
three-layers five-
fingers gloves, alu-
minium layered, 
Aramid fabric 
600 g/m2, protecti-
on against contact 
heat, radiant 
heat and molten 
mass spread up to 
350°C, short-term 
contact up to 
500°C

Velikost
/ Size

uni

EN 407

4242XX

EN 407

4244X4

EN 407

4244X4

EN 407

4244X4

31

1 0 2 4

EN 388

1 0 2 4

EN 388

1 0 2 4

EN 388

1 0 2 4

EN 388
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  MAXIFLEX ULTIMATE 34-874

Artikl A3038

Popis
/ Descr.

ergonomický směsový úplet obsa-
hující lycru, dlaň a prsty máčené 
v černé nitrilové pěně
ergonomical mixture liner contai-
ning lycra, coated in nitrile foam

Velikost
/ Size

6 - 11

  MAXIFOAM 34-800

Artikl A3034

Popis
/ Descr.

úplet z bílého nylonu, dlaň a prsty 
povrstvené nitrilovou pěnou, 
tloušťka v dlani 1,1 mm, bez 
silikonu
white nylon liner coated in nitrile 
foam, palm thickness 1,1 mm, 
silicon free

Velikost
/ Size

6 - 11

  MAXIFLEX ENDURANCE 34-844

Artikl A3040

Popis
/ Descr.

ergonomický směsový úplet obsa-
hující lycru, dlaň a prsty máčené 
v černé nitrilové pěně, nopkové 
výstupky v dlani
mixture liner containing lycra, co-
ated in nitrile foam, dots on palm 

Velikost
/ Size

7 - 11

32

4 1 3 1

EN 388

4 1 4 1

EN 388

4 1 4 1

EN 388
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  MAXIFLEX ACTIVE 34-824

Artikl A3043

Popis
/ Descr.

ergonomický směsový úplet 
obsahující lycru, máčený v modré 
nitrilové pěně, úplet obsahuje 
energizující látky z mořských 
chaluh, aloe vera a vitaminu E
composite liner containing lycra, 
with blue nitrile foam coating, 
containes in cealed microcapsules 
energizing matters from sea-
-weeds, aloe vera and vitamin E 
activated by body heat

Velikost
/ Size

6 - 9

  MAXIFLEX COMFORT 34-924

Artikl A3048

Popis
/ Descr.

super měkká bavlněná podšívka, 
ultra tenký nános nitrilové pěny
extra soft cotton liner, ultra thin 
nitrile foam coating

Velikost
/ Size

7 - 11

  MAXIFOAM LITE 34-900

Artikl A3035

Popis
/ Descr.

ergonomický úplet z šedého 
nylonu, dlaň a prsty povrstvené 
nitrilovou pěnou, tloušťka v dlani 
1 mm, bez silikonu
grey nylon liner coated in nitrile 
foam, thickness in palm 1 mm, 
silicon free

Velikost
/ Size

5 - 11

33

4 1 4 1

EN 388

3 1 2 1

EN 388

3 1 2 1

EN 388
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  MAXIDRY LR 56-530

Artikl A3049

Popis
/ Descr.

nylonový úplet má-
čený v nitrilu, dlaň 
a prsty s vrstvou 
nitrilové micropěny, 
chemicky odolné
nylon lining coated 
in solid nitrile, pa-
tented micro foam 
nitrile coating on 
palm, chemical 
resistant

Velikost
/ Size

8 - 10

  MAXICUT OIL 34-420

Artikl A3033

Popis
/ Descr.

speciální tkanina 
odolná proti prořezu 
obsahující lycru, dlaň  
a prsty máčené  
v nitrilové pěně, odol-
né olejům
anticut liner containing 
lycra, coated in nitrile 
foam, oil resistant

Velikost
/ Size

7 - 11

  MAXICUT DRY 34-450

Artikl A3032

Popis
/ Descr.

speciální tkanina 
odolná proti 
prořezu obsahující 
lycru, dlaň a prsty 
máčené v nitrilové 
pěně
anticut liner 
containing lycra, 
coated in nitrile 
foam

Velikost
/ Size

7 - 11

4 3 3 1

EN 388

4 3 3 1

EN 388

4 1 2 1

EN 388 EN 374

  NOVATRIL 34-195

Artikl A3057

Popis
/ Descr.

houževnatý nitrilový 
svrchní materiál na 
pletené bavlněné 
podšívce, bezpečnostní 
manžeta 75 mm
rough nitrile coating on 
knitted cotton liner,sa-
fety cuff 75 mm

Velikost
/ Size

7 - 11

4 3 3 1

EN 388
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  VIBRA PLUS 22-786

Artikl A3037

Popis
/ Descr.

celomáčené
full coated

  VIBRA PLUS 22-785

Artikl A3036

Popis
/ Descr.

bavlněný úplet 
ze 3/4 máčený 
v modrém 
nitrilu, antivi-
brační vložka 
Gelform*
cotton liner, 
3/4 coated in 
blue nitrile, 
antivibration 
Gelform pad*

Velikost
/ Size

8 - 10

  MAXITHERM 30-201

Artikl A3039

Popis
/ Descr.

směsový úplet 
akryl/PES/lycra 
máčený v přírod-
ním latexu, odol-
ný proti chladu a 
teplu do 200°C
mixture liner 
acryl/PES/lycra 
coated in natural 
latex, cold 
resistant, heat 
resistant up to 
200°C

Velikost
/ Size

7 - 10

  NBR-LITE 34-985

Artikl A3031

Popis
/ Descr.

bavlněný úplet 
ze 3/4 povrst-
vený žlutým 
nitrilem
cotton liner, 3/4 
coated in yellow 
nitrile

Velikost
/ Size

6 - 10

35

1 2 4 1

EN 388

4 1 2 1

EN 388

4 1 2 1

EN 388

EN 407

X2XXXX

EN 511

X 1 X

EN 10819

* Vložka Gelform® snižuje nebezpečí vzniku syndromu HAVS (Hand-Arm Vibration Syndrome), onemocnění ruky a paže, které vzniká 
dlouhodobým působením vibrací při práci s vibrujícími nástroji a způsobuje znecitlivění a brnění části rukou a poškození nervů. 
Onemocnění je bolestivé a postihuje prsty, ruce a paže.
* Gelform® pad reduces the danger of emergence of HAVS (Hand-Arm Vibration Syndrome), disease of hand and arm that is caused 
by long exposure to vibrations from tools and cause desentisation and tingling of parts of hands and nervs damaging. The disease is 
painfull and effects fingers, hands and arms.
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OPTIMÁLNÍ OCHRANA PRO  
ZAMĚSTNANCE A SPOLEČNOST

V mnoha oblastech našich aktivit si 
už nedokážeme představit práci bez 
ochranných rukavic. Z hygienických dů-
vodů v potravinářství, kvůli ochraně ru-

kou v průmyslu, v každé svéře naší pracovní 
aktivity nabízejí rukavice Semperguard opti-

mální ochranu, snižují riziko podráždění kůže  
a tak fakticky eliminují firemní náklady spojené se 

zdravotními problémy zaměstnanců

Jako přední výrobce v segmentu ochranných rukavic Semperguard 
nabízí širokou škálu velmi kvalitních produktů  z latexu, vinylu  

a nitrilu. Veškeré produkty Semperguard  splňují vysoké nároky a jsou  
certifikvány v souladu s příslušnou normou a direktivou 89/686/EEC  

o pracovních  ochranných pomůckách.

KVALITA A BEZPEČÍ
Nejen výzkum a vývoj na vysoké evropské úrovni ale i bezpečnost a kvalita 
jsou pro Semperguard velmi důležité. Konstantně vysoká kvalita produktů, 
neustálý posun vpřed k preciznosti, lokální osobní servis a poradenství činí  
ze Semperguard Vaší jasnou volbou ve všech oblastech spojených s ochranný-
mi rukavicemi.

EXCELENTNÍ OHLEDUPLNOST KE KŮŽI
Prevence alergií nadále zůstává velkou výzvou. Se širokou škálou ochranných 
rukavic z optimalizovaných materiálů Semperguard Research zásadně přispívá 
k Vašemu bezpečí a zdraví. Několikanásobné praní během výroby nepudro-
vaných rukavic činí rukavice obzvláště čistými a ohleduplnými k pokožce. 
Speciálně vyvinuté výrobní technologie jsou aplikovány na každou rukavici  
pro optimalizaci jejích vlastností a zajišťují škálu různých vyžadovaných  
a specifických pozitiv produktu.

PATENTOVANÁ TECHNOLOGIE – SNADNÉ NASAZOVÁNÍ
Ve speciálně upraveném výrobnímu procesu není vystýlka rukavice nanesena 
na latexovou vrstvu volně, ale je přímo spojena s latexem: „fúzní-spoje-
ní“. Snižuje se tak tření působící na kůži se zárukou rychlého a pohodlného 
nasazení. Zdrsněný povrch zaručuje adekvátní úchop na správných místech, 
obzvláště ve vlhkém prostředí, aniž by negativně omezil snadnost nasazování. 
Tato skutečnost má pozitivní vliv na cit při práci s nářadím a nástroji.

 

  

konvenční latexové rukavice

„fůzní-spojení“ Semperguard

Please find english description of Semperguard 
gloves at www.vozenilek.com
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OCHRANNÉ RUKAVICE PRO KONTAKT  
S POTRAVINAMI PRO OPAKOVANÉ POUŽITÍ
Jedná se o rukavice odolné vůči mechanickému působení, které se vyzna-
čuje delší životností. Jsou obzvláště vhodné pro použití ve všech procesech 
potravinářského průmyslu (sklizeň, prvotní zpracování drůbeže, masa, ryb a 
zeleniny) stejně jako pro pracovní procesy spojené s logistikou.

JEDNORÁZOVÉ OCHRANNÉ RUKAVICE PRO 
KONTAKT S POTRAVINAMI
Jedná se o ideální hygienické rukavice pro potravinářský sektor, které zaruču-
jí excelentní hmat a cit stejně jako výbornou ochranu produktu. Jednorázové 
rukavice jsou obzvláště vhodné pro zpracování a balení masa, ryb a hotových 
výrobků. Modré rukavice jsou lehce rozeznatelné od zpracovávaného mate-
riálu a jsou proto využívány obzvláště v místech, které podléhají direktivě 
HACCP (jako mlékárny a továrny na zpracování sýrů). Jednorázové rukavice 
Semperguard nacházejí široké uplatnění i v oblasti cateringu, službách a 
prodeji.

EKOLOGICKÁ VÝROBA
Při používání rukavic nejde pouze o vaše bezpečí, ale i o prosperitu příštích 
generací. Naše high-tech postupy a optimalizace výroby minimalizují používá-
ní agresivních chemických látek, což celkově přispívá ke snížení dopadů naší 
činnosti na životní prostředí. 

POHÁNĚNO SEMPERMEDEM
Od roku 1920 Sempermed vyrábí celosvětově uznávané rukavice prvotřídní 
kvality, které ze Sempermedu dělají jedničku na trhu v mnoha evropských ze-
mích. Sempermed je společnost, která denně celosvětově prodává 34 miliónů 
rukavic, což je znakem důvěry a spokojenosti uživatelů.
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0321 EN 455 AQL 1.5

SEMPERGUARD LATEX pudrované
Standardní jednorázová rukavice z přírodního latexu – 
excelentní kvalita pro nejrůznější použití v průmyslu 
a v laboratořích.

VAŠE VÝHODY NA PRVNÍ POHLED TECHNICKÝ POPIS

• Ochranné rukavice CE kategorie III pro komplexní rizika

•
Excelentní pohodlnost nošení díky vysoce kvalitnímu 
přírodnímu latexu – perfektně sedí na ruce

• Excelentní poměr cena výkon kdekoliv jsou vyžadovány 
pudrované rukavice pro kontakt s tučnými potravinami

• Bez ftalátů / změkčovadel

TVAR RUKAVICE hladké s rolovanou manžetou (na obě ruce)

MATERIÁL přírodní latex

BARVA bílá

VNĚJŠÍ STRANA zdrsněné prsty

VNITŘNÍ STRANA pudrovaná

VELIKOST/CELKOVÁ DÉLKA
jak je definováno v EN 420 pro speciální použití

XS, S, M, L, XL med. 240 mm

SÍLA DLANĚ
měřena jedna stěna

min. 0,10 mm

BALENÍ 100 ks. XS, S, M, L/krabička        90ks./XL/krabička 
10 krabiček v kartonu

 

SEMPERGUARD LATEX pudrované
Standardní jednorázová rukavice z přírodního latexu – 
excelentní kvalita pro nejrůznější použití v průmyslu 
a v laboratořích.

 EN 455 AQL 1.5

SEMPERGUARD LATEX pudrované
Standardní jednorázová rukavice z přírodního latexu – 
excelentní kvalita pro nejrůznější použití v průmyslu 
a v laboratořích.

TVAR RUKAVICE hladké s rolovanou manžetou (na obě ruce)

MATERIÁL vinyl

BARVA průhledné

VNĚJŠÍ STRANA hladká

VNITŘNÍ STRANA pudrovaná nebo nepudrovaná

VELIKOST/CELKOVÁ DÉLKA
jak je definováno v EN 420 pro speciální použití

S, M, L, XL med. 240 mm

SÍLA DLANĚ
měřena jedna stěna

min. 0,075 mm

BALENÍ 100 ks. S, M, L/krabička        90ks./XL/krabička 
10 krabiček v kartonu

 

SEMPERGUARD VINYL pudrované a nepudrované

Ekonomický kvalitní produkt pro základní hygienické 
použití v průmyslu, balení a cateringu.

VAŠE VÝHODY NA PRVNÍ POHLED TECHNICKÝ POPIS

• Rukavice CE kategorie I pro minimální rizika

•
K pokožce obzvláště ohleduplná jednorázová rukavice 
pro uživatele s alergií na latex – bez latexových proteinů 
a urychlovačů

• Bez DOP (DEHP / dietylhexyl ftalát)
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0121 EN 455 AQL 1.5

SEMPERGUARD LATEX pudrované
Standardní jednorázová rukavice z přírodního latexu – 
excelentní kvalita pro nejrůznější použití v průmyslu 
a v laboratořích.

VAŠE VÝHODY NA PRVNÍ POHLED TECHNICKÝ POPIS

• Chemicky* odolné rukavice CE kategorie III pro kom-
plexní rizika

•
Odzkoušený a testovaný produkt vyrobený z nitrilu 
– excelentní ochrana proti kůži dráždícím látkám v 
potravinách

• Více ochrany díky speciálnímu složení a větší síle stěny

• Vaše volba pro jednorázové použití v aplikacích se 
zvýšenou potřebou bezpečí při práci s chemikáliemi

• Bez ftalátů / změkčovadel a alergenních latexových 
proteinů

• Jednoduché nasazování a ke kůži obzvláště ohleduplné 
díky speciálnímu výrobnímu postupu

• Signálně modrá barva – vhodné pro pracoviště, která 
podléhají normě HACCP

TVAR RUKAVICE hladké s rolovanou manžetou (na obě ruce)

MATERIÁL nitril

BARVA modrá

VNĚJŠÍ STRANA zdrsněná

VNITŘNÍ STRANA nepudrovaná

VELIKOST/CELKOVÁ DÉLKA
jak je definováno v EN 420 pro speciální použití

S, M, L, XL med. 240 mm

SÍLA DLANĚ
měřena jedna stěna

min. 0,13 mm

BALENÍ 100 ks. S, M, L/krabička        90ks./XL/krabička 
10 krabiček v kartonu

SEMPERGUARD NITRIL
Velmi pevné jednorázové rukavice vyrobené z nitrilu 
s odzkoušeným a testovaným designem pro činnosti 
vyžadující vysokou úroveň citlivosti hmatu a zároveň 
vysokou odolnost.

0121 EN 455 AQL 1.5

SEMPERGUARD LATEX pudrované
Standardní jednorázová rukavice z přírodního latexu – 
excelentní kvalita pro nejrůznější použití v průmyslu 
a v laboratořích.

VAŠE VÝHODY NA PRVNÍ POHLED TECHNICKÝ POPIS

• Ochranné rukavice CE kategorie III pro komplexní rizika

•
Speciální složení nitrilu pro jemnou rukavici s excelentní 
chemickou odolností proti látkám* dráždícím kůži

•
Až neuvěřitelná podobnost s produkty z přírodního 
latexu v ohledu elasticity – zaručuje skvělý komfort při 
nošení

• Vaše volba pro jednorázové použití proti rozstřiku 
chemikálií* a zpracování tučných potravin

• Bez ftalátů / změkčovadel a alergenních latexových 
proteinů

• Signálně modrá barva – vhodné pro pracoviště, která 
podléhají normě HACCP

TVAR RUKAVICE hladké s rolovanou manžetou (na obě ruce)

MATERIÁL nitril

BARVA modrá

VNĚJŠÍ STRANA zdrsněné prsty

VNITŘNÍ STRANA nepudrovaná

VELIKOST/CELKOVÁ DÉLKA
jak je definováno v EN 420 pro speciální použití

S, M, L, XL med. 240 mm

SÍLA DLANĚ
měřena jedna stěna

min. 0,10 mm

BALENÍ 100 ks. S, M, L/krabička        90ks./XL/krabička 
10 krabiček v kartonu

SEMPERGUARD NITRIL Comfort
Perfektní jednorázové řešení pro uživatele s vysokými 
požadavky na komfort i ochranu

* vzhledem k Seznamu chemikálií
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EN 455 AQL 1.5

SEMPERGUARD LATEX pudrované
Standardní jednorázová rukavice z přírodního latexu – 
excelentní kvalita pro nejrůznější použití v průmyslu 
a v laboratořích.

TVAR RUKAVICE hladké s rolovanou manžetou (na obě ruce)

MATERIÁL nitril

BARVA levandulová

VNĚJŠÍ STRANA zdrsněné prsty

VNITŘNÍ STRANA nepudrovaná

VELIKOST/CELKOVÁ DÉLKA
jak je definováno v EN 420 pro speciální použití

S, M, L, XL med. 240 mm

SÍLA DLANĚ
měřena jedna stěna

min. 0,05 mm

BALENÍ 200 ks. S, M, L/krabička        180ks./XL/krabička 
10 krabiček v kartonu

SEMPERGUARD NITRIL Xtra Lite

Extrémně lehká hygienická rukavice vyrobená z nitrilu 
s důrazem hlavně na pohodlí při užívání. Doporučeno 
pro použití v průmyslu, testování produktů a balení.

VAŠE VÝHODY NA PRVNÍ POHLED TECHNICKÝ POPIS

•
Ochranné rukavice CE kategorie I pro minimální rizika – 
pro použití, kde je kladen důraz na komfort při nošení, 
bezpečnost produktů a procesů

•
Nově vyvinuté složení a inovativní výrobní proces pro 
supertenkou nitrilovou rukavici s excelentní elasticitou 
pro komfort při nošení

• Bez silikonu, ftalátů / změkčovadel a alergenních 
latexových proteinů

• Levandulová barva – vhodné pro místa, která podléhají 
normě HACCP

• V praktickém balení (S, M, L po 200, XL po 180) pro 
optimalizaci logistiky:

(-1 / -3)

à
delší životnost balení – méně frekventované doplňování 
rukavic na pracovišti

à
redukuje logistiku skladu – nižší distribuční náklady díky 
delším intervalům mezi naskladňováním

à méně balícího materiálu – méně odpadu

0121 AQL 1.5

SEMPERGUARD LATEX pudrované
Standardní jednorázová rukavice z přírodního latexu – 
excelentní kvalita pro nejrůznější použití v průmyslu 
a v laboratořích.

VAŠE VÝHODY NA PRVNÍ POHLED TECHNICKÝ POPIS

• Ochranné rukavice CE kategorie III pro komplexní rizika

•
K pokožce obzvláště ohleduplné rukavice vyrobené z 
vinylu –> bez přírodního latexu a urychlovačů – dermato-
logicky testováno a doporučeno

• Hustá, jemná velurová podšívka pro excelentní komfort 
při nošení

• Strukturovaný povrch na prstech a dlani pro pevný 
úchop i ve vlhkém prostředí

•
Dobrá chemická odolnost* - nabízí bariérový efekt 
proti mnoha agresivním chemikáliím a jiným pokožku 
dráždícím látkám

TVAR RUKAVICE anatomické s rovnou manžetou

MATERIÁL vinyl

BARVA zelená

VNĚJŠÍ STRANA strukturovaná

VNITŘNÍ STRANA česaná bavlna

VELIKOST/CELKOVÁ DÉLKA
dle EN 420

S, M, L, XL 310 mm +- 10 mm

SÍLA DLANĚ
měřena jedna stěna

min. 0,6 mm +- 0,15 mm

BALENÍ 12 párů / karton 
144 párů / expediční jednotka 

SEMPERSOFT
Obzvláště odolná ochranná rukavice vyrobená z vinylu 
bez přírodního latexu. Dermatologicky testováno a 
doporučeno pro uživatele, kteří již měli problémy s 
produkty z přírodního latexu.

* vzhledem k Seznamu chemikálií

Využití: práce s chemikáliemi, průmyslová ochrana, 
úklidové práce, domácnost, zpracování potravin

3000
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0121 AQL 1.5

SEMPERGUARD LATEX pudrované
Standardní jednorázová rukavice z přírodního latexu – 
excelentní kvalita pro nejrůznější použití v průmyslu 
a v laboratořích.

VAŠE VÝHODY NA PRVNÍ POHLED TECHNICKÝ POPIS

• Ochranné rukavice CE kategorie III pro komplexní rizika

•
K pokožce obzvláště ohleduplné rukavice vyrobené z 
vinylu –> bez přírodního latexu a urychlovačů 

• Větší tloušťka pro ještě větší bezpečí

• Vysoká úroveň pohodlí díky podšívce z česané bavlny

•
Dobrá chemická odolnost* - nabízí excelentní bariérový 
efekt proti mnoha agresivním chemikáliím a jiným 
pokožku dráždícím látkám

TVAR RUKAVICE anatomické s rovnou manžetou

MATERIÁL vinyl

BARVA žlutá

VNĚJŠÍ STRANA strukturovaná

VNITŘNÍ STRANA česaná bavlna

VELIKOST/CELKOVÁ DÉLKA
dle EN 420

S, M, L, XL 310 mm +- 10 mm

SÍLA DLANĚ
měřena jedna stěna

min. 0,5 mm +- 0,15 mm

BALENÍ 12 párů / karton 
144 párů / expediční jednotka 

SEMPERSTAR
Tato obzvláště odolná ochranná rukavice vyrobená 
z vinylu je bez přírodního latexu. Dermatologicky 
testováno a doporučeno pro uživatele, kteří již měli 
problémy s produkty z přírodního latexu. 

Využití: práce s chemikáliemi, průmyslová ochrana, 
tiskařské lisy, zemědělství a lesnictví, úklidové práce, 
domácnost a zahrada

3000

* vzhledem k Seznamu chemikálií 0121 AQL 1.5

SEMPERGUARD LATEX pudrované
Standardní jednorázová rukavice z přírodního latexu – 
excelentní kvalita pro nejrůznější použití v průmyslu 
a v laboratořích.

VAŠE VÝHODY NA PRVNÍ POHLED TECHNICKÝ POPIS

• Ochranné rukavice CE kategorie III pro komplexní rizika

•
Excelentní ochrana díky obzvláště dobré mechanické 
odolnosti -> vysoká odolnost proti protržení

• Rukavice má vysokou úroveň pohodlí při nošení i v 
nízkých teplotách

• Více ochrany díky dlouhé manžetě

• Strukturovaný povrch - > jistý úchop (např. pro zpraco-
vání ryb)

• Ohleduplné k pokožce (bez latexových proteinů a 
ftalátů)

TVAR RUKAVICE anatomické s rovnou manžetou

MATERIÁL nitril

BARVA zelená

VNĚJŠÍ STRANA obrácené kosočtverce

VNITŘNÍ STRANA česaná bavlna

VELIKOST/CELKOVÁ DÉLKA
dle EN 420

S, M, L, XL 330 mm +- 10 mm

SÍLA DLANĚ
měřena jedna stěna

0,38 mm +- 0,05 mm

BALENÍ 12 párů / karton 
144 párů / expediční jednotka 

SEMPERPLUS
Robustní ochranná rukavice vyrobená z vysoce kvalit-
ního nitrilu s excelentní mechanickou ochranou, odol-
ná proti olejům, tukům a aromatickým rozpouštědlům

Využití: práce s chemikáliemi, průmyslová ochrana, 
laboratoře, zemědělství a lesnictví, potravinářství, 
úklidové práce

4101JKL
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CHEMIKÁLIE ČAS PRŮNIKU DEFINOVÁN DLE EN 374-3 V MINUÁCH

SEMPERGUARD 
LATEX

SEMPERGUARD 
VINYL

SEMPERGUARD 
NITRILE

SEMPERGUARD 
COMFORT

Kyselina octová 10% Level 6 Level 6 Level 6 Level 6

Aceton (2- propanan, metyl keton) x x x x

Acetonitril (cyanometan, etyl nitril) A A x x

Kyselina akrylová 40% Level 4 n. t. Level 6 Level 6

Hydroxid amonný (25 %) A A Level 1 Level 1

Benzal conium chlorid tekutý (Kvart) Level 4 Level 4 n. t. n. t.

Chlorhexidin pevný Level 6 Level 6 Level 6 Level 6

Chlorhexidingluconát+etanol+voda A n. t. n. t. n. t.

Chloroform x n. t. x x

Cyclohexanol pevný (Hexalin) Level 4 Level 4 Level 6 Level 6

Dichlormetan (metylen chlorid, freon 30) x x x x

Dieselové palivo (100%) A A Level 3 n. t.

Dietylamin (DEA) x x x x

Dietyleter (dietyloxid, etoxyetane, anestetický eter) x x x x

Dimetylsulfoxid DmSO (deltan, demasorb) A x A n. t.

Etanol (20%) (etyl alkohol) A A Level 1 Level 1

Etanol (80%) (etyl alkohol) A A A A

Etidium bromid (1%) (homidium bromid) x x Level 6 n. t.

Etyl acetát x x A n. t.

Formaldehyd (37%) v 10% metanolu A A Level 1 n. t.

Formaldehyd (37%)(formalín, metyl aldehyd) Level 2 A Level 6 Level 6

Benzín (těžký, bp 150 – 190°C – CAS 8232-32-4) n. t. x Level 2 Level 1

Glutaraldehyd (5%)(1,3- diformylpropan; Glutaral) Level 5 Level 5 Level 6 Level 6

Heptan – n x x Level 1 n. t.

Hexan – n x x A Level 1

Kyselina chlorovodíková (36%) (chlorovodík) Level 1 Level 1 Level 3 Level 2

Kyselina fluorovodíková (40%) n. t. n. t. Level 1 A

Isopropyl alkohol (2- propanol, isopropanol, IPA) A A A Level 1

Lněný olej A A A A

metanol (metyl alkohol, karbinol, líh, metylol) x n. t. A n. t.

Kyselina dusičná (10%) (azotic acid) Level 6 Level 6 Level 6 Level 6

Nitric acid (50%) Level 4 Level 2 Level 2 n. t.

Fenol (10%) (kyselina karbolová, hydroxybenzol) A A A n. t.

Kyselina fosforečná (10%) n. t. n. t. Level 6 Level 6

Hydroxid draselný (30%) (žíravé draslo, louh) n. t. n. t. Level 6 Level 6

Hydroxid sodný (30%)(louh sodný, louh) Level 5 Level 6 Level 6 Level 6

Hydroxid sodný (40%)(louh sodný, louh) n. t. n. t. n. t. Level 6

Kyselina sírová (96%)(vitriol) Level 1 A Level 1 A

Toluen (metylbenzol, fenylmetan, toluol) x x x x

Trichloretane (metyltrichlorometane, chlorotén) x x x x

Xylén (xylol, dimetylbenzén) x x A n. t.

DOPORUČENÍ OHLEDNĚ CHEMICKÉ OCHRANY
Jednorázové ochranné rukavice Sempermed byly testovány v souladu s normou EN 374

à nedoporučujeme à level 4 pro aplikace do 240 min

à doporučujeme pro ochranu pouze před postříkáním à level 5 pro aplikace do 480 min

à level 1 doporučujeme pouze pro krátký kontakt à level 6 doporučujeme pro aplikace do 480 min

à level 2 doporučujeme pro aplikace do 60 min n.t. à netestováno

à level 3 doporučujeme pro aplikace do 120 min
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DOPORUČENÉ POUŽITÍ 
PRO TYPY POTRAVIN

SEMPERPLUS SEMPERGUARD

NITRILE VINYL LATEX NITRILE

TEKUTÉ POTRAVINY 
Med, vejce

OVOCE, ZELENINA 
Sálaty, citrusové plody

ALKOHOL 
Pivo, víno, lihoviny  

a jiné nápoje

MASO, PÁRKY

TUKY 
Máslo, margarín, sýr, 

mléko, oleje, čokoláda, 
dorty, krémy

RYBY A KORÝŠOVCI

PEKÁRENSKÉ VÝROBKY 
Chléb, pečivo

   nevhodné / nedoporučujeme        částečně vhodné - > může být použito pro částečný kontakt

   vhodné - > přímý kontakt a dlouhodobá práce s danou potravinou

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Všechny výše jmenované ochranné rukavice Sempermed byly v době tisku v souladu s příslušnou evropskou direktivou a byly zkoušeny pro 
kontakt s potravinami. Mějte na paměti, že produktové vlastnosti mají vazbu na způsob použití a danou potravinu, a že se mohou objevit výjimky v návaznosti na 
některé materiály. Obzvláště vinylové rukavice jsou vzhledem k aktuálnímu stavu evropské regulace autorizované pouze pro manipulaci s netučnými potravinami. 
Pokud pracujete s látkami, které mohou zranit pokožku, prosím zkontrolujte před jejich použitím, zda nejsou rukavice potrhané nebo zda nemají praskliny. Cer-
tifikáty a testy slouží jako obecné informace a nezprošťují uživatele povinnosti ujistit se, že rukavice splňují dané ochranné nároky a jsou vhodné pro zamýšlené 
použití. Výše zmíněná doporučení nejsou součástí specifikace. Pokud máte jakékoliv pochybnosti ohledně použití, obraťte se prosím na autorizovaného dodavate-
le nebo přímo na Sempermed na www.sempermed.com

SYMBOL PRO POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY: 
Tento symbol potvrzuje, že ochranné rukavice jsou v souladu 
s evropskou normou 1935/2004, která definuje obecné poža-
davky na materiály určené ke styku s potravinami.  
V tomto kontextu jsou regulovány migrační vlastnosti (např. 

možné přenesení částí produktu za určitých podmínek). To znamená, 
že tyto materiály se  nesmí uvolňovat do potravin v míře, která by 
představovala riziko pro konzumenty. Testy jsou provedeny akreditova-
ným institutem v souladu s danými požadavky a zákony. 

Piktogram EN 374 se zkumavkou označuje vodotěsné ochranné 
rukavice s nízkou ochrannou před chemickými riziky

Piktogram EN 374-2 určuje, že je rukavice vzduchotěsná a 
neproniknutelná pro mikroorganismy uvedenými v této normě. 
Během výroby jsou rukavice testovány pro určení AQL hodnoty. 
Pokud jsou hodnoty uvedeny, znamenají:

Výsledek level 1: AQL 4.0     Výsledek level 3: AQL 0.65
Výsledek level 2: AQL 1.5

EN 3 74

EN 3 74
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  BI-COLOUR 87-900

Artikl A7020

Popis
/ Descr.

dvouvrstvá směs 
latex/neoprén, 
velurová úprava, 
délka 32,3 cm
double latex/
neoprene mixture 
laser reversed 
lozenge finish, 
32,3 cm

Velikost
/ Size

10

  CRUSADER FLEX 42-474

Artikl A6036/10

Popis
/ Descr.

šitá speciální tkanina 
máčená
v nitrilu, izolační 
podšívka
z netkané textilie, 
určeno
pro manipulaci s 
horkými předměty do 
teploty 200°C
non woven PES 
dipped in nitrile, 
handling of hot items 
up to 200°C

Velikost
/ Size

10

  TOUCH N TUFF 92-500

Artikl A8004

Popis
/ Descr.

jednorázové nitri-
lové rukavice bez 
příměsí, 
0,12 mm, délka 
24 cm, balení po 
100 ks, pudrované, 
zdrsněné konečky 
prstů
disposable nitrile 
gloves, no admi-
xtures, 0,12 mm, 
length 24 cm, 
boxes of 100 pieces, 
powdered, crinckle 
fingertips

Velikost
/ Size

S-XL
X 1 2 1

EN 388 EN 374

A K L

EN 374

2 2 4 1

EN 388 EN 407

X2XXXX

EN 374

EN 374

44

  SOL-VEX 37-676

Artikl A7013

Popis
/ Descr.

nitril s vnitřní 
velurovou úpravou, 
délka 33 cm, reli-
éfní povrch dlaně 
a prstů
nitrile with rever-
sed lozenge finish, 
length 33 cm

Velikost
/ Size

7-11

4 1 0 1

EN 388 EN 374

J K L

EN 374
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VŠEOBECNÉ POŽADAVKY/GENERAL DEMANDS

 
KATEGORIE/ CATEGORIES
Pro lepší orientaci a vyhovění požad průmyslových oblastí, jsou ochranné rukavice rozděly do tří skupin:
Safety gloves are divided into three categories for better orientation and satisfaction of demands of industrial districts:

KATEGORIE I. Minimální rizika
Nízké požadavky na ochranu; základní typy rukavic, shoda s normou EN 420
Categorie I. Minimal risks
Low protection required; basic gloves only with EN 420

KATEGORIE II. Střední rizika
Ochrana proti mechanickým rizikům, shoda s normou EN 388
Categorie II. Medium risks
Protection against mechanical risks; gloves with EN 388

KATEGORIE III. Vysoká rizika
Ochrana před nevratným poškozením a smrtelným nebezpečím např. poranění chemikáliemi, teplem, chladem; shoda s normou EN 407, 
EN 374 a EN 511
Categorie III. High risks
Protection against unreversible damage a life-threatning dangers such as chemical injuries, heat, cold;  gloves with EN 407, EN 374 and EN 511

EVROPSKÉ NORMY - RUKAVICE/EUROPEAN NORMS – GLOVES
Všechny ochranné rukavice musí odpovídat EN 420.
All protective gloves must follow EN 420.
EN 420 stanoví všeobecné požadavky a příslušné zkušební postupy pro navrhování a konstrukci rukavic, odolnost materiálu rukavic proti průniku vody, 
nezávadnost, pohodlí a účinnost, označení a informace dodávané výrobcem vztahující se na všechny ochranné rukavice
 specifies general demands and incident test methods for design and construction of gloves, materials resistency against water, unexceptionable-
ness, comfort and effectiveness, markings and information supplied by manufacturer regarding all protective gloves

EN 388 specifikuje požadavky, metody zkoušení, značení a dodávané informace pro ochranné rukavice proti mechanickým rizikům způsobeným
 oděrem, řezem čepelí, trháním a propíchnutím.
 specifies demands, test methods, markings and supplied information for protective gloves against mechanical risks caused by abrasion, blade  
 cuts, tearing and puncture.

Zkouška
/Test

Úroveň (třída)
/Level (class)
1

Úroveň (třída)
/Level (class)
2

Úroveň (třída)
/Level (class)
3

Úroveň (třída)
/Level (class)
4

Úroveň (třída)
/Level (class)
5

Odolnost proti oděru (počet cyklů)
Abrasion resistance (cycle amount)

100 500 2000 8000 -

Odolnost proti řezu (index)
Cut resistance (index)

1,2 2,5 5 10 20

Odolnost proti dalšímu trhání (N)
Tear resistance (N)

10 25 50 75 -

Odolnost proti propíchnutí (N)
Puncture resistance (N)

20 60 100 150 -

 
EN 407 specifikuje požadavky, metody zkoušení, informace pro uživatele a značení ochranných rukavic proti teplu a/nebo ohni. Měla by být používána  
 pro všechny rukavice, které chrání ruce před teplem a/nebo plameny v jedné nebo více z následujících podob:
 specifies demands, test methods, information for users and markings of protective gloves against heat and/or fire. Should be used for all gloves  
 which protects against heat and/or flames in one or more of following forms: 
 odolnost proti vznícení/resistance to flammability      (0-4) 
 odolnost proti kontaktnímu teplu/resistance to contact heat     (0-4)
 odolnost proti konvekčnímu teplu/resistance to convective heat     (0-4) 
 odolnost proti sálavému teplu/resistance to radiant heat     (0-4) 
 odolnost proti malým kapkám roztaveného kovu/resistance to small splashes of molten metal  (0-4) 
 odolnost proti velkým kapkám roztaveného kovu/resistance to large splashes of molten metal  (0-4)

EN 374 specifikuje požadavky a metody zkoušení ochranných rukavic proti chemikáliím a mikroorganismům.
 specifies demands and test methods of protective gloves against chemicals and micro-organisms.

Ochranné rukavice proti chemickým 
rizikům PLNOHODNOTNÉ
Protective gloves against chemical 
risks FULL-VALLUED

Ochranné rukavice proti chemickým 
rizikům JEDNODUCHÉ
Protective gloves against chemical 
risks SIMPLE

Ochranné rukavice proti BAKTERIO-
LOGICKÝM rizikům
Protective gloves against BACTERIO-
LOGICAL risks

EN 511 norma specifikuje požadavky a metody zkoušení ochranných rukavic proti chladu.
 Rozlišují se tři kategorie ochrany:
 specifies demands and test methods of protective gloves against cold. 
 There are three categories of protection:
 odolnost proti konvekčnímu chladu/resistance to convective cold     (0-4) 
 odolnost proti kontaktnímu chladu/resistance to contact cold     (0-4) 
 propustnost vody/resistance to water       (0-1)
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TABULKA CHEMICKÉ ODOLNOSTI
CHEMICAL RESISTANCE CHART

aceton acetone * * - - - kyselina fluorovodíková 30% hydrofluoric acid 30% ** *** ** ** ***

alkohol amylnatý amylic alkohol * ** ** ** * kyselina fosforečná 75% phosphoric acid 75% *** *** *** *** ***

anilín aniline * *** - ** * kyselina mléčná 85% lactic acid 85% ** *** ** ** ***

benzaldehyd benzaldehyde - * * ** - kyselina mravenčí 90% formic acid 90% ** *** * * ***

benzen benzene - - * *** - kyselina octová 50% acetic acid 50% *** *** * - ***

benzín automobilový petrol - ** *** *** * kyselina octová (ledová) acetic acid, glacial ** *** * * *

benzylalkohol benzyl alkohol * ** * *** ** kyselina olejová oleic acid ** *** *** *** **

n-Butanol n- Butanol ** *** *** *** *** kyselina sírová akumulátorová sulphuric acid, diluted (battery) *** *** *** *** ***

butoxyethanol butoxyethanol ** *** *** *** * kyselina sírová koncentrovaná sulphuric acid, concentrated * ** * - **

butylacetát butyl acetate - ** ** * - kyselina šťavelová oxalic acid *** *** *** *** ***

chloroaceton chloroacetone *** *** - - - louh sodný koncentrovaný sodium hydroxide (conc.) *** *** ** *** ***

chlorid amonný ammonium chloride *** *** *** *** *** Lučavka královská Acqua regia - ** * * *

chlorid vápenatý calcium chloride *** *** *** *** *** manganistan draselný potassium permanganate *** *** *** *** ***

chlornan sodný calcium hydroxide *** *** *** *** *** 2metoxyetanol 2 methoxyethanol * *** *** *** **

chlornan vápenatý calcium hypochlorite *** *** *** *** *** metylamin methylamine ** *** *** *** ***

chloroform chloroform - - * ** - metylen methanol * ** *** *** **

čpavek koncentrovaný amonium hydroxide *** *** ** ** *** metylénchlorid methylene chloride - * * ** -

cyklohexan cyclohexane - *** *** *** * monochlorobenzen monochlorobenzene - * * *** -

cyklohexanol cykloexanol *** *** *** *** *** monoetanolamin monoethanolamine *** *** *** *** ***

cyklohexanon cyclohexanone ** * - - - nafta diesel oil - * *** *** *

diacetonalkohol diaceton alcohole *** *** ** ** - nitrobenzen nitrobenzene - * - *** -

dibutylftalát dibutyl phatalat * *** *** *** - nitropropan nitopropane * * - - -

dichlóretan dichloroethane - * * *** - oktanol octanol ** *** *** *** ***

dietanolamin diethanolamine *** *** *** *** *** perchloretylen perchloroethylene - * *** *** *

etanol ethanol ** *** *** *** *** peroxid vodíku hydrogen peroxide * *** *** *** ***

2etoxyetanol 2- Etoxyethanol * *** *** *** ** petroléter petroleum ether - * *** *** *

etylamin ethylamine - ** - - - ředidlo solvents - ** *** *** **

etylénglykol ethylene glycol *** *** *** *** *** ropné látky petroleum ether - * ** *** *

fenol phenol * ** ** ** styren styrene - * * *** -

formaldehyd 30% formaldehyde 30% *** *** *** *** *** terpentýnová silice turpentine - * *** *** *

furol furaldehyde ** *** - *** - tetrachlorid uhlíku carbon tetrachloride - * ** *** *

glycerín glycerine *** *** *** *** *** THF tetrahydrofuran tetrahydrofurane * * - - -

glykoly glycol *** *** *** *** *** toluen toluene - * ** *** *

hexan hexane - ** *** *** * topné oleje gas oil - * *** *** **

hydroxid draselný koncentrovaný *** *** ** *** *** trichloretylen trichloroethylene - * * *** -

hydroxid sodný *** *** ** *** *** trietanolamin 85% triethanolamine *** *** *** *** ***

hydroxid vápenatý *** *** *** *** *** xylen xylene - * ** *** *

izobutanol izobutanol ** *** *** *** ***

kerosen kerosen - ** *** *** **

kyselina chlorovodíková 30% a 5% hydrochloric acid 30% and 5% *** *** *** *** ***

kyselina chromová chromic acid * ** * * **

kyselina citrónová citric acid *** *** *** *** ***

kyselina dusičná 20% nitric acid ** *** ** ** ***

Vysvětlivky/Interpretative notes

latex/latex *** doporučené/recommended

neoprén/neoprene ** vhodné/suitable

nitril/nitrile * použitelné/applicable

fluoroelastomer/fluoroelastomer - nevhodné/unsuitable

PVC VINYL/PVC VINYL

Tato tabulka slouží pouze pro orientační účely. Pro přesné přiřazení konkrétní rukavice 
doporučujeme provést zkoušku, podle které se stanoví, je-li rukavice vhodná  pro danou 
aplikaci.

This chart is for orientation purposes only. For exact assignment of particular glove we 
recommend  to do test which would determine if the glove is applicable for particular 
aplication.
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Stupně ochrany rukavic vzhledem k EN Gloves level of protection according to EN

č.artiklu      
code

název                            
name                                        

EN 388
EN 407

EN 374                                    
A - metanol                                 
J - n-heptan                              
K - hydroxid sodný                
L - kyselina sírová

EN 511 č.artiklu      
code

název        
name

EN 388
EN 407

EN 374                                    
A- methyl alcohol                                 
J- n-heptane                                 
K- sodium hydroxide                
L sulfuric acid

EN 511

a b c d a b c d

A1018 TOP NAP 3 1 4 2 A4011 STANDARD 4 1 1 1 AKL
A1031 ELTON 3 1 4 2 biohaz.
A1015 MARY 4 1 3 4 A4008 RAY 3 1 1 1
A2196 DEER KING - - - - A4030 DIELEKTRICKÉ - - - -
A1010 TOD 3 1 2 4 A9089 LYNN - - - -
A1011 SEAN 1 1 1 2 A9087 RAMON - - - -
A1013 GINO 3 1 2 4 A5002 STANLEY - - - -
A1008 ROCKY 2 1 2 3 A5006 DUCK - - - -
A1004 DON 2 1 2 3 AS5877 LATEXOVÝ PRST - - - -
A1035 MERCEDES 2 1 2 3 A9090 BRIAN - - - -
A1002 JAMES - - 2 2 A3011 ABE - - - -
A9082 BREMEN 1 1 3 2 A3012 SIMA - - - -
A1021 ANTIVIBRA COMBI - - - - EN10819 A9011 PERRY - - - -
A1020 MECHANIK - - 2 1 A3001 TERRY - - - -
A1016 PERCY - - 2 1 A3003 COREY - - - -
A1073 HOBBY - - 2 1 A9019 KASILON - - - -
A1077 AUGUST - - - - A9093 QUERRY - - - -
A2003 PETE 1 1 1 2 A3002 KEVIN - - - -
A1078 HILTON - - 2 2 A3006 FRED - - - -
A1076 ARNOLD 3 1 2 4 A3009 DUSTY - - - -
A1099 INDY 1 1 3 2 A3014 VK2 - - - -
A2008 SIMON 3 1 4 2 A9007 BUDDY - - - -
A2056 SIMON MAX 4 1 3 4 A9015 OLIE - - - -
A1022 ANTIVIBRA - - - - A9018 AVERY - - - -
A2018 PYROTECH CZ - - - - A2006 COY - - - -
A2009 HASSAN - - - - A9104 BIRG 3 1 2 2 412X4X EN12477
A2197 DEER KING WINTER - - - - A9105 EFFECT 2 1 1 2 41XX4X EN12477
A2199 TOP UP WINTER 3 1 4 2 A2010 GLEN 3 1 2 1 41XX4X EN12477
A2198 BREMEN WINTER 1 1 3 2 A2012 SAM 3 2 4 3 443X4X EN12477
A2099 MARK - - - - A2007 MEL 3 2 3 3 443X4X EN12477
A1014 TOD WINTER 3 1 2 4 A2012 RENE 3 2 3 3 44XX4X EN12477
A1009 ROCKY WINTER 2 1 2 3 A10061 KIRK 3 3 4 3 443X4X EN12477
A1005 DON WINTER 2 1 2 3 A8014 ALAN 2 5 4 - 42XXXX
A2002 HILTON WINTER - - 2 2 A6047 1-400400 1 0 2 4 4242XX
A8008 PURE TOUCH WHITE 3 1 4 2 A6048 3-400400 1 0 2 4 4242XX
A8009 PURE TOUCH BLACK 3 1 4 2 A6067 5-400400 1 0 2 4 4242XX
A8013 STORM TOUCH 4 3 4 3 A6068 1-400900AL 1 0 2 4 4244X4
A8012 LITE TOUCH 3 1 2 1 A6075 3-400900AL 1 0 2 4 4244X4
A9003 BUCK N 4 1 3 1 A6066 5-400900AL 1 0 2 4 4244X4
A9061 BUCK BLACK 4 1 3 1 A3034 MAXIFOAM 4 1 3 1

AS6156 LEO - - - - A3040 MAXIFLEX 
ENDURANCE 4 1 4 1

A9054 NITRAX BASIC - - - - A3038 MAXIFLEX 
ULTIMATE 4 1 4 1

A9057 NITRAX 4 1 2 1 A3043 MAXIFLEX ACTIVE 4 1 4 1
A5016 BRAD 3 1 2 2 A3035 MAXIFOAM LITE 3 1 2 1

A9014 FABIAN - - - - A3048 MAXIFLEX 
COMFORT 3 1 2 1

A2080 IRIS - - - - A3033 MAXICUT OIL 4 3 3 1
A5009 JULIUS 4 3 4 2 A3032 MAXICUT DRY 4 3 3 1
A8007 PETRAX 3 1 3 0 A3057 NOVATRIL 4 3 3 1

A8021 BLADE - 1 1 2 A3049 MAXIDRY LR 4 1 2 1

A9094 DAVIS 1 2 3 1 A3039 MAXITHERM 1 2 4 1 X2XXXX X1X
A9063 DICK BASIC - - - - A3031 NBR-LITE 4 1 2 1
A9096 DICK MAX 1 1 2 1 A3036 VIBRA PLUS 4 1 2 1 EN10819
A9023 DICK KNUCKLE - - - - A7020 BI-COLOUR - 1 2 1 AKL
A9022 RANDY - - - - biohaz.

A4001 HOUSTON - - - - A8004 TOUCH N TUFF - - - -

A4013 HOUSTON YELLOW - - - - biohaz.
A4003 SIDNEY 2 1 1 - A6036 long CRUSARDER FLEX 2 2 4 1 X2XXXX
A4004 RONNY 2 1 1 - A7013 SOL-VEX 4 1 0 1 JKL
A4007 RICH 3 1 1 1 biohaz.

min-max stupeň ochrany min-max stupeň ochrany
EN 388 mechanická rizika min-max level of protection EN 407 oheň a teplo min-max level of protection
a- odolnost proti oděru/abrasion resistance 0-4 odolnost proti přímému plameni, hoření/fire resistance 0-4
b- odolnost proti prořezu/cut resistance 0-5 odolnost proti kontaktnímu teplu/resistance to contact heat 0-4
c- odolnost proti trhání/tear resistance 0-4 odolnost proti konvenčnímu teplu/resistance to conventional heat 0-4
d- odolnost proti propichu/puncture resistance 0-4 odolnost proti sálavému teplu/resistance to heat of radiation 0-4

nejnižší stupeň ochrany 0, nejvyšší 4/5 odolnost proti malým rozstřikům/resistance to slight splashing 0-4
lowest protection level 0, highest 4/5 odolnost proti velkým rozstřikům/resistance to heavy splashing 0-4

min-max stupeň ochrany nejnižší stupeň ochrany je 0, nejvyšší 4
EN 511 chlad min-max level of protection lowest protection level is 0, highest 4
a- ochrana proti konvektivnímu chladu/resistance to convective cold 0-4
b- ochrana proti kontaktnímu chladu/resistance to contact cold 0-4
c- propustnost/resistance to water 0-1 Konkrétní hodnoty stupně ochrany EN 388 se mohou od tabulky lišit. Proto vždy pozorně 

přečtěte příbalový leták a řiďte se označením rukavice.
nejnižší stupeň ochrany 0, nejvyšší 1/4 Particular protection classes might differ from this sheet. Please read carefully users 

manual.lowest protection level 0, highest 1/4
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  ARDON HUMMER HIGH O2/S3 HRO SRC
Artikl O2
Artikl S3

G3117
G3110

Svršek
/ Upper

kvalitní buvolí useň, voděodolný
buffalo leather, water resistant

Podešev
/ Sole

PU/guma, nepíšící, odolná olejům a pohonným hmotám, anti-
statická, odolná kontaktnímu teplu do 300°C
PU/rubber, antiwritting, resistant to oils & fuels, antistatic, 
contact heat resistant up to 300°C

Popis
/ Description

celokožená kotníková obuv
full-leather high shoes

Velikost
/ Size

37-48

EN 20 347     
     20 345

O2- bez ocelové špice/without steel toecap
S3 - ocelová špice a planžeta/steel toecap and steel midplate

O2:

S3:
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  FLASH SANDAL S1 SRC

Artikl G1029

Svršek
/ Upper

nubuk
nubuck

Podešev
/ Sole

PU2D, nepíšící, odolná olejům, 
pohonným hmotám a kontaktnímu 
teplu do 110°C, antistatická
PU2D, antiwritting, resistant to oils 
and fuels and contact heat up to 
110°C, antistatic

Popis
/ Description

celokožený sandál s ocelovou špicí 
a antibakteriální vložkou, reflexní 
pásek
full-leather sandal with steel toecap 
and antibacterial insole, reflective 
stripe

Velikost
/ Size

36-48

EN 20 345 S1 - ocelová špice/steel toecap

  FLASH LOW S2 SRC

Artikl S1 G1033

Svršek
/ Upper

voděodolný nubuk
water resistant nubuck

Podešev
/ Sole

PU2D, nepíšící, odolná olejům, 
pohonným hmotám a kontaktnímu 
teplu do 110°C, antistatická
PU2D, antiwritting, resistant to oils 
and fuels and contact heat up to 
110°C, antistatic

Popis
/ Description

celokožená polobotka s ocelovou 
špicí a antibakteriální vložkou, 
reflexní pásek
full-leather low shoes with steel 
toecap and antibacterial insole, 
reflective stripe

Velikost
/ Size

36-48

EN 20 345 S2 - ocelová špice/steel toecap

S1:

S2:
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  ARDON SALTUS LOW S1P SRC

Artikl G3109

Svršek
/ Upper

kvalitní hovězí useň + textil
good quality cow leather + textile

Podešev
/ Sole

PU/TPU, nepíšící, odolná olejům, 
pohonným hmotám a kontaktnímu 
teplu do 110°C, antistatická
PU/TPU, antiwritting, resistant to 
oils and fuels and contact heat up to 
110°C, antistatic

Popis
/ Description

koženo-textilní polobotka  s ocelo-
vou špicí a planžetou
leather-textile low shoes with steel 
toecap and midplate

Velikost
/ Size

36-48

EN 20 345 S1P - ocelová špice, planžeta/steel 
toecap, midplate

  ARDON SALTUS HIGH S1P SRC

Artikl G3108

Svršek
/ Upper

kvalitní hovězí useň + textil
good quality cow leather + textile

Podešev
/ Sole

PU/TPU, nepíšící, odolná olejům, 
pohonným hmotám a kontaktnímu 
teplu do 110°C, antistatická
PU/TPU, antiwritting, resistant to 
oils and fuels and contact heat up to 
110°C, antistatic

Popis
/ Description

koženo-textilní kotníková obuv  s 
ocelovou špicí a planžetou
leather-textile high shoes with steel 
toecap and midplate

Velikost
/ Size

36-48

EN 20 345 S1P - ocelová špice, planžeta/steel 
toecap, midplate
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  ARDON SANDAL REFLEX O1/S1 SRC

Artikl O1
Artikl S1

G1057
G1056

Svršek
/ Upper

kvalitní buvolí useň
buffalo nubuck leather

Podešev
/ Sole

PU2D, nepíšící, odolná olejům, 
pohonným hmotám a kontaktnímu 
teplu do 110°C, antistatická
PU2D, antiwritting, resistant to oils 
and fuels and contact heat up to 
110°C, antistatic

Popis
/ Description

celokožený sandál s ocelovou špicí  
s reflexním páskem
full-leather sandal with steel toecap 
with reflective stripe

Velikost
/ Size

36-48

EN 20 347     
     20 345

O1- bez ocelové špice/without steel 
toecap
S1 - ocelová špice/steel toecap

  ARDON SANDAL REFLEX NEW O1/S1 SRC

Artikl O1
Artikl S1

G3116
G3115

Svršek
/ Upper

buvolí useň
buffalo leather

Podešev
/ Sole

PU2D, nepíšící, odolná olejům, 
pohonným hmotám a kontaktnímu 
teplu do 110°C, antistatická
PU2D, antiwritting, resistant to oils 
and fuels and contact heat up to 
110°C, antistatic

Popis
/ Description

celokožený sandál s textilním utaho-
vacím páskem, reflexní prvky
full-leather sandal with textile 
tightening, reflective stripe

Velikost
/ Size

36-48

EN 20 347     
     20 345

O1- bez ocelové špice/without steel 
toecap
S1 - ocelová špice/steel toecap

O1:

S1:

S1:

O1:
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  ARDON LOW REFLEX O1/S1 SRC
Artikl O1
Artikl S1

G1052
G1053

Svršek
/ Upper

buvolí useň
buffalo leather

Podešev
/ Sole

PU2D, nepíšící, odolná olejům, 
pohonným hmotám a kontaktnímu 
teplu do 110°C, antistatická
PU2D, antiwritting, resistant to oils 
and fuels and contact heat up to 
110°C, antistatic

Popis
/ Description

celokožená polobotka s reflexním 
páskem
full-leather low shoes with reflecti-
ve stripe

Velikost
/ Size

36-48

EN 20 347     
     20 345

O1- bez ocelové špice/without steel 
toecap
S1 - ocelová špice/steel toecap

  ARDON AERO O1/S1 SRC
Artikl O1
Artikl S1

G3053
G1027

Svršek
/ Upper

semišová useň
suede leather

Podešev
/ Sole

PU2D, nepíšící, odolná olejům, 
pohonným hmotám a kontaktnímu 
teplu do 110°C, antistatická
PU2D, antiwritting, resistant to oils 
and fuels and contact heat up to 
110°C, antistatic

Popis
/ Description

semišová polobotka
suede leather low shoes

Velikost
/ Size

36-48

EN 20 347     
     20 345

O1- bez ocelové špice/without steel 
toecap
S1 - ocelová špice/steel toecap

O1:

S1:

O1:

S1:
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  ARDON HIGH REFLEX O1/S1 SRC
Artikl O1
Artikl S1

G1051
G1054

Svršek
/ Upper

buvolí useň
buffalo leather

Podešev
/ Sole

PU2D, nepíšící, odolná olejům, 
pohonným hmotám a kontaktnímu 
teplu do 110°C, antistatická
PU2D, antiwritting, resistant to oils 
and fuels and contact heat up to 
110°C, antistatic

Popis
/ Description

celokožená kotníková obuv s reflex-
ním páskem
full-leather high shoes with reflecti-
ve stripe

Velikost
/ Size

36-48

EN 20 347     
     20 345

O1- bez ocelové špice/without steel 
toecap
S1 - ocelová špice/steel toecap

  ARDON HIGH REFLEX S3 SRC

Artikl G1055

Svršek
/ Upper

buvolí useň-lícovka
buffalo leather-full grain

Podešev
/ Sole

PU2D, nepíšící, odolná olejům, 
pohonným hmotám a kontaktnímu 
teplu do 110°C, antistatická
PU2D, antiwritting, resistant to oils 
and fuels and contact heat up to 
110°C, antistatic

Popis
/ Description

celokožená kotníková obuv s oce-
lovou špicí a planžetou, hydrofóbní 
úprava, reflexní pásek
full-leather high shoes with steel to-
ecap and midplate, water resistant, 
reflective stripe

Velikost
/ Size

36-48

EN 20 345 S3 - ocelová špice a planžeta/steel 
toecap and steel midplate

O1:

S1:

S3:

54



BEZPEČNOSTNÍ OBUV
/ Safety shoes

_O
BU

V

  ARDON FOUNDRY O1/S1 SRC
Artikl O1
Artikl S1

G3070
G3073

Svršek
/ Upper

buvolí useň
buffalo leather

Podešev
/ Sole

PU2D, nepíšící, odolná olejům, 
pohonným hmotám a kontaktnímu 
teplu do 110°C, antistatická
PU2D, antiwritting, resistant to oils 
and fuels and contact heat up to 
110°C, antistatic

Popis
/ Description

celokožená slévárenská obuv
full-leather welding shoes

Velikost
/ Size

39-48

EN 20 347     
     20 345

O1- bez ocelové špice/without steel 
toecap
S1 - ocelová špice/steel toecap

  ARDON INTEGRAL S1P

Artikl G1028

Svršek
/ Upper

buvolí useň
buffalo leather

Podešev
/ Sole

PU/TPU, nepíšící, odolná olejům, 
pohonným hmotám a kontaktnímu 
teplu do 110°C, antistatická
PU/TPU, antiwritting, resistant to 
oils and fuels and contact heat up to 
110°C, antistatic

Popis
/ Description

celokožená kotníková obuv s ocelo-
vou špicí a planžetou, ochrana nártu
full-leather high shoes with steel 
toecap and midplate, metatarsal 
protection

Velikost
/ Size

39-48

EN 20 345 S1P - ocelová špice, planžeta/steel 
toecap, midplate

O1:

S1:

S1P:
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  ARDON TIBIA S3 SRC

Artikl G1036

Svršek
/ Upper

buvolí useň/lícovka
buffalo leather

Podešev
/ Sole

PU2D, nepíšící, odolná olejům, 
pohonným hmotám a kontaktnímu 
teplu do 110°C, antistatická
PU2D, antiwritting, resistant to oils 
and fuels and contact heat up to 
110°C, antistatic

Popis
/ Description

celokožená poloholeňová obuv s 
ocelovou špicí a planžetou, hydro-
fóbní úprava, zateplená umělým 
kožíškem
full-leather boots with steel toecap 
and midplate, water resistant, 
thermal lining

Velikost
/ Size

39-47

EN 20 345 S3 - ocelová špice a planžeta/steel 
toecap and steel midplate

  ARDON HIGH O1 REFLEX WINTER SRC

Artikl G1058

Svršek
/ Upper

buvolí useň
buffalo leather

Podešev
/ Sole

PU2D, nepíšící, odolná olejům, pohon-
ným hmotám a kontaktnímu teplu do 
110°C, antistatická
PU2D, antiwritting, resistant to oils and 
fuels and contact heat up to 110°C, 
antistatic

Popis
/ Description

celokožená kotníková obuv bez ocelové 
špice, zateplená, reflexní pásek
full-leather high shoes without steel 
toecap with thermal lining, reflective 
stripe

Velikost
/ Size

36-48

EN 20 347 O1- bez ocelové špice/without steel 
toecap

O1:

S3:

56
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  ARDON HUMMER LB S3 WINTER SRC CI

Artikl G3123

Svršek
/ Upper

buvolí useň/lícovka
buffalo leather

Podešev
/ Sole

PU/guma, nepíšící, odolná olejům, 
pohonným hmotám a kontaktnímu 
teplu do 110°C, antistatická
PU/rubber, antiwritting, resistant to 
oils and fuels and contact heat up to 
110°C, antistatic

Popis
/ Description

celokožená poloholeňová obuv s 
ocelovou špicí a planžetou, hydro-
fóbní úprava, zateplená umělým 
kožíškem
full-leather boots with steel toecap 
and midsole, water resistant, ther-
mal lining

Velikost
/ Size

37-48

EN 20 345 S3 - ocelová špice a planžeta/steel 
toecap and steel midplate

  ARDON HUMMER HIGH S3 WINTER SRC CI

Artikl G3122

Svršek
/ Upper

buvolí useň
buffalo leather

Podešev
/ Sole

PU/guma, nepíšící, odolná olejům, 
pohonným hmotám a kontaktnímu teplu 
do 110°C, antistatická
PU/rubber, antiwritting, resistant to oils 
and fuels and contact heat up to 110°C, 
antistatic

Popis
/ Description

celokožená kotníková obuv s ocelovou 
špicí a planžetou, zateplená, hydrofób-
ní úprava
full-leather high shoes with steel toecap 
and midplate, thermal lining, water 
resistant

Velikost
/ Size

37-48

EN 20 345 S3 - ocelová špice a planžeta/steel 
toecap and steel midplate

S3:
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  FIRSTY LOW O1/S1P
Artikl O1
Artikl S1P

G1182
G1186

Svršek
/ Upper

hovězí useň
cow leather

Podešev
/ Sole

PU2D, nepíšící, odolná olejům, 
pohonným hmotám a kontaktnímu 
teplu do 110°C, antistatická
PU2D, antiwritting, resistant to oils 
and fuels and contact heat up to 
110°C, antistatic

Popis
/ Description

celokožená polobotka
full-leather low shoes

Velikost
/ Size

36-48

EN 20 347
     20 345

O1- bez ocelové špice/without steel 
toecap
S1P - ocelová špice, planžeta/steel 
toecap, midplate

  FIRSTY SANDAL O1/S1P
Artikl O1
Artikl S1P

G1187
G1188

Svršek
/ Upper

hovězí useň
cow leather

Podešev
/ Sole

PU2D, nepíšící, odolná olejům, 
pohonným hmotám a kontaktnímu 
teplu do 110°C, antistatická
PU2D, antiwritting, resistant to oils 
and fuels and contact heat up to 
110°C, antistatic

Popis
/ Description

celokožený sandál s textilním utaho-
vacím páskem
full-leather sandal with textile 
tightening

Velikost
/ Size

36-48

EN 20 347
     20 345

O1- bez ocelové špice/without steel 
toecap
S1P - ocelová špice, planžeta/steel 
toecap, midplate

S1P:
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  FIRSTY HIGH S1P

Artikl G1185

Svršek
/ Upper

hovězí useň
cow leather

Podešev
/ Sole

PU2D, nepíšící, odolná olejům, 
pohonným hmotám a kontaktnímu 
teplu do 110°C, antistatická
PU2D, antiwritting, resistant to oils 
and fuels and contact heat up to 
110°C, antistatic

Popis
/ Description

celokožená kotníková obuv s ocelo-
vou špicí a planžetou
full-leather high shoes with steel 
toecap and midplate

Velikost
/ Size

36-48

EN 20 345 S1P - ocelová špice, planžeta/steel 
toecap, midplate

  FIRSTY HIGH O1

Artikl G1181

Svršek
/ Upper

hovězí useň
cow leather

Podešev
/ Sole

PU2D, nepíšící, odolná olejům, 
pohonným hmotám a kontaktnímu 
teplu do 110°C, antistatická
PU2D, antiwritting, resistant to oils 
and fuels and contact heat up to 
110°C, antistatic

Popis
/ Description

celokožená kotníková obuv bez 
ocelové špice
full-leather high shoes without steel 
toecap

Velikost
/ Size

36-48

EN 20 347 O1- bez ocelové špice/without steel 
toecap

O1:

S1P:
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  FIRSTY TREK HIGH O1 GREEN

Artikl G3095

Svršek
/ Upper

hovězí semišová useň + textil, cordura
cow suede leather + textile, cordura

Podešev
/ Sole

PU2D, nepíšící, odolná olejům, pohon-
ným hmotám a kontaktnímu teplu do 
110°C, antistatická
PU2D, antiwritting, resistant to oils 
and fuels and contact heat up to 
110°C, antistatic

Popis
/ Description

koženotextilní treková kotníková obuv
leather + textile trek high shoes

Velikost
/ Size

38-48

EN 20 347 O1- bez ocelové špice/without steel 
toecap

  FIRSTY TREK LOW O1 GREEN

Artikl G3096

Svršek
/ Upper

hovězí semišová useň + textil, cordura
cow suede leather + textile, cordura

Podešev
/ Sole

PU2D, nepíšící, odolná olejům, pohon-
ným hmotám a kontaktnímu teplu do 
110°C, antistatická
PU2D, antiwritting, resistant to oils 
and fuels and contact heat up to 
110°C, antistatic

Popis
/ Description

koženotextilní treková polobotka
leather + textile trek low shoes

Velikost
/ Size

38-48

EN 20 347 O1- bez ocelové špice/without steel 
toecap

O1:

O1:
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  FIRSTY LOW O1 WHITE

Artikl G3124

Svršek
/ Upper

hovězí useň
cow leather

Podešev
/ Sole

PU2D, nepíšící, odolná olejům, 
pohonným hmotám a kontaktnímu 
teplu do 110°C, antistatická
PU2D, antiwritting, resistant to oils 
and fuels and contact heat up to 
110°C, antistatic

Popis
/ Description

celokožená polobotka
full-leather low shoes

Velikost
/ Size

36-47

EN 20 347 O1- bez ocelové špice/without steel 
toecap

  FIRSTY SANDAL O1 WHITE

Artikl G3125

Svršek
/ Upper

hovězí useň
cow leather

Podešev
/ Sole

PU2D, nepíšící, odolná olejům, 
pohonným hmotám a kontaktnímu 
teplu do 110°C, antistatická
PU2D, antiwritting, resistant to oils 
and fuels and contact heat up to 
110°C, antistatic

Popis
/ Description

celokožený sandál
full-leather sandal

Velikost
/ Size

36-47

EN 20 347 O1- bez ocelové špice/without steel 
toecap

O1:

O1:
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  FIRSTY HIGH O1 WINTER

Artikl G3097

Svršek
/ Upper

hovězí useň
cow leather

Podešev
/ Sole

PU2D, nepíšící, odolná olejům, 
pohonným hmotám a kontaktnímu 
teplu do 110°C, antistatická
PU2D, antiwritting, resistant to oils 
and fuels and contact heat up to 
110°C, antistatic

Popis
/ Description

celokožená kotníková obuv bez 
ocelové špice, zateplená
full-leather high shoes without steel 
toecap, fur lining

Velikost
/ Size

36-48

EN 20 347 O1- bez ocelové špice/without steel 
toecap

  FIRSTY LB S3 WINTER

Artikl G3121

Svršek
/ Upper

hovězí useň
cow leather

Podešev
/ Sole

PU2D, nepíšící, odolná olejům, 
pohonným hmotám a kontaktnímu 
teplu do 110°C, antistatická
PU2D, antiwritting, resistant to oils 
and fuels and contact heat up to 
110°C, antistatic

Popis
/ Description

celokožená poloholeňová obuv s 
ocelovou špicí a planžetou, hydro-
fóbní úprava, zateplená
full-leather boots with steel toecap 
and midplate, water resistant, fur 
lining

Velikost
/ Size

36-48

EN 20 345 S3 - ocelová špice a planžeta/steel 
toecap and steel midplate

O1:

S3:
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  BAC RUN 751 S3 SRC

Artikl G1208

Svršek
/ Upper

lícová useň
grain leather

Podešev
/ Sole

PU2D, nepíšící, odolná olejům a 
pohonným hmotám, antistatická
PU2D, antiwritting, resistant to oils 
& fuels, antistatic

Popis
/ Description

celokožená polobotka s plastovou 
špicí a ocelovou planžetou, vodě-
odolná úprava
full-leather low shoes with non-me-
talic toecap, steel midplate, water 
resistant

Velikost
/ Size

38-47

EN 20 345
S3 - plastová špice, planžeta, hyd-
rofóbní úprava/toecap, midplate, 
water resistant

  BAC RUN 756 S3 SRC

Artikl G1212

Svršek
/ Upper

lícová useň
grain leather

Podešev
/ Sole

PU2D, nepíšící, odolná olejům a 
pohonným hmotám, antistatická
PU2D, antiwritting, resistant to oils 
& fuels, antistatic

Popis
/ Description

celokožená kotníková obuv s plas-
tovou špicí a ocelovou planžetou, 
voděodolná úprava
full-leather high shoes with non-me-
talic toecap, steel midplate, water 
resistant

Velikost
/ Size

38-47

EN 20 345
S3 - plastová špice, planžeta, hyd-
rofóbní úprava/toecap, midplate, 
water resistant

S3:
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  PANDA SANDAL S1

Artikl G1001

Svršek
/ Upper

hovězí useň
cow leather

Podešev
/ Sole

PU2D, nepíšící, odolná olejům a 
pohonným hmotám, antistatická
PU2D, antiwritting, resistant to oils 
& fuels, antistatic

Popis
/ Description

celokožený sandál s ocelovou špicí
full-leather safety sandal with toe 
cap

Velikost
/ Size

36-48

EN 20 345 S1

  PANDA LOW S1

Artikl G1002

Svršek
/ Upper

hovězí useň
leather

Podešev
/ Sole

PU2D, nepíšící, odolná olejům a 
pohonným hmotám, antistatická
PU2D, antiwritting, resistant to oils 
& fuels, antistatic

Popis
/ Description

celokožená polobotka s ocelovou 
špicí
full-leather low shoes with toe cap

Velikost
/ Size

36-48

EN 20 345 S1

S1:

S1:
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  PANDA HIGH S1/S3
Artikl S1
Artikl S3

G1003
G1004

Svršek
/ Upper

hovězí useň
cow leather

Podešev
/ Sole

PU2D, nepíšící, odolná olejům a 
pohonným hmotám, antistatická
PU2D, antiwritting, resistant to oils 
& fuels, antistatic

Popis
/ Description

celokožená kotníková obuv
full-leather high shoes

Velikost
/ Size

36-48

EN 20 345
S1 - ocelová špice/steel toecap
S3 - ocelová špice, planžeta, hydro-
fóbní úprava/steel toecap, midsole, 
water resistant

  PANDA WINTER S3

Artikl G1005

Svršek
/ Upper

hovězí useň
cow leather

Podešev
/ Sole

PU2D, nepíšící, odolná olejům a 
pohonným hmotám, antistatická
PU2D, antiwritting, resistant to oils 
& fuels, antistatic

Popis
/ Description

celokožená obuv s ocelovou špicí 
a hydrofóbní úpravou, zateplená 
umělým kožíškem
full-leather shoes with steel toecap, 
water resistant, thermal lining

Velikost
/ Size

38-48

EN 20 345 S3

S2:

S3:

S1:
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  PANDA SANDAL WHITE S1

Artikl G1008

Svršek
/ Upper

hovězí useň
cow leather

Podešev
/ Sole

PU2D antistatická, protiskluzová, 
nepíšící, odolná vůči olejům
PU2D antistatic, antislippery, antiwrit-
ting, resistant to oils

Popis
/ Description

bílý sandál s ocelovou špicí
white sandal with steel toecap

Velikost
/ Size

36-48

EN 20 345 S1

  PANDA LOW WHITE S1

Artikl G1007

Svršek
/ Upper

hovězí useň
cow leather

Podešev
/ Sole

PU2D antistatická, protiskluzová, 
nepíšící, odolná vůči olejům
PU2D antistatic, antislippery, an-
tiwritting, resistant to oils

Popis
/ Description

bílá polobotka s ocelovou špicí
white low shoes with steel toecap

Velikost
/ Size

36-48

EN 20 345 S1

  PANDA HIGH WHITE S1

Artikl G1006

Svršek
/ Upper

hovězí useň
cow leather

Podešev
/ Sole

PU2D antistatická, protiskluzová, nepíší-
cí, odolná vůči olejům
PU2D antistatic, antislippery, antiwrit-
ting, resistant to oils

Popis
/ Description

bílá kotníková obuv s ocelovou špicí
white high shoes with steel toecap

Velikost
/ Size

36-48

EN 20 345 S1

S1:

S1:

S1:
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  HOLÍNKA NIGHTFISH

Artikl G9Night

Svršek
/ Upper

zelené PVC
green PVC

Podešev
/ Sole

černý nitril
black nitril

Popis
/ Description

bílá nylonová vystýlka, bez ochrany
white nylon lining, without protec-
tion

Velikost
/ Size

37-47 (mimo 46)

  HOLÍNKA NIGHTFISH S5

Artikl G10Night

Svršek
/ Upper

žluté PVC
yellow PVC

Podešev
/ Sole

černý nitril, odolná olejům a kyseli-
nám, je antistatická
black nitril, oils and acids resistant, 
antistatic

Popis
/ Description

bílá nylonová vystýlka, ocelová špice 
a planžeta
white nylon lining, with steel toe 
cap and midplate

Velikost
/ Size

37-47 (mimo 46)

EN 20 345 S5 - ocelová špice, planžeta/steel 
toecap, midsole

S5:
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  HYGRADE

Artikl G9HYGR

Svršek
/ Upper

bílé PVC
white PVC

Podešev
/ Sole

zelené PVC
green PVC

Popis
/ Description

bílé holínky, bílá nylonová vystýlka, 
bez ochrany
white high boots, white nylon lining, 
without protection

Velikost
/ Size

36-48

EN 20 347 O1

  HYGRADE SAFETY

Artikl G9HYSA

Svršek
/ Upper

bílé PVC
white PVC

Podešev
/ Sole

zelené PVC
green PVC

Popis
/ Description

bílé holínky, bílá nylonová vystýlka, 
ocelová špice
white high boots, white nylon lining, 
steel toecap

Velikost
/ Size

36-48

EN 20 345 SB

SB:
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  THIGH WADERS

Artikl G5007

Svršek
/ Upper

zelené PVC
green PVC

Podešev
/ Sole

černé PVC
black PVC

Popis
/ Description

vysoké rybářské holínky, bílá nylo-
nová vystýlka, bez ochrany
high wader boots, white nylon 
lining, without protection

Velikost
/ Size

40-47

EN 20 347 O1

  CHEST WADERS

Artikl G5008

Svršek
/ Upper

zelené PVC
green PVC

Podešev
/ Sole

černé PVC
black PVC

Popis
/ Description

vysoké rybářské holínky až na hruď, 
bílá nylonová vystýlka, bez ochrany
chest wader boots, white nylon 
lining, without protection

Velikost
/ Size

40-47

EN 20 347 O1
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  PUROFORT SAFETY

Artikl G9PUSA

Svršek
/ Upper

zelený izotermický PU
green isotherm PU

Podešev
/ Sole

hnědý PU izolující chlad
brown cold insulating PU

Popis
/ Description

holínky s ocelovou špicí a planžetou, 
texonová vystýlka
high boots with steel toecap, pene-
tration resistant sole, texon insole

Velikost
/ Size

37-48

EN 20 345 S5

  HOLÍNKA PROTISKLUZ

Artikl  G2025   G2026

Svršek
/ Upper

guma
rubber

Podešev
/ Sole

protiskluzová
antislippery

Popis
/ Description

holínky vhodné pro chůzi na velmi 
hladkém a kluzkém povrchu
high boots suitable for walk on very 
slippery and slick surface

Velikost
/ Size

36-42 dámské/ladies‘
41-48 pánské/men‘s

EN 20 347 O1

S5:
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  HOLÍNKA GUMOVÁ

Artikl G2024

Svršek
/ Upper

guma
rubber

Podešev
/ Sole

gumová
rubber

Popis
/ Description

černé gumové holínky, vhodné do 
vlhkého prostředí
black rubber high boots, suitable fo 
humid environment

Velikost
/ Size

38-48

EN 20 347 O1

  HUNTER

Artikl G2019

Svršek
/ Upper

zelené PVC
green PVC

Podešev
/ Sole

PVC
PVC

Popis
/ Description

speciální holínky do extrémních 
podmínek, zateplené do -50°C
special high boots for extreme con-
ditions, thermal lining up to -50°C

Velikost
/ Size

38-48

EN 20 347 O1

SE ZATEPLENÍM
WINTER
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  GUMOFILC

Artikl G3041

Svršek
/ Upper

guma/filc/bavlna
rubber/felt/cotton

Podešev
/ Sole

gumová
rubber

Popis
/ Description

gumofilcové holínky vhodné do 
vlhkého prostředí, zateplené
rubber/felt high boots suitable for 
humid environment, thermal lining

Velikost
/ Size

38-48

EN 20 347 O1

  KOŽENOFILC

Artikl G3040

Svršek
/ Upper

kombinace kůže/filc
combination leather/felt

Podešev
/ Sole

gumová
rubber

Popis
/ Description

koženofilcové holínky vhodné do 
vlhkého prostředí, zateplené
leather/felt high boots suitable for 
humid environment, thermal lining

Velikost
/ Size

38-48

EN 20 347 O1

SE ZATEPLENÍM
WINTER

SE ZATEPLENÍM
WINTER
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  PERKO DO 300°C

Artikl G3026

Svršek
/ Upper

hovězí useň
cow leather

Podešev
/ Sole

odolná teplu do 300°C
heat resistant to 300°C

Popis
/ Description

celokožená kotníková obuv, využití 
ve slévárenském, hutnickém a sklář-
ském průmyslu
full-leather high shoes, use in foun-
dry, metallurgy and glass industry

Velikost
/ Size

38-48

EN 20 347 O1
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  91562 f.10

Artikl G6008

Svršek
/ Upper

kůže
leather

Podešev
/ Sole

termoplastický kaučuk, protiskluzová
thermoplastic rubber, antislippery

Popis
/ Description

celokožený bílý sandál, vhodný pro nemoc-
nice, ambulance, laboratoře
full-leather white sandal, suitable for hospi-
tals, emergencies, laboratories

Velikost
/ Size

36-42

EN 20 347 O1

  SANDÁL OCEÁN

Artikl G1059

Svršek
/ Upper

EVA
EVA

Podešev
/ Sole

černá EVA
black EVA

Popis
/ Description

lehký sandál, modro-bílý
light weight sandal, blue-white

Velikost
/ Size

40-45
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  MARS

Artikl  G3105   G3104

Svršek
/ Upper

hovězí semišová useň
cow suede leather

Podešev
/ Sole

korek, latex, EVA
corc, latex, EVA

Popis
/ Description

korkové pantofle
clogs from cork

Velikost
/ Size

36-46

EN 20 347
Splňují vybrané požadavky normy EN 
20347
Meet selected requirements from norm 
EN 20347

  MERKUR

Artikl  G3107   G3106

Svršek
/ Upper

hovězí semišová useň
cow suede leather

Podešev
/ Sole

korek, latex, EVA
corc, latex, EVA

Popis
/ Description

korkové pantofle
clogs from cork

Velikost
/ Size

36-46

EN 20 347
Splňují vybrané požadavky normy EN 
20347
Meet selected requirements from norm 
EN 20347
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Artikl  G8004   G8003

Svršek
/ Upper

kůže
leather

Podešev
/ Sole

korek a pěnová pryž
foamed rubber

Popis
/ Description

korkové pantofle
clogs from cork

Velikost
/ Size

35-48

EN 20 347 O1

  ATYS

Artikl  G8002   G8001

Svršek
/ Upper

kůže
leather

Podešev
/ Sole

korek a pěnová pryž
foamed rubber

Popis
/ Description

korkové pantofle
clogs from cork

Velikost
/ Size

35-48

EN 20 347 O1
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  DORIS

Artikl  G8008   G8015

Svršek
/ Upper

kůže
leather

Podešev
/ Sole

korek a pěnová pryž
foamed rubber

Popis
/ Description

dámské korkové pantofle, klínek
clogs from cork, wedge

Velikost
/ Size

36-42

EN 20 347 O1

  FLORA

Artikl  G8012   G8006

Svršek
/ Upper

kůže
leather

Podešev
/ Sole

korek a pěnová pryž
foamed rubber

Popis
/ Description

dámské korkové pantofle, klínek
clogs from cork, wedge

Velikost
/ Size

36-42

EN 20 347 O1

77
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  ARDON SPIDER

Artikl G3102

Svršek
/ Upper

softshell/PU
softshell/PU

Podešev
/ Sole

gumová VIBRAM podešev
rubber VIBRAM sole

Popis
/ Description

černá softshellová polobotka, 
voděodolná
black softshell low shoes, water 
resistant

Velikost
/ Size

39-46

EN 20 347
Splňují vybrané požadavky normy EN 
20347
Meet selected requirements from norm 
EN 20347

78
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  ARDON DEFENDER WP

Artikl G3103

Svršek
/ Upper

vysoce kvalitní nubuk 
high quality nubuck

Podešev
/ Sole

gumová VIBRAM podešev
rubber VIBRAM sole

Popis
/ Description

černá treková kotníková obuv, 
voděodolná
black trek ankle shoes, waterproof

Velikost
/ Size

38-46

EN 20 347
Splňují vybrané požadavky normy EN 
20347
Meet selected requirements from norm 
EN 20347

  ARDON DISCOVERY WP

Artikl G3113

Svršek
/ Upper

semišová useň, síťovina
suede leather, mesh

Podešev
/ Sole

phylon/guma
phylon/rubber

Popis
/ Description

černo-šedá koženotextilní treková 
kotníková obuv, voděodolná
black-grey leather/textile trek ankle 
shoe, water resistant

Velikost
/ Size

39-48

EN 20 347
Splňují vybrané požadavky normy EN 
20347
Meet selected requirements from norm 
EN 20347
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  FIRSTY VIPER

Artikl  G3099   G3100   G3101

Svršek
/ Upper

softshell
softshell

Podešev
/ Sole

phylon/guma
phylon/rubber

Popis
/ Description

softshellová polobotka, voděodolná
softshell low shoe, water resistant

Velikost
/ Size

36-46 ( černá, červená/black, red )
36-42 ( modrá/blue )

EN 20 347
Splňují vybrané požadavky normy EN 
20347
Meet selected requirements from norm 
EN 20347

  PRESTIGE LOW

Artikl  G4027   G4028

Svršek
/ Upper

useň
leather

Podešev
/ Sole

gumová, protiskluzová
rubber, antislip

Popis
/ Description

polobotky sportovního typu
low shoes of sport type

Velikost
/ Size

36-48

EN 20 347 O1

80
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  FARMÁŘKA HIGH

Artikl  G4014   G4045  

Svršek
/ Upper

nubuk
nubuck

Podešev
/ Sole

pryžová, odolná vůči olejům
rubber, resistant to oils

Popis
/ Description

celokožená kotníková obuv
full-leather high shoes

Velikost
/ Size

38-48

EN 20 347
Splňují vybrané požadavky normy EN 
20347
Meet selected requirements from norm 
EN 20347

  FARMÁŘKA LOW

Artikl  G4011   G4046  

Svršek
/ Upper

nubuk
nubuck

Podešev
/ Sole

pryžová, odolná vůči olejům
rubber, resistant to oils

Popis
/ Description

celokožená polobotka
full-leather low shoes

Velikost
/ Size

38-48

EN 20 347
Splňují vybrané požadavky normy EN 
20347
Meet selected requirements from norm 
EN 20347

  FARMÁŘKA WINTER

Artikl  G4017

Svršek
/ Upper

nubuk
nubuck

Podešev
/ Sole

pryžová, odolná vůči olejům
rubber, resistant to oils

Popis
/ Description

celokožená kotníková obuv, zateplení ze 
syntetické kožešiny
full-leather high shoes, synthetic fur thermal 
lining

Velikost
/ Size

38-48

EN 20 347 Splňují vybrané požadavky normy EN 20347
Meet selected requirements from norm EN 20347

SE ZATEPLENÍM
WINTER
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  KIWI-IMPREGNAČNÍ SPREJ

Artikl B5048/250ml

Popis
/ Description

chrání useň, nubuk 
a tkaniny před na-
sáknutím vodou 
protect leather, 
nubuck and fabric 
against soak the 
water up

Velikost
/ Size

250 ml

  KIWI – DEODORANT OBUVI 

Artikl B6102

Popis
/ Description

antibakteriální deo-
dorant, neutralizuje 
pach v obuvi 
antibacterial deodo-
rant, negative smell 
in the shoes

Velikost
/ Size

100 ml

  KIWI-KRÉM NA OBUV BEZBARVÝ  

Artikl B6129

Popis
/ Description

čistí, chrání a leští 
obuv, zvyšuje vodě-
odolnost 
clean, protect and 
polish shoes, increase 
water-resistant

Velikost
/ Size

50 ml

  TKANIČKY ARDON

Artikl H14022/90, 120, 150

Popis
/ Description

kulaté tkaničky, 100% 
polyester délka 90, 
120 nebo150 cm
round laces,
100% polyester, length  
90, 120 or 150 cm

  KIWI-KRÉM NA OBUV ČERNÝ 

Artikl B6128

Popis
/ Description

čistí, chrání a 
leští obuv, zvyšuje 
voděodolnost 
clean, protect 
and polish shoes, 
increase water-
-resistant

Velikost
/ Size

50 ml

  LŽÍCE ARDON NA OBUV 

Artikl H14063

Popis
/ Description

plastová lžíce 
ARDON na obuv 
plastic sho-
ehorn ARDON 
on shoes
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Artikl H14007

Popis
/ Description

ponožky zimní, 
80% bavlna,
17% provendel, 
3% elastan
winter socks, 
80% cotton, 
17% provendel, 
3% elastan

Velikost
/ Size

3-10

  PONOŽKY

Artikl H14009

Popis
/ Description

ponožky letní, 
70% bavlna,
30% polyamid, 
barva černá/
bílá
summer socks, 
70% cotton,
30% polyamide, 
black/white
colour

Velikost
/ Size

3-12

  PONOŽKY TREKING

Artikl H14011

Popis
/ Description

termoponožky, 
40% viskóza,
30% vlna, 30% 
polyester
thermosocks, 
40% viscose,
30% wool, 30% 
polyester

Velikost
/ Size

34 - 47

  ARDON SOCKS

Artikl G3111
G3112

Popis
/ Description

černé kotníkové 
ponožky, 85% bam-
bus a 15% spandex, 
extrémně jemné,  
zadržují pot, dolní 
strana chodidla 
zesílena
black ankle socks, 
85% bambou and 
15% spandex, 
extremly soft, 
restrain sweat, 
underside of the 
foot reinforced

Velikost
/ Size

39-42
43-46

  VLOŽKY DO BOT

Artikl H14003

Popis
/ Description

antibakteriální 
vložky do bot
antibacterial 
insole

Velikost
/ Size

uni

  VLOŽKY ARDON DO OBUVI

Artikl H14024/UNI

Popis
/ Description

univerzální forma vlo-
žek do bot ve velikosti 
36-48, materiál EVA, 
barva černá, antibak-
teriální
universal form of 
insocks in sizes 36-48, 
material EVA, black 
colour, antibacterial

Velikost
/ Size

uni
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  VISION JACKET

Artikl
 H9103 
černá
/black

 H9106 
šedá
/grey

 H9109 
tarmac
/tarmac

Popis
/ Description

montérková blůza z kvalitního směsového materiálu, kryté zapínání, kapsy na zip i suchý zip, 
na levém rukávu kapsička na zip, utahování v pase na druky, prošívané sedlo, skryté odvětrá-
vání zadního dílce, materiál: kepr 60% bavlna, 40% polyester, 260 g/m2

blouse made from quality mixed material, covered fastening, zipper and velcro pockets, small 
zipper pocket on left sleeve, waist tightening with snap fasteners, quilted saddle, hidden back 
ventilation, material: twill 60% cotton 40% polyester 260 g/m2

Velikost
/ Size

46-64

reflexní doplňky
/reflective accessories

reflexní doplňky
/reflective accessories
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  VISION TROUSERS

Artikl
 H9104 
černá
/black

 H9107 
šedá
/grey

 H9110 
tarmac
/tarmac

Popis
/ Description

montérkové kalhoty do pasu z kvalitního směsového materiálu, zesílená kolena, 
kapsy na nákoleníky, kapsy a poutka na nářadí, pásek, materiál: kepr 60% bavlna, 
40% polyester, 260 g/m2, včetně hřebíčenky
pants made from quality mixed material, reinforced knees, pockets for knee pads, 
pockets and loops for tools, belt, material: twill 60% cotton, 40% polyester,  
260 g/m2, nail pocket included

Velikost
/ Size

46-64

reflexní doplňky
/reflective accessories

reflexní doplňky
/reflective accessories
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  VISION BIBPANTS

Artikl
 H9105 
černá
/black

 H9108 
šedá
/grey

 H9111 
tarmac
/tarmac

Popis
/ Description

montérkové kalhoty s laclem z kvalitního směsového materiálu, náprsenka s kapsami, elas-
tické šle, zesílená kolena, kapsy na nákoleníky, kapsy a poutka na nářadí, materiál: kepr 
60% bavlna, 40% polyester, 260 g/m2

bibpants made from quality mixed material, bib with pockets, elastic braces, reinforced 
knees, pockets for knee pads, pockets and loops for tools, material: twill 60% cotton , 40% 
polyester, 260 g/m2

Velikost
/ Size

46-64

reflexní doplňky
/reflective accessories

reflexní doplňky
/reflective accessories
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  4TECH BIBPANTS

Artikl H9302

Popis
/ Description

montérkové kalhoty s laclem, 
kapsy na nákoleníky, kapsy a 
poutka na nářadí, materiál: 
65% polyester, 35% bavlna, 
280 g/m2

bibpants, pockets for knee 
pads, pockets and loops for 
tools, material: 65% polyester, 
35% cotton, 280 g/m2

Velikost
/ Size

46-64

  4TECH TROUSERS

Artikl H9301

Popis
/ Description

montérkové kalhoty do pasu, 
kapsy na nákoleníky, kapsy a 
poutka na nářadí, materiál: 
65% polyester, 35% bavlna, 
280 g/m2

pants, pockets for knee pads, 
pockets and loops for tools, 
material: 65% polyester, 35% 
cotton, 280 g/m2

Velikost
/ Size

46-64

  4TECH JACKET

Artikl H9300

Popis
/ Description

montérková blůza se zesílením na 
exponovaných místech, odvětraná záda, 
dvě horní kapsy na suchý zip, úplet 
na rukávech, materiál: 65% polyester, 
35% bavlna, 280 g/m2, zesílení - 600D 
polyester
blouse with reinforcement at exposed 
areas, back ventilation, two upper poc-
kets with velcro fastening, knitted cuffs, 
material: 65% polyester, 35% cotton, 280 
g/m2, reinforcement  - 600D polyester

Velikost
/ Size

46-64
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  VISION WINTER JACKET

Artikl H8138

Popis
/ Description

zimní montérková blůza šedo-černá  z kvalitního 
směsového materiálu, kryté zapínání, kapsy na 
zip i suchý zip, na levém rukávu kapsička na 
zip, utahování v pase na druky, reflexní doplňky, 
prošívané sedlo, materiál: kepr 60% bavlna, 40% 
polyester, 260 g/m2, zateplení 100% polyester 
120 g/m2

grey-black winter blouse made from quality mi-
xed material, covered fastening, zipper and vel-
cro pockets, small zipper pocket on left sleeve, 
waist tightening with snap fasteners, reflective 
accessories, quilted saddle, material: twill 60% 
cotton, 40% polyester, 260 g/m2, padding 100% 
polyester, 120 g/m2

Velikost
/ Size

M - XXXL

  COOL TREND WOMAN

Artikl H8132

Popis
/ Description

dámské montérkové kalhoty šedo-
-oranžové s laclem, nadstandardní 
kvalita materiálu, 100% bavlna, 260 
g/m2, reflexní pruhy
ladies grey-orange bibpants, high 
quality material, 100% cotton, 260 
g/m2, reflective stripes

Velikost
/ Size

36 - 64

SE ZATEPLENÍM
WINTER
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  COOL TREND 101

Artikl H8100

Popis
/ Description

montérková blůza modrá, nadstan-
dardní kvalita materiálu, dvě horní 
kapsy na suchý zip, jedna menší 
kapsa na telefon na zip, 100% bavl-
na, 260 g/m2, reflexní pruhy
blue blouse, high quality material, 
two upper pockets with velcro 
fastening, one upper pocket for cell 
phone with zipper, 100% cotton, 
260 g/m2, reflective stripes

Velikost
/ Size

46-66

Prodloužené
/ Extended H8109      50,54,58,62

  COOL TREND 201

Artikl H8101

Popis
/ Description

montérkové kalhoty modré do pasu, 
nadstandardní kvalita materiálu, pá-
sek, 100% bavlna, 260 g/m2, reflexní 
pruhy, guma v pase
blue pants, high quality material, 
belt, 100% cotton, 260 g/m2, re-
flective stripes, elastic waist

Velikost
/ Size

46-66

Prodloužené
/ Extended

H8110      50,54,58,62

1.3

3.2

1.2

3.4

sedlo, reflexní pruh
/yoke, reflective stripe

boční kapsy na nohavicích
/pockets on legs

reflexní pruh
/reflective stripe

kapsa na rukávu
/pocket on sleeve
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  COOL TREND 301

Artikl H8102

Popis
/ Description

montérkové kalhoty modré s laclem, 
nadstandardní kvalita materiálu, 
100% bavlna, 260 g/m2, reflexní 
pruhy
blue bibpants, high quality material,  
100% cotton, 260 g/m2, reflective 
stripes

Velikost
/ Size

46-66

Prodloužené
/ Extended

H8111      50,54,58,62

  COOL TREND 401

Artikl H8150

Popis
/ Description

montérková vesta 
modrá, nadstandardní 
kvalita materiálu, dvě 
horní kapsy na suchý 
zip, jedna menší kap-
sa na telefon na zip, 
100% bavlna, 260 g/
m2, reflexní pruhy
blue vest, high quality 
material, two upper 
pockets with velcro 
fastening, one upper 
pocket for cell phone 
with zipper, 100% 
cotton, 260 g/m2, 
reflective stripes

Velikost
/ Size

46-66

  COOL TREND 501

Artikl H8180

Popis
/ Description

montérkové kraťasy modré, 
nadstandardní kvalita mate-
riálu, 100% bavlna, 
260 g/m2, reflexní pruhy, 
guma v pase, pásek
blue shorts, high quality 
material, 100% cotton, 
260 g/m2, reflective stripes, 
elastic waist, belt

Velikost
/ Size

46-66

5.45.2

reflexní pruh
/reflective stripe

zapínání na knoflíky
/closing on buttons

Na objednávku
To order

Na objednávku
To order

91



PRACOVNÍ ODĚVY
/ Workwear

  COOL TREND 102

Artikl H8103

Popis
/ Description

montérková blůza zelená, nadstan-
dardní kvalita materiálu, dvě horní 
kapsy na suchý zip, jedna menší 
kapsa na telefon na zip, 100% bavl-
na, 260 g/m2, reflexní pruhy
green blouse, high quality material, 
two upper pockets with velcro 
fastening, one upper pocket for cell 
phone with zipper, 100% cotton, 
260 g/m2, reflective stripes

Velikost
/ Size

46-66

Prodloužené
/ Extended H8112      50,54,58,62

  COOL TREND 202

Artikl H8104

Popis
/ Description

montérkové kalhoty zelené do pasu, 
nadstandardní kvalita materiálu, pá-
sek, 100% bavlna, 260 g/m2, reflexní 
pruhy, guma v pase
green pants, high quality materi-
al, belt, 100% cotton, 260 g/m2, 
reflective stripes, elastic waist

Velikost
/ Size

46-66

Prodloužené
/ Extended

H8113      50,54,58,62

_C
LO

TH
ES

1.3

3.2

1.2

3.4

sedlo, reflexní pruh
/yoke, reflective stripe

boční kapsy na nohavicích
/pockets on legs

reflexní pruh
/reflective stripe

kapsa na rukávu
/pocket on sleeve
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PRACOVNÍ ODĚVY
/ Workwear

_O
D
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  COOL TREND 302

Artikl H8105

Popis
/ Description

montérkové kalhoty zelené s laclem, 
nadstandardní kvalita materiálu,  
100% bavlna, 260 g/m2, reflexní 
pruhy
green bibpants, high quality materi-
al, 100% cotton, 260 g/m2, reflective 
stripes

Velikost
/ Size

46-66

Prodloužené
/ Extended

H8114      50,54,58,62

  COOL TREND 402

Artikl H8151

Popis
/ Description

montérková vesta 
zelená, nadstandardní 
kvalita materiálu, dvě 
horní kapsy na suchý 
zip, jedna menší kap-
sa na telefon na zip, 
100% bavlna, 260 g/
m2, reflexní pruhy
green vest, high 
quality material, two 
upper pockets with 
velcro fastening, one 
upper pocket for cell 
phone with zipper, 
100% cotton, 260 g/
m2, reflective stripes

Velikost
/ Size

46-66

  COOL TREND 502

Artikl H8181

Popis
/ Description

montérkové kraťasy zelené, 
nadstandardní kvalita mate-
riálu, 100% bavlna,  
260 g/m2, reflexní pruhy, 
guma v pase
green shorts, high quality 
material, 100% cotton, 
260 g/m2, reflective stripes, 
elastic waist

Velikost
/ Size

46-66

Na objednávku
To order

Na objednávku
To order

5.45.2

reflexní pruh
/reflective stripe

zapínání na knoflíky
/closing on buttons
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PRACOVNÍ ODĚVY
/ Workwear

  COOL TREND 103

Artikl H8106

Popis
/ Description

montérková blůza červená, nadstan-
dardní kvalita materiálu, dvě horní 
kapsy na suchý zip, jedna menší 
kapsa na telefon na zip, 100% bavl-
na, 260 g/m2, reflexní pruhy
red blouse, high quality material, 
two upper pockets with velcro 
fastening, one upper pocket for cell 
phone with zipper, 100% cotton, 
260 g/m2, reflective stripes

Velikost
/ Size

46-66

Prodloužené
/ Extended H8115      50,54,58,62

  COOL TREND 203

Artikl H8107

Popis
/ Description

montérkové kalhoty červené do 
pasu, nadstandardní kvalita materi-
álu, pásek, 100% bavlna, 260 g/m2, 

reflexní pruhy, guma v pase
red pants, high quality material,  
belt, 100% cotton, 260 g/m2, re-
flective stripes, elastic waist

Velikost
/ Size

46-66

Prodloužené
/ Extended

H8116      50,54,58,62

_C
LO

TH
ES

1.3

3.2

1.2

3.4

sedlo, reflexní pruh
/yoke, reflective stripe

boční kapsy na nohavicích
/pockets on legs

reflexní pruh
/reflective stripe

kapsa na rukávu
/pocket on sleeve
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PRACOVNÍ ODĚVY
/ Workwear

_O
D

ĚVY

  COOL TREND 303

Artikl H8108

Popis
/ Description

montérkové kalhoty červené 
s laclem, nadstandardní kvalita 
materiálu, 100% bavlna, 260 g/m2, 

reflexní pruhy
red bibpants, high quality material, 
100% cotton, 260 g/m2, reflective 
stripes

Velikost
/ Size

46-66

Prodloužené
/ Extended

H8117      50,54,58,62

  COOL TREND 403

Artikl H8152

Popis
/ Description

montérková vesta čer-
vená, nadstandardní 
kvalita materiálu, dvě 
horní kapsy na suchý 
zip, jedna menší kap-
sa na telefon na zip, 
100% bavlna, 260 g/
m2, reflexní pruhy
red vest, high quality 
material, two upper 
pockets with velcro 
fastening, one upper 
pocket for cell phone 
with zipper, 100% 
cotton, 260 g/m2, 
reflective stripes

Velikost
/ Size

46-66

  COOL TREND 503

Artikl H8182

Popis
/ Description

montérkové kraťasy červe-
né, nadstandardní kvalita 
materiálu, 100% bavlna, 
260 g/m2, reflexní pruhy, 
guma v pase, pásek
red shorts, high quality 
material, 100% cotton, 
260 g/m2, reflective stripes, 
elastic waist, belt

Velikost
/ Size

46-66

Na objednávku
To order

Na objednávku
To order

5.45.2

reflexní pruh
/reflective stripe

zapínání na knoflíky
/closing on buttons
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PRACOVNÍ ODĚVY
/ Workwear

_C
LO

TH
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  COOL TREND 105

Artikl H8204

Popis
/ Description

montérková blůza šedo-černá, 
nadstandardní kvalita materiálu, 
dvě horní kapsy na suchý zip, jedna 
menší kapsa na telefon na zip, 100% 
bavlna, 260 g/m2, reflexní pruhy
grey-black blouse, high quality 
material, two upper pockets with 
velcro fastening, one upper pocket 
for cell phone with zipper, 100% 
cotton, 260 g/m2, reflective stripes

Velikost
/ Size

46-66

Prodloužené
/ Extended H8109      50,54,58,62

  COOL TREND 205

Artikl H8304

Popis
/ Description

montérkové kalhoty šedo-černé do 
pasu, nadstandardní kvalita materi-
álu, pásek, 100% bavlna, 260 g/m2, 

reflexní pruhy, guma v pase
grey-black pants, high quality ma-
terial, belt, 100% cotton, 260 g/m2, 
reflective stripes, elastic waist

Velikost
/ Size

46-66

Prodloužené
/ Extended

H8321      50,54,58,62

1.3

3.2

1.2

3.4

sedlo, reflexní pruh
/yoke, reflective stripe

boční kapsy na nohavicích
/pockets on legs

reflexní pruh
/reflective stripe

kapsa na rukávu
/pocket on sleeve
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PRACOVNÍ ODĚVY
/ Workwear

_O
D

ĚVY

  COOL TREND 305

Artikl H8404

Popis
/ Description

montérkové kalhoty šedo-černé  
s laclem, nadstandardní kvalita 
materiálu, 100% bavlna, 260 g/m2, 

reflexní pruhy
grey-black bibpants, high quality 
material, 100% cotton, 260 g/m2, 
reflective stripes

Velikost
/ Size

46-66

Prodloužené
/ Extended

H8421      50,54,58,62

  COOL TREND 405

Artikl H8504

Popis
/ Description

montérková vesta 
šedo-černá, nad-
standardní kvalita 
materiálu, dvě horní 
kapsy na suchý zip, 
jedna menší kapsa na 
telefon na zip, 100% 
bavlna, 260 g/m2, 

reflexní pruhy
grey-black vest, high 
quality material, two 
upper pockets with 
velcro fastening, one 
upper pocket for cell 
phone with zipper, 
100% cotton, 260 g/
m2, reflective stripes

Velikost
/ Size

46-66

  COOL TREND 505

Artikl H8604

Popis
/ Description

montérkové kraťasy šedo-
-černé, nadstandardní kvali-
ta materiálu, 100% bavlna, 
260 g/m2, reflexní pruhy, 
guma v pase
grey-black shorts, high qua-
lity material, 100% cotton, 
260 g/m2, reflective stripes, 
elastic waist

Velikost
/ Size

46-66

5.45.2

reflexní pruh
/reflective stripe

zapínání na knoflíky
/closing on buttons

Na objednávku
To order

Na objednávku
To order
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PRACOVNÍ ODĚVY
/ Workwear

  COOL TREND 106

Artikl H8208

Popis
/ Description

montérková blůza šedo-oranžová, 
nadstandardní kvalita materiálu, 
dvě horní kapsy na suchý zip, jedna 
menší kapsa na telefon na zip, 100% 
bavlna, 260 g/m2, reflexní pruhy
grey-orange blouse, high quality 
material, two upper pockets with 
velcro fastening, one upper pocket 
for cell phone with zipper, 100% 
cotton, 260 g/m2, reflective stripes

Velikost
/ Size

46-66

Prodloužené
/ Extended H8223      50,54,58,62

  COOL TREND 206

Artikl H8308

Popis
/ Description

montérkové kalhoty šedo-oranžové 
do pasu, nadstandardní kvalita ma-
teriálu, pásek, 100% bavlna, 
260 g/m2, reflexní pruhy, guma v 
pase
grey-orange pants, high quality ma-
terial, belt, 100% cotton, 260 g/m2, 
reflective stripes, elastic waist

Velikost
/ Size

46-66

Prodloužené
/ Extended

H8323      50,54,58,62

_C
LO

TH
ES

1.3

3.2

1.2

3.4

sedlo, reflexní pruh
/yoke, reflective stripe

boční kapsy na nohavicích
/pockets on legs

reflexní pruh
/reflective stripe

kapsa na rukávu
/pocket on sleeve
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PRACOVNÍ ODĚVY
/ Workwear

_O
D

ĚVY

  COOL TREND 306

Artikl H8408

Popis
/ Description

montérkové kalhoty šedo-oranžové 
 s laclem, nadstandardní kvalita 
materiálu, 100% bavlna, 260 g/m2, 

reflexní pruhy
grey-orange bibpants, high quality 
material, 100% cotton, 260 g/m2, 
reflective stripes

Velikost
/ Size

46-66

Prodloužené
/ Extended

H8423      50,54,58,62

  COOL TREND 406

Artikl H8508

Popis
/ Description

montérková vesta 
šedo-oranžová, 
nadstandardní kvalita 
materiálu, dvě horní 
kapsy na suchý zip, 
jedna menší kapsa na 
telefon na zip, 100% 
bavlna, 260 g/m2, 

reflexní pruhy
grey-orange vest, high 
quality material, two 
upper pockets with 
velcro fastening, one 
upper pocket for cell 
phone with zipper, 
100% cotton, 260 g/
m2, reflective stripes

Velikost
/ Size

46-66

  COOL TREND 506

Artikl H8608

Popis
/ Description

montérkové kraťasy šedo-
-oranžová, nadstandardní 
kvalita materiálu, 100% 
bavlna, 260 g/m2, reflexní 
pruhy, guma v pase
grey-orange shorts, high 
quality material, 100% 
cotton, 
260 g/m2, reflective stripes, 
elastic waist

Velikost
/ Size

46-66

Na objednávku
To order

Na objednávku
To order

5.45.2

reflexní pruh
/reflective stripe

zapínání na knoflíky
/closing on buttons
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PRACOVNÍ ODĚVY
/ Workwear

  COOL TREND 109

Artikl H8220

Popis
/ Description

montérková blůza modro-modrá, 
nadstandardní kvalita materiálu, 
dvě horní kapsy na suchý zip, jedna 
menší kapsa na telefon na zip, 100% 
bavlna, 260 g/m2, reflexní pruhy
navy-blue blouse, high quality mate-
rial, two upper pockets with velcro 
fastening, one upper pocket for cell 
phone with zipper, 100% cotton, 
260 g/m2, reflective stripes

Velikost
/ Size

46-66

Prodloužené
/ Extended H8225      50,54,58,62

  COOL TREND 209

Artikl H8320

Popis
/ Description

montérkové kalhoty modro-modré 
do pasu, nadstandardní kvalita ma-
teriálu, pásek, 100% bavlna, 260 g/
m2, reflexní pruhy, guma v pase
navy-blue pants, high quality mate-
rial, belt, 100% cotton, 260 g/m2, 
reflective stripes, elastic waist

Velikost
/ Size

46-66

Prodloužené
/ Extended

H8325      50,54,58,62

_C
LO

TH
ES

1.3

3.2

1.2

3.4

sedlo, reflexní pruh
/yoke, reflective stripe

boční kapsy na nohavicích
/pockets on legs

reflexní pruh
/reflective stripe

kapsa na rukávu
/pocket on sleeve
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PRACOVNÍ ODĚVY
/ Workwear

_O
D

ĚVY

  COOL TREND 309

Artikl H8420

Popis
/ Description

montérkové kalhoty modro-modré 
s laclem, nadstandardní kvalita 
materiálu, 100% bavlna, 260 g/m2, 

reflexní pruhy
navy-blue bibpants, high quality 
material, 100% cotton, 260 g/m2, 
reflective stripes

Velikost
/ Size

46-66

Prodloužené
/ Extended

H8425      50,54,58,62

  COOL TREND 409

Artikl H8520

Popis
/ Description

montérková vesta 
modro-modrá, nad-
standardní kvalita 
materiálu, dvě horní 
kapsy na suchý zip, 
jedna menší kapsa na 
telefon na zip, 100% 
bavlna, 260 g/m2, 

reflexní pruhy
navy-blue vest, high 
quality material, two 
upper pockets with 
velcro fastening, one 
upper pocket for cell 
phone with zipper, 
100% cotton, 260 g/
m2, reflective stripes

Velikost
/ Size

46-66

  COOL TREND 509

Artikl H8620

Popis
/ Description

montérkové kraťasy modro-
-modré, nadstandardní kvali-
ta materiálu, 100% bavlna, 
260 g/m2, reflexní pruhy, 
guma v pase
navy-blue shorts, high quali-
ty material, 100% cotton, 
260 g/m2, reflective stripes, 
elastic waist

Velikost
/ Size

46-66

Na objednávku
To order

Na objednávku
To order

5.45.2

reflexní pruh
/reflective stripe

zapínání na knoflíky
/closing on buttons
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PRACOVNÍ ODĚVY
/ Workwear

  COOL TREND 104, 107, 108

Artikl
 H8200 

bílo-modrá
/white-blue 

 H8212 
černo-šedá
/black-grey

 H8216 
černo-oranžová
/black-orange      

Popis
/ Description

montérková blůza, nadstandardní kvalita materiálu, dvě horní kapsy na suchý zip, jedna menší kapsa 
na telefon na zip, 100% bavlna, 260 g/m2, reflexní pruhy
blouse, high quality material, two upper pockets with velcro fastening, one upper pocket for cell 
phone with zipper, 100% cotton, 260 g/m2, reflective stripes

Velikost
/ Size

46-66

Na objednávku
To order

_C
LO

TH
ES

102



PRACOVNÍ ODĚVY
/ Workwear

_O
D

ĚVY

  COOL TREND 204, 207, 208

Artikl
 H8300 

bílo-modrá
/white-blue 

 H8312 
černo-šedá
/black-grey

 H8316 
černo-oranžová
/black-orange      

Popis
/ Description

montérkové kalhoty do pasu, nadstandardní kvalita materiálu, pásek na objednávku, 100% bavlna, 260 
g/m2, reflexní pruhy, guma v pase
pants, high quality material, belt to order, 100% cotton, 260 g/m2, reflective stripes, elastic waist

Velikost
/ Size

46-66 Na objednávku
To order

103

pásek na objednávku
belt to order



PRACOVNÍ ODĚVY
/ Workwear

  COOL TREND 304, 307, 308

Artikl
 H8400 

bílo-modrá
/white-blue 

 H8412 
černo-šedá
/black-grey

 H8416 
černo-oranžová
/black-orange      

Popis
/ Description

montérkové kalhoty s laclem, 100% bavlna, 260 g/m2, reflexní pruhy
bibpants, high quality material, 100% cotton, 260 g/m2, reflective stripes

Velikost
/ Size

46-66
Na objednávku
To order

_C
LO

TH
ES
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PRACOVNÍ ODĚVY
/ Workwear

_O
D
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  COOL TREND 404, 407, 408

Artikl
 H8500 

bílo-modrá
/white-blue 

 H8512 
černo-šedá
/black-grey

 H8516 
černo-oranžová
/black-orange      

Popis
/ Description

montérková vesta, nadstandardní kvalita materiálu, dvě horní kapsy na suchý zip, jedna menší kapsa na 
telefon na zip, 100% bavlna, 260 g/m2, reflexní pruhy
vest, high quality material, two upper pockets with velcro fastening, one upper pocket for cell phone 
with zipper, 100% cotton, 260 g/m2, reflective stripes

Velikost
/ Size

46-66

  COOL TREND 504, 507, 508

Artikl
 H8600 

bílo-modrá
/white-blue 

 H8612 
černo-šedá
/black-grey

 H8616 
černo-oranžová
/black-orange      

Popis
/ Description

montérkové kraťasy,  nadstandardní kvalita materiálu, 100% bavlna, 260 g/m2, reflexní pruhy, guma v 
pase
shorts, high quality material, 100% cotton, 260 g/m2, reflective stripes, elastic waist

Velikost
/ Size

46-66

Na objednávku
To order

Na objednávku
To order
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pásek na objednávku
belt to order



PRACOVNÍ ODĚVY
/ Workwear
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  COOL TREND WINTER JACKET 

Artikl H8133

Popis
/ Description

zimní montérková blůza modrá, dvě horní kapsy 
na suchý zip, jedna menší kapsa na telefon na 
zip, 100% bavlna 260 g/m2, zateplení 100% poly-
ester  120 g/m2, reflexní pruhy
winter blue blouse, two upper pockets with 
velcro fastening, one upper pocket for cell phone 
with zipper, 100% cotton 260 g/m2, padding 100% 
polyester 120 g/m2, reflective stripes

Velikost
/ Size

46 - 66

  COOL TREND WINTER BIBPANTS

Artikl H8134

Popis
/ Description

zimní montérkové kalhoty s laclem modré, 100% 
bavlna 260 g/m, zateplení 100% polyester  
120 g/m2, reflexní pruhy
winter blue bibpants, 100% cotton 260 g/m2, 
padding 100% polyester 120 g/m2, reflective 
stripes

Velikost
/ Size

46 - 66

SE ZATEPLENÍM
WINTER

SE ZATEPLENÍM
WINTER



PRACOVNÍ ODĚVY
/ Workwear
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  KLASIK KOMPLET LACL

Artikl H5016

Popis
/ Description

montérkový komplet modrý, kalhoty 
s laclem a blůza, 100% bavlna, 
245 g/m2

working blue suit, bibpants and 
jacket, 100% cotton, 245 g/m2

Velikost
/ Size

46-64

  KLASIK KOMPLET PAS

Artikl H5007

Popis
/ Description

montérkový komplet modrý, kalhoty 
do pasu a blůza, 100% bavlna, 
245 g/m2

working blue suit, trousers and 
jacket, 100% cotton, 245 g/m2

Velikost
/ Size

46-64

Prodloužené
/ Extended

H5009
50,54,58,62

  OVERAL ELITE

Artikl H8017

Popis
/ Description

montérková kombinéza červeno-
-černá, 100% bavlna, 265 g/m2

overall red-black, 100% cotton,  
265 g/m2

Velikost
/ Size

46-64



PRACOVNÍ ODĚVY
/ Workwear
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  MOFOS

Artikl H5173

Popis
/ Description

svářečská blůza a svářečské kalhoty, 
kepr 100% bavlna, gramáž 415 g/m2

welding jacket and welding trou-
sers, twill 100% cotton, grammage 
415 g/m2

Velikost
/ Size

44-66

  NEHOŘLAVÝ KOMPLET

Artikl H9026

Popis
/ Description

montérkový komplet kalhoty do pasu
a blůza, zdvojená kolena, nehořlavá
úprava, barva červená
working suit trousers and jacket, reinforced
knees, non-flammable finishing,
red colour

Velikost
/ Size

44-66

  KYSELINOVZDORNÝ OBLEK

Artikl H5254

Popis
/ Description

ochranný kyselinovzdorný oblek, 
modrý, 100% polypropylenová stříž, 
220 g/m2

protective acid-proof suit, blue 
colour, 100% polypropylene staple, 
220 g/m2

Velikost
/ Size

44-64

ČSN EN 340 : 2004
ČSN EN ISO 3758 : 2005
ČSN EN ISO 11 611: 2008

Na objednávku
To order

Na objednávku
To order
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  PLÁŠŤ PÁNSKÝ

Artikl
 H7041

bílá
/white

 H7043
modrá
/blue

Popis
/ Description

plášť pánský s dlouhým rukávem, 
kepr 100% bavlna, 248 g/m2

men‘s coat, long sleeve, twill 
100% cotton, 248 g/m2

Velikost
/ Size

46-64

  ZÁSTĚRA KEPROVÁ LACL

Artikl
 H7021

bílá
/white

 H7022 
modrá
/blue

Popis
/ Description

zástěra s laclem 85 x 99 cm, kepr 100% 
bavlna, 248 g/m2

apron with front 85 x 99 cm, twill 100% 
cotton, 248 g/m2

Velikost
/ Size

uni

  PLÁŠŤ DÁMSKÝ

Artikl
 H7047

bílá
/white

 H7049
modrá
/blue

Popis
/ Description

plášť dámský s dlouhým rukávem, 
kepr 100% bavlna, 248 g/m2

ladies‘ coat, long sleeve, twill 
100% cotton, 248 g/m2

Velikost
/ Size

42-64

  ZÁSTĚRA KEPROVÁ PAS

Artikl
 H7017

bílá
/white

 H7018
modrá
/blue

Popis
/ Description

zástěra do pasu 72 x 62 cm, kepr 100% 
bavlna, 248 g/m2

apron to the waist 72 x 62 cm, twill 100% 
cotton, 248 g/m2

Velikost
/ Size

uni
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  KALHOTY PÁNSKÉ BÍLÉ

Artikl H7053

Popis
/ Description

kalhoty pánské bílé, kepr 100% bavlna, 248 g/m2

men‘s trousers, white colour, twill 100% cotton, 248 g/m2

Velikost
/ Size

46-64

  KALHOTY DÁMSKÉ BÍLÉ

Artikl H7054

Popis
/ Description

kalhoty dámské bílé, kepr 100% bavlna, 248 g/m2

ladies‘ trousers, white colour, twill 100% cotton, 248 g/m2

Velikost
/ Size

42-64

  KOŠILE PÁNSKÁ KRÁTKÝ RUKÁV

Artikl H13056

Popis
/ Description

košile pánská s krátkým rukávem bílá, 
plátno 100% bavlna, 145 g/m2

men‘s shirt with short sleeve, white 
colour, canvas 100% cotton, 145 g/m2

Velikost
/ Size

38-48

  KOŠILE DÁMSKÁ KRÁTKÝ RUKÁV

Artikl H13062

Popis
/ Description

košile dámská s krátkým rukávem
ladies‘ shirt with short sleeve

Velikost
/ Size

42-64

  HALENA

Artikl H5455

Popis
/ Description

halena dámská, bílá s růžovými doplňky, plátno 
100% bavlna, 145 g/m2

ladies‘ jacket, white with pink accessories, 
canvas 100% cotton, 145 g/m2

Velikost
/ Size

38-64

Na objednávku
To order

Na objednávku
To order

Na objednávku
To order
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  PEPITO BLŮZA

Artikl H7037

Popis
/ Description

řeznická blůza, černobílé pepito, 100% bavlna, 210 
g/m2

butcher´s top, black and white check, 100% cotton, 
210 g/m2

Velikost
/ Size

46-64

  VESTA BÍLÁ

Artikl H2036

Popis
/ Description

fleecová vesta bílá, 320 g/m2, polar 
fleece, dvě kapsy na zip
fleece waistcoat white, 320 g/m2, polar 
fleece, two zipper pockets

Velikost
/ Size

38-64

  RONDON

Artikl H7034

Popis
/ Description

rondon kuchařský dvouřadý bílý, 
100% bavlna, 220 g/m2

cook´s cotton jacket, two-lined, 
white colour, 100% cotton, 220 g/m2

Velikost
/ Size

42-64

  PEPITO KALHOTY

Artikl H7038

Popis
/ Description

řeznické kalhoty, černobílé pepito, 100% bavlna, 
210 g/m2

butcher´s trousers, black and white check, 100% 
cotton, 210 g/m2

Velikost
/ Size

46-64

Na objednávku
To order

Na objednávku
To order

Na objednávku
To order



PRACOVNÍ ODĚVY
/ Workwear

  LIMA
Artikl H13001

bílá/white
H13007
černá/black

H13005
zelená/green

H13003
navy

H13004
král.modrá/royal blue

H13002
červená/red

H13008
sv.šedá/lt.grey

H13006
žlutá/yellow

H13009
oranžová/orange

Popis
/ Description

tričko s krátkým rukávem, 100% bavlna, 160 g/m2,
v několika barevných provedeních
T-shirt with short sleeve, 100% cotton, 160 g/m2,
possibility of several colours

Velikost
/ Size

S-XXXL

  ROMA
Artikl H13090

bílá/white
H13091
černá/black

H13092
zelená/green

H13200
navy

H13089
král.modrá/royal blue

H13201
červená/red

Popis
/ Description

tričko s krátkým rukávem, výstřih do „V“, 100% bavlna,
160 g/m2, v několika barevných provedeních
T-shirt with short sleeve, „V“ neck, 100% cotton,
160 g/m2, possibility of several colours

Velikost
/ Size

M-XXL

  LIMA EXCLUSIVE
Artikl H13099

bílá/white
H13124
černá/black

H13127
antracit

H13125
navy

H13100
král.modrá/royal blue

H13102
červená/red

Popis
/ Description

tričko s krátkým rukávem, 100% bavlna, 190 g/m2,
v několika barevných provedeních
T-shirt with short sleeve, 100% cotton, 190 g/m2,
possibility of several colours

Velikost
/ Size

S-XXXL

  CUBA
Artikl H13011

bílá/white
H13017
černá/black

H13018
tm.šedá/dark grey

H13013
navy

H13012
červená/red

Popis
/ Description

tričko s dlouhým rukávem, 100% bavlna, 160 g/m2,
v několika barevných provedeních
T-shirt with long sleeve, 100% cotton, 160 g/m2,
possibility of several colours

Velikost
/ Size

S-XXXL
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  DONA
Artikl H13043

bílá/white
H13049
černá/black

H13047
zelená/green

H13045
navy

H13046
král.modrá/royal blue

H13044
červená/red

H13050
sv.šedá/lt.grey

H13128
žlutá/yellow

H13129
oranžová/orange

Popis
/ Description

mikina s dlouhým rukávem, v pase s úpletem, 65% bavlna, 
35% polyester, 300 g/m2, v několika barevných provede-
ních
sweatshirt with long sleeve, 65% cotton, 35% polyester, 
300 g/m2, possibility of several colours

Velikost
/ Size

S-XXXL

  NORA
Artikl H13027

bílá/white
H13033
černá/black

H13034
sv.šedá/lt.grey

H13029
navy

H13030
král.modrá/royal blue

H13028
červená/red

Popis
/ Description

polokošile s límečkem, 100% bavlna, 180 g/m2,
v několika barevných provedeních
polo-shirt with collar, 100% cotton, 180 g/m2, possibility
of several colours

Velikost
/ Size

S-XXXL

  NORA PIKE
Artikl H13113

bílá/white
H13112
černá/black

H13107
sv.šedá/lt.grey

H13105
navy

H13093
král.modrá/royal blue

H13085
červená/red

Popis
/ Description

polokošile s límečkem, 65% bavlna, 35% polyester,
200 g/m2, v několika barevných provedeních
polo-shirt with collar, 65% cotton, 35% polyester, 
200 g/m2, possibility of several colours

Velikost
/ Size

S-XXXL
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  13087

Artikl H13087

Popis
/ Description

flanelová košile, různá barevná provedení, 100% bavlna
flannel shirt, possibility of several colours,  100% cotton

Velikost
/ Size

M-XXXL
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  LAZARO 10012

Artikl H10012

Popis
/ Description

funkční triko s 
dlouhým rukávem, 
šedá barva, svrchní 
materiál 95% sójové 
vlákno/5% Spandex,
výstřih do „V“
function T-shirt with 
long sleeve, grey 
colour, outshell 95% 
Soybean Protein 
Fibre/5% Spandex,
collar „V“

Velikost
/ Size

S-XXXL

  LAZARO 10011

Artikl H10011

Popis
/ Description

funkční triko s krátkým rukávem, 
šedá barva, svrchní materiál 95% 
sójové vlákno/5% Spandex,
výstřih do „V“
function T-shirt with short sleeve, 
grey colour, outshell 95% Soybean 
Protein Fibre/5% Spandex,
collar „V“

Velikost
/ Size

S-XXXL

  LAZARO 10015

Artikl H10015

Popis
/ Description

funkční spodky, šedá barva, 
dlouhé nohavice, pružný pas, 
svrchní materiál 95% sójové 
vlákno/5% Spandex
function underpants, grey 
colour, long legs, elastic waist,  
outshell 95% Soybean Protein 
Fibre/5% Spandex

Velikost
/ Size

S-XXXL
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  LUKAS

Artikl H14002

Popis
/ Description

pánské spodky, 100% 
bavlna, různá barev-
ná provedení
men‘s underpants, 
100% cotton, various 
colours

Velikost
/ Size

M-XXXL

  MARCUS

Artikl H14004

Popis
/ Description

pánské trenýrky, 
100% bavlna, různá 
barevná provedení
men´s pants, 100% 
cotton, various 
colours

Velikost
/ Size

M-XXXL

  ROLAND

Artikl J3020

Popis
/ Description

ledvinový pás, kepr 100%
bavlna, bonekan
kidney band, twill 100%
cotton, 100% polyester

Velikost
/ Size

uni



PRACOVNÍ ODĚVY
/ Workwear

  ANIMA

Artikl
 H2004
černá
/black

  H2002
červená

/red

 H2041
měděná
/copper

 H2046
měděná-černá
/copper-black

Popis
/ Description

dámská softshellová bunda s odepínatelnou kapucí, na spodním lemu a v 
kapuci stahování, kapsy na zip, kapsička na levém rukávu, regulovatelné 
manžety na rukávech, voděodolné zipy, TPU membrána, voděodolnost 
10000 mm, MVP 800 g/m2/24 hod., svrchní materiál 94% polyester 6% 
spandex, podšívka mikro polar fleece 100% polyester
ladies´ softshell jacket with removable hood, hood and bottom with 
elastic tightening, zipper pockets, small pocket on left sleeve, sleeves 
with regulating velcro fasteners, waterproof zippers, TPU membrane, 
water resistance 10000 mm, MVP 800 g/m2/24 hours, shell 94% polyester 
6% spandex, lining micro polar fleece 100% polyester

Velikost
/ Size

 H2004
XS-XXXL

 H2002
XS-XXXL

 H2041
XS-XL

 H2046
XS-XL
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  MARCELLE - SARAH - ANETTE

Artikl
 H2085

tyrkysová
/turquoise

  H2086
fialová
/purple

 H2087
malinová

/raspberry

Popis
/ Description

dámská softshellová bunda s odepínatelnou kapucí, na spodním lemu a 
v kapuci stahování, kapsy na zip, regulovatelné manžety na rukávech, 
voděodolné zipy, TPU membrána, voděodolnost 10000 mm, MVP 800 g/
m2/24 hod., svrchní materiál 94% polyester 6% spandex, podšívka mikro 
polar fleece 100% polyester
ladies´ softshell jacket with removable hood, hood and bottom with elas-
tic tightening, zipper pockets, sleeves with regulating velcro fasteners, 
waterproof zippers, TPU membrane, water resistance 10000 mm, MVP 
800 g/m2/24 hours, shell 94% polyester 6% spandex, lining: micro polar 
fleece 100% polyester 

Velikost
/ Size

XS-XXL



PRACOVNÍ ODĚVY
/ Workwear

  SPIRIT

Artikl
 H2037
černá
/black

 H2003
červená

/red

 H2038
hnědá
/brown

 H2039
zelená
/green

 H2040
měděná
/copper

 H2045
měděná-černá
/copper-black

Popis
/ Description

pánská softshellová bunda s odepínatelnou kapucí, na spodním lemu a v kapuci stahování, kapsy 
na zip, kapsička na levém rukávu, regulovatelné manžety na rukávech, voděodolné zipy, TPU 
membrána, voděodolnost 10000 mm, MVP 800 g/m2/24 hod., svrchní materiál 94% polyester 6% 
spandex, podšívka mikro polar fleece 100% polyester
men´s softshell jacket with removable hood, hood and bottom with elastic tightening, zipper po-
ckets, small pocket on left sleeve, sleeves with regulating velcro fasteners, waterproof zippers, 
TPU membrane, water resistance 10000 mm, MVP 800 g/m2/24 hours, shell 94% polyester 6% 
spandex, lining: micro polar fleece 100% polyester 

Velikost
/ Size

S-XXXXL S-XXXL S-XXXL S-XXXL S-XXXL S-XXXL
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  SPIRIT WINTER

Artikl
 H2043
černá
/black

 H2042
červená

/red

Popis
/ Description

zateplená pánská softshellová bunda 
s odepínatelnou kapucí, na spodním 
lemu a v kapuci stahování, kapsy na zip, 
kapsička na levém rukávu, regulovatelné 
manžety na rukávech, voděodolné zipy, 
TPU membrána, voděodolnost 10000 
mm, MVP 800 g/m2/24 hod., svrchní ma-
teriál 94% polyester 6% spandex, podšív-
ka mikro polar fleece 100% polyester
padded men´s softshell jacket with 
removable hood, hood and bottom with 
elastic tightening,  zipper pockets, 
small pocket on left sleeve, sleeves with 
regulating velcro fasteners, waterproof 
zippers, TPU membrane, waterproof 
10000 mm, MVP 800 g/m2/24 hours, 
shell 94% polyester 6% spandex, lining: 
micro polar fleece 100% polyester 

Velikost
/ Size

S-XXXL
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  SPIRIT TROUSERS

Artikl H2044

Popis
/ Description

černé pánské softshellové kalhoty do 
pasu odolné proti vodě, dvě kapsy na 
zip, jedna zadní kapsa na zip, poutka na 
opasek, materiál TPU membrána, vodě-
odolnost 10000 mm, MVP 800 g/m2/24 
hod., svrchní materiál 94% polyester 6% 
spandex, podšívka mikro polar fleece 
100% polyester
black men´s water resistant softshell 
trousers, two pockets with zippers, one 
back pocket, loops for belt, material 
TPU membrane, water resistance 10000 
mm, MVP 800 g/m2/24 hours, shell 94% 
polyester 6% spandex, lining: micro 
polar fleece 100% polyester

Velikost
/ Size

S-XXXL

SE ZATEPLENÍM
WINTER



LIMITOVANÁ EDICE
LIMITED EDITION

PRACOVNÍ ODĚVY
/ Workwear

  THOMAS

Artikl H2084

Popis
/ Description

modrá pánská softshellová bunda s odepínatelnou kapucí,  
na spodním lemu a v kapuci stahování, kapsy na zip, kapsička 
na levém rukávu, regulovatelné manžety na rukávech, vodě-
odolné zipy, TPU membrána, voděodolnost 10000 mm, MVP 
800 g/m2/24 hod., svrchní materiál 94% polyester  
6% spandex, podšívka mikro polar fleece 100% polyester
blue men´s softshell jacket with removable hood, hood and 
bottom with elastic tightening, zipper pockets, small pocket 
on left sleeve, sleeves with regulating velcro fasteners, 
waterproof zippers, TPU membrane, water resistance 10000 
mm, MVP 800 g/m2/24 hours, shell 94% polyester 6% span-
dex, lining: micro polar fleece 100% polyester 

Velikost
/ Size

S-XXXL
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  CITY WALK

Artikl H2083

Popis
/ Description

pánská softshellová bunda černá s potiskem, dvě kapsy na 
zip, na spodním lemu stahování, regulovatelné manžety na 
rukávech, materiál: 100D x 40D polyester
men´s softshell jacket black with pattern, two pockets with 
zippers, bottom elastic tightening, sleeves with regulating 
velcro fasteners, material 100D x 40D polyester

Velikost
/ Size

S-XXXL



LIMITOVANÁ EDICE
LIMITED EDITION

PRACOVNÍ ODĚVY
/ Workwear

  JESSICA

Artikl
 H2070
hnědá
/brown

 H2071
malinová

/raspberry

Popis
/ Description

dámská fleecová bunda, materiál polar fleece 100% 
polyester 500 g/m2, kapsy na zip, stahování ve spodním 
lemu
ladies´ fleece jacket, outshell polar fleece 100% polyes-
ter 500 g/m2, pockets with zippers, bottom with elastic 
tightening

Velikost
/ Size

XS-XL
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  TIMOTHY

Artikl
 H2072
modrá
/blue

 H2073
hnědá
/brown

 H2074
červená

/red

Popis
/ Description

pánská fleecová bunda, materiál polar fleece 100% 
polyester 495 g/m2, dvě kapsy na zip, dvě vnitřní kapsy 
na zip, stahování ve spodním lemu
men´s fleece jacket, outshell polar fleece 100% poly-
ester 495 g/m2, two pockets with zippers, two inner 
pockets with zippers, bottom with elastic tightening

Velikost
/ Size

S-XXXL
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LIMITOVANÁ EDICE
LIMITED EDITION

PRACOVNÍ ODĚVY
/ Workwear

  JORDAN VEST

Artikl H2076

Popis
/ Description

pánská černá vesta, dvě kapsy, materiál 
90% polyester 10% polyamid, 460 g/m2, 
úplet 95% polyester 5% spandex
men´s black vest, 2 pockets, material 
90% polyester 10% polyamide, 460 g/m2, 
knitted rib 95% polyester 5% spandex

Velikost
/ Size

S-XXXL

  JORDAN JACKET

Artikl H2075

Popis
/ Description

pánská bunda s kapucí modrá, dvě 
kapsy na zip, dvě vnitřní kapsy na zip, 
utahování rukávů na suchý zip, staho-
vání kapuce, větrání v podpaží, vnější 
materiál 90% polyester 10% polyamid, 
380g/m2, vnitřní materiál sherpa 
100% polyester 380 g/m2, zateplení 
rukávů: 100% polyester, 100 g/m2,  
v pase úplet, materiál: 95% polyester 
5% spandex
blue men´s jacket with hood, two po-
ckets with zipper, two inner pockets 
with zipper, underarm ventilation, 
velcro fasteners on sleeves, hood 
elastic tightening, outshell  90% 
polyester 10% polyamide, 380 g/m2, 
lining sherpa 100% polyester, 380 g/
m2, sleeve padding 100% polyester, 
100 g/m2, knittid rib 95% polyester 5% 
spandex

Velikost
/ Size

S-XXXL
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  TONY

Artikl
 H2007
černá
/black

 H2006 
modrá
/blue

 H2005
zelená
/green

Popis
/ Description

vesta, svrchní materiál 65% 
polyester/35% bavlna, vnitřní 
materiál 100% nylon, zapíná-
ní na druky, zateplení 100% 
polyester
vest, outshell 65% polyes-
ter/35% cotton, lining 100% ny-
lon, closing with snap fasteners, 
padding 100% polyester

Velikost
/ Size

M-XXXL

  DANNY

Artikl
 H2014
černá
/black

 H2013
modrá
/blue

 H2012
zelená
/green

Popis
/ Description

vesta, svrchní materiál 65% po-
lyester/35% bavlna, manšestro-
vé nárameníky, vnitřní materiál 
100% nylon, zapínání na druky, 
zateplení 100% polyester
vest, outshell 65% polyes-
ter/35% cotton, corduroy shoul-
ders, lining 100% nylon, closing 
with snap fasteners, padding 
100% polyester

Velikost
/ Size

M-XXXL
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  NIGHTWALK

Artikl H2028

Popis
/ Description

zimní vesta, svrchní materiál 100% polyester Rips-
top povrstvený AC, voděodolná, reflexní pruhy, 
vnitřní materiál černý polar fleece, zateplení 100% 
polyester, 160 g/m2

winter vest, outshell 100% polyester Ripstop with 
AC coating, water resistant, reflective stripes, 
lining black polar fleece,  padding 100% polyester, 
160 g/m2

Velikost
/ Size

M-XXXL



LIMITOVANÁ EDICE
LIMITED EDITION

LIMITOVANÁ EDICE
LIMITED EDITION

PRACOVNÍ ODĚVY
/ Workwear

  SYNERGY

Artikl H2080

Popis
/ Description

oboustranná voděodolná šedá vesta, kapsy 
na zip i na suchý zip, reflexní pruhy, svrchní 
materiál 100% polyester RIPSTOP povrst-
vený PVC, vnitřní materiál polar fleece 
260 g/m2, 100% polyester, zateplení 100% 
polyester, 100 g/m2

reversible water resistant grey vest, 
pockets with zippers and velcro fasteners, 
reflective stripes, outshell 100% polyester 
RIPSTOP with PVC coating, lining polar flee-
ce 260 g/m2, 100% polyester, padding 100% 
polyester 100 g/m2

Velikost
/ Size

M-XXXL

  MAX

Artikl H1135

Popis
/ Description

modrá vesta, svrchní materiál 
100% nylon, vnitřní materiál 
fleece, 100% polyester, olemované 
průramky, kapuce v límci
blue vest, outshell 100% nylon, 
lining fleece, 100% polyester, 
hemmed armholes, hood in the 
collar

Velikost
/ Size

M-XXXL

_C
LO

TH
ES

126

  SWEN

Artikl
 H2081
modrá
/blue

 H2082 
červená

/red

Popis
/ Description

vesta, svrchní materiál 100% polyester Oxford 210D 
s PU zátěrem, voděodolný, šité švy, reflexní páska na 
předním i zadním dílu, vnitřní materiál 100% polyester 
190T taft + límec polar fleece, kryté zapínání, obšité 
průramky
vest, outshell 100% polyester Oxford 210D with PU 
coating, watter resistant, seals seamed, front and back 
reflective stripes, lining 100% polyester 190T Taffeta + 
polar fleece collar, hidden fastener, stitched armholes

Velikost
/ Size

M-XXXL



PRACOVNÍ ODĚVY
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  RIVER

Artikl
 H1063  
zelená
/green             

 H1062
modrá
/blue

 H1058
červená

/red

 H12654
béžová
/beige

Popis
/ Description

zimní bunda, svrchní materiál 100% polyester Ripstop, povrstvený PVC, voděodolný, obšité švy, re-
flexní pruhy, vnitřní materiál černý polar fleece, 100% polyester/prošívaný 100% polyamid, kapuce 
v límci, rukávy s elastickou manžetou na suchý zip
winter jacket, outshell 100% polyester Ripstop, PVC coating, water resistant, seals seamed, reflecti-
ve stripes, lining black polar fleece, 100% polyester/quilted 100% polyamide, rollable hood, sleeves 
with elastic cuff

Velikost
/ Size

M-XXXL
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PRACOVNÍ ODĚVY
/ Workwear

  BC 60

Artikl
 H1002
modrá
/blue

 H1001
zelená
/green

Popis
/ Description

zimní bunda, svrchní materiál 100% nylon 
povrstvený PVC, vnitřní materiál 100% nylon, 
odnímatelná kapuce
winter jacket, outshell 100% nylon coated 
PVC, lining 100% nylon, detachable hood

Velikost
/ Size

M-XXXL

  BC 60R

Artikl H1003

Popis
/ Description

zimní bunda modro-červená, svrchní 
materiál 100% modrý polyester, vnitřní 
materiál 100% červený polyester, odní-
matelná kapuce, rukávy s nastavitelným 
páskem
blue-red winter jacket, outshell 100% 
blue polyester, lining 100% red polyester, 
detachable hood, sleeves with adjustable 
cuff

Velikost
/ Size

M-XXXL

  BC 60 K

Artikl
 H1030
modrá
/blue

 H1029
zelená
/green

Popis
/ Description

zimní kalhoty s laclem, svrchní materiál 
100% nylon povrstvený PVC, vnitřní materiál 
100% nylon, šle, 3 kapsy, zapínání na knoflí-
ky, elastický pas
winter bibpants, outshell 100% nylon coated 
PVC, lining 100% nylon, braces, 3 pockets, 
closing on buttons, elastic waist

Velikost
/ Size

M-XXXL
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  LINO

Artikl
 H1016 
modrá
/blue

 H1015 
šedá
/grey

Popis
/ Description

zimní bunda, svrchní materiál PVC/polyester, voděodolný, 
vnitřní materiál fleece, odnímatelné rukávy, 9 kapes, reflexní 
proužek
winter jacket, outshell PVC/polyester, water resistant, lining 
fleece, detachable sleeves, 9 pockets, reflective stripes

Velikost
/ Size

S-XXXL
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PRACOVNÍ ODĚVY
/ Workwear

  URAL

Artikl
 H1018

modro-černá
/blue-black

 H1078
šedo-červená

/grey-red

Popis
/ Description

zimní bunda, svrchní materiál 100% polyester 
povrstvený PVC, voděodolný, vnitřní materiál 
polar fleece, 100% polyester, kapuce v límci, 
rukávy s nastavitelným páskem
winter jacket, outshell 100% polyester with 
PVC coating, water resistant, lining polar flee-
ce, 100% polyester, hood in collar, sleeves with 
adjustable cuff

Velikost
/ Size

M-XXXL

  ULYSSES

Artikl H1012

Popis
/ Description

zimní bunda šedo-černá se žlutými doplňky, 
svrchní materiál 100% polyester Ripstop povrst-
vený PVC, obšité švy, reflexní lemování, vnitřní 
materiál černý polar fleece, 100% polyester/ 
100% prošívaný polyamid, oboustranný zip, 
kapuce v límci, rukávy s manžetou na suchý zip, 
stahování v pase
grey-black-yellow winter jacket,  outshell 100% 
polyester Ripstop pongée with PVC coating, sea-
led seams, reflective stripes, lining black micro 
fleece, 100% polyester/ 100% polyamide, TWO-
-WAY zipper, rollable hood, adjustable sleeves, 
elastic wrist

Velikost
/ Size

M-XXXL
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LIMITOVANÁ EDICE
LIMITED EDITION

PRACOVNÍ ODĚVY
/ Workwear
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  ALASKA

Artikl
 H2077
  modrá

/blue

 H2078
černá
/black

Popis
/ Description

pánská zimní bunda s odepínatelnou kapucí v límci, čtyři kapsy na zip, na levém rukávu kapsička s voděodolným 
zipem, dvě vnitřní kapsy na zip, vnitřní kapsička na mobil a na audio, kapsa na zip na zadním díle, protisněžný pás, 
na kapuci a ve spodním lemu stahování, odvětrání v podpaží, regulovatelné stahování rukávů, materiál 184T nylon 
taslan, voděodolnost 3000 mm, prodyšná 2000 g/m2/24 h, zateplení 100% polyester, 120 g/m2, vnitřní materiál 210T 
polyester 
men´s winter jacket with removable hood in collar, four pockets with zippers, on left sleeve little pocket with 
waterproof zipper, two inner pockets with zipper, inner pocket for cell phone and audio, pocket with zipper on back 
part, snow waistband, hood and bottom with elastic tightening, underarm ventilation, regulating velcro fasteners on 
sleeves, material 184T nylon taslan, water resistance 3000 mm, breathable 2000 g/m2/24 hours , padding  
100% polyester, 120 g/m2, lining 210T polyester

Velikost
/ Size

S-XXXL
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LIMITOVANÁ EDICE
LIMITED EDITION

PRACOVNÍ ODĚVY
/ Workwear

  VOLCANO

Artikl H2079     

Popis
/ Description

zimní bunda s kapucí, 2 kapsy na zip, svrchní materiál 320 D polyester Taslan povrstvený PU, vodě-
odolný, vodní sloupec 2000mm/m2, reflexní proužky,  odvětrání v podpaží, protisněžný pás, vnitřní 
materiál: 190T polyester, zateplení: 100% polyester
winter jacket with hood, 2 pockets with zipper, outshell 320 D polyester Taslan/PU, water resistance 
2000 mm/m2, reflective stripes, underarm ventilation, snow waistband, lining 190T polyester, padding: 
100% polyester

Velikost
/ Size

S-XXXL
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  HOWARD

Artikl
 H8135
modrá
/blue

 H8136
černá
/black

Popis
/ Description

zimní bunda, svrchní materiál 100% polyester, odnímatelná kožešinová vložka 70% 
akryl/30% polyester, vnitřní materiál 100% polyester, rukávy z prošívaného polyamidu 
60 g/m2, oboustranný zip, kapuce, odnímatelné rukávy
winter jacket, outshell 100% polyester,
removable fur jacket 70% acrylic/30% polyester, lining 100% polyester, sleeves from 
quilted polyamide 60 g/m2, TWO-WAY zipper, hood, removable sleeves

Velikost
/ Size

S-XXXL
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  DANNY JACKET

Artikl
 H1039
černá
/black

  H1040
zelená
/green

Popis
/ Description

zimní bunda, svrchní materiál 65% polyes-
ter/35% bavlna, vnitřní materiál prošívaná 
100% bavlna, odnímatelná kapuce v límci, 
odnímatelné rukávy
winter jacket, outshell 65% polyester/35% 
cotton, lining quilted 100% cotton, rollable, 
removable hood, removable sleeves

Velikost
/ Size

M-XXXL

  SERENA

Artikl H1079

Popis
/ Description

zimní bunda modrá, svrchní materiál 65% 
polyester/35% bavlna, vnitřní materiál 
100% polyester, oboustranný zip, odníma-
telná kapuce, stahování v pase, rukávy s 
elastickou manžetou
navy winter jacket, outshell 65% poly-
ester/35%cotton, lining 100% polyester, 
TWO-WAY zipper, removable hood, elastic 
waist, sleeves with adjustable cuff

Velikost
/ Size

M-XXXL

PRACOVNÍ ODĚVY
/ Workwear
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  NICOLAS

Artikl H1004

Popis
/ Description

zimní vatovaný kabát zelený, svrchní ma-
teriál impregnované plátno, 100% bavlna, 
vnitřní materiál 100% bavlna, zapínání na 
knoflíky, odnímatelná kapuce, 2 kapsy
green winter coat, outshell impregnated 
canvas, 100% cotton, lining 100% cotton,
closing on buttons, removable hood, 2 
pockets

Velikost
/ Size

M-XXXL

  NICOLAS K

Artikl H1005

Popis
/ Description

zimní vatované kalhoty do pasu, svrchní 
materiál impregnované plátno, 100% bavl-
na, vnitřní materiál 100% bavlna, 
zapínání na knoflíky, pásky na stahování 
nohavic
winter trousers, outshell impregnated 
canvas, 100% cotton, lining 100% cotton, 
closing on buttons, tightening on bands

Velikost
/ Size

M-XXXL

PRACOVNÍ ODĚVY
/ Workwear

_O
D
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f o r  a  n i c e  d a y

coverguard
PRACOVNÍ ODĚVY
/ Workwear

  BEAVER JACKET

Artikl HS576..

Popis
/ Description

zimní bunda modrá, svrchní materiál 60% 
bavlna/ 40% polyester, voděodolný, reflexní 
pásky, vnitřní materiál 100% polyester, ko-
žešina, odnímatelná kapuce, elastický pas
blue winter jacket, outshell 60% cot-
ton/40% polyester, water resistant, 
reflective piping, lining 100% polyester fur, 
removable hood, elastic waist

Velikost
/ Size

S-39, M-40, L-41, XL-42, XXL-43, XXXL-44

  BEAVER BIBPANTS

Artikl HS576..

Popis
/ Description

zimní kalhoty modré, šle, zvýšený zadní 
díl, svrchní materiál 60% bavlna/ 40% po-
lyester, voděodolný, vnitřní materiál 100% 
prošitý polyester, nastavitelná ramínka, zip 
na nohavici, 2 reflexní pásky
blue winter trousers, outshell 60% cot-
ton/40% polyester, water resistant, lining 
100% quilted polyester, adjustable shoul-
der-straps, 2 reflective stripes

Velikost
/ Size

S-49, M-50, L-51, XL-52, XXL-53, XXXL-54

EN342:2004

-46°C

EN342:2004

-46°C
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f o r  a  n i c e  d a y

coverguard
PRACOVNÍ ODĚVY
/ Workwear
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  BEAVER CAP

Artikl HS57610

Popis
/ Description

zimní čepice modrá, vnější materiál polyes-
ter/bavlna, vnitřní materiál umělá kožešina, 
skládací
blue winter cap, outshell polyester/cotton, 
lining fur-lined in acrylic, folding

Velikost
/ Size

uni

  BEAVER OVERAL

Artikl HS576..

Popis
/ Description

zimní kombinéza modrá, svrchní materiál 60% 
bavlna/ 40% polyester, voděodolný, vnitřní 
materiál 100% prošívaný polyester, zip od roz-
kroku ke krku, kožešinová kapuce, zip na vnější 
straně nohavice, 2 reflexní pásky, elastický pas
blue winter overall, outshell 60% cotton/40% 
polyester, water resistant, lining 100% quilted 
polyester, zipper from crotch to neck, fur-lined 
hood, zipper on outside, 2 reflective bands,  
elastic waist

Velikost
/ Size

S-19, M-20, L-21, XL-22, XXL-23, XXXL-24

EN342:2004

-45°C
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PRACOVNÍ ODĚVY
/ Workwear
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  COOL TREND - KIDS

Artikl
 H8700

modro-žlutá
/blue-yellow

 H8702
modro-červená

/blue-red

Popis
/ Description

dětské montérkové kalhoty s laclem, 
100% bavlna, 260 g/m2, reflexní pruhy
kids working bibpants, 100% cotton,  
260 g/m2, reflective stripes

Velikost
/ Size

98,104,116,128,134,140,146,152

  ALEX JUNIOR

Artikl
 H2068

oranžová
/orange

 H2069
žlutá

/yellow

Popis
/ Description

dětská reflexní vesta s potiskem, dva 
reflexní pruhy, materiál 100% polyester
kids´ reflective vest with printing, 
two reflective tapes, material 100% 
polyester

Velikost
/ Size

S, M

EN 1150



PRACOVNÍ ODĚVY
/ Workwear
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  ANDY

Artikl
 H2048
červená

/red

 H2049
modrá
/blue

 H2050
zelená
/green

 H2051
oranžová
/orange

Popis
/ Description

dětská softshellová bunda s odepínatelnou kapucí, reflexní 
pruhy, na spodním lemu a v kapuci stahování, tři kapsy na zip, 
kapsička na levém rukávu, regulovatelné manžety na ruká-
vech, voděodolné zipy, TPU membrána, voděodolnost 10000 
mm, MVP 800 g/m2/24 hod., svrchní materiál 94% polyester 6% 
spandex, podšívka mikro polar fleece 100% polyester
kids´ softshell jacket with removable hood, reflective stripes, 
hood and bottom with elastic tightening, three zipper pockets, 
small pocket on left sleeve, sleeves with regulating velcro fas-
teners, waterproof zippers, TPU membrane, water resistance 
10000 mm, MVP 800 g/m2/24 hours, shell 94% polyester 6% 
spandex, lining: micro polar fleece 100% polyester

Velikost
/ Size

122, 134, 146, 158

  TEDDY

Artikl H2047

Popis
/ Description

šedé dětské softshellové kalhoty do pasu odolné proti 
vodě, dvě kapsy na zip, jedna zadní kapsa na zip, 
stahování v pase na gumu, materiál TPU membrána, 
voděodolnost 10000 mm, MVP 800 g/m2/24 hod., svrch-
ní materiál 94% polyester 6% spandex, podšívka mikro 
polar fleece 100% polyester
grey kids´ waterproof softshell trousers , two pockets 
with zippers, one back pocket, waist elastic tightening, 
material TPU membrane, water resistance 10000 mm, 
MVP 800 g/m2/24 hours, shell 94% polyester 6% span-
dex, lining: micro polar fleece 100% polyester

Velikost
/ Size

122, 134, 146, 158



PRACOVNÍ ODĚVY
/ Workwear

  ALEX 

Artikl
 H2018
žlutá

/yellow

 H2017
oranžová
/orange

Popis
/ Description

výstražná vesta, pletený reflexní 
polyester, 120 g/m2, 2 horizontální 
reflexní pruhy, zapínání na suchý 
zip
reflective vest, polyester fluores-
cent knit 120 g/m2, 2 retroreflecti-
ve bands, velcro closing

Velikost
/ Size

uni

  XAVER

Artikl H17256

Popis
/ Description

triko oranžové s reflexními pruhy vpředu i 
vzadu, gramáž 160 g/m2

T-shirt with reflective stripes, orange 
colour, 160 g/m2

Velikost
/ Size

S-XXXL

EN 471 class 2
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coverguard
PRACOVNÍ ODĚVY
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  PATROL TROUSERS

Artikl
 HS7PAJP

žlutá
/yellow

 HS7PAOP
oranžová
/orange

Popis
/ Description

výstražné kalhoty, svrchní materiál 60% 
bavlna/ 40% reflexní polyester, 245 g/m2, 
tmavá barva 35% bavlna/65% polyester, 245 
g/m2, reflexní pásky Scotchlite 3M, zapínání 
na knoflík, 4 kapsy
reflective trousers, outshell 60% cotton/40% 
polyester fluorescent, 245 g/m2, dark colour 
35% cotton/65% polyester, 245 g/m2, retro-
reflective 3M Scotchlite bands, 4 pockets

Velikost
/ Size

S-XXXL

EN 471 class 2
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  PATROL

Artikl
 HS7PAJV

žlutá
/yellow

 HS7PAOV
oranžová
/orange

Popis
/ Description

výstražná bunda, svrchní materiál 60% 
bavlna/ 40% reflexní polyester, 245 
g/m2, tmavá barva 35% bavlna/65% 
polyester, 245 g/m2, reflexní pásky 3M 
Scotchlite zapínání na knoflíky, 2 velké 
kapsy, 1 na telefon, 3 na pera
reflective jacket, outshell 60% 
cotton/40% polyester fluorescent, 
245 g/m2, dark colour 35% cotton/65% 
polyester, 245 g/m2, retroreflective 3M 
Scotchlite bands, pockets

Velikost
/ Size

S-XXXL

EN 471 class 2



f o r  a  n i c e  d a y

coverguard
PRACOVNÍ ODĚVY
/ Workwear
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  HI-WAY

Artikl
 HS7046
oranžová
/orange

 HS7047
žlutá

/yellow

Popis
/ Description

zimní výstražná bunda, svrchní materiál reflexní Oxford polyester povrstvený PU, 
70% polyester/30% polyuretan, tmavá barva Oxford polyester povrstvený PVC, 
70% polyester/30% PVC, zatavené švy, vnitřní materiál polyester/vatelín, zateplení 
polyester, 180 g/m2, reflexní pásky 3M Scotchlite, kapuce v límci, oboustranný zip s 
druky, 2 kapsy, 1 vnitřní kapsa
winter reflective jacket, outshell, PU coated polyester Oxford fluorescent, 70% 
polyester/30% polyurethane, dark colour PVC coated polyester Oxford, 70% poly-
ester/30% PVC, sealed sewings, lining polyester Taffetas 190T, insulation polyester, 
180 g/m2, retroreflective 3M Scotchlite bands, hood, TWO-WAY zipper, 2 pockets, 
1 inside pocket

Velikost
/ Size

M-XXL

EN 471 class 3.2



f o r  a  n i c e  d a y

coverguard
PRACOVNÍ ODĚVY
/ Workwear
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  HI-WAY 4/1

Artikl HS7055

Popis
/ Description

zimní žlutá výstražná bunda 4 v 1, svrchní materiál 
Oxford reflexní polyester povrstvený PU, 70% polyes-
ter/30% polyuretan, tmavá barva Oxford polyester po-
vrstvený PVC, 70% polyester/30% PVC, vnitřní materiál 
vatelín, reflexní pásky 3M Scotchlite, kapuce v límci, 
oboustranný zip, 2 kapsy, 1 uvnitř
winter yellow reflective jacket, outshell PU coated po-
lyester Oxford fluorescent, 70% polyester/30% polyure-
thane, dark colour PVC coated polyester Oxford, 70% 
polyester/30% PVC, lining 190T Taffetas, retroreflective 
3M Scotchlite bands, hood, TWO-WAY zipper, 2 pockets, 
1 inside pocket

Velikost
/ Size

M-XXXL

  HI-WAY 4/1

Popis
/ Description

vnitřní fleecová bunda, součást artiklu HS7055, svrchní 
materiál reflexní Oxford polyester povrstvený PU, 
70% polyester/30% polyuretan, vnitřní materiál černý 
fleece,  100% polyester 280 g/m2, reflexní pásky 3M 
Scotchlite, odepínatelné rukávy, 2 kapsy na zip
fleece jacket, detail of article HS7055, outshell PU co-
ated polyester Oxford fluorescent, 70% polyester/30% 
polyurethane, lining black fleece, 100% polyester 280 
g/m2, retroreflective 3M Scotchlite bands removable 
sleeves, 2 zipper pockets

EN 471 class 3.2

EN 471 class 3.2



PRACOVNÍ ODĚVY
/ Workwear
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  MAXWELL

Artikl
 H1020
žlutá

/yellow

 H1140
oranžová
/orange

Popis
/ Description

výstražná bunda s kapucí, svrchní materiál 100% polyester povrstve-
ný polyuretanem, tmavá barva 100% nylon povrstvený PVC, vnitřní 
materiál 100% nylon, zateplení 100% polyester, fleecová odníma-
telná vložka, 2 reflexní pruhy na trupu, 2 na pažích, odnímatelná 
kapuce, oboustranný  krytý zip s druky, 5 kapes
reflective jacket with hood, outshell 100% polyester coated polyure-
thane, dark colour 100% nylon coated PVC, lining 100% nylon,
insulation 100% polyester, fleece removable lining, 2 retroreflecti-
ve  torso belts and 2 belts on sleeves, detachable hood, TWO-WAY 
zipper, 5 pockets 

Velikost
/ Size

M-XXXL



PRACOVNÍ ODĚVY
/ Workwear
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  HOWARD REFLEX

Artikl
 H8139

oranžová
/orange

 H8137
žlutá

/yellow

Popis
/ Description

výstražná nepromokavá bunda s vysokou 
viditelností dle normy EN 471, reflexní 
proužky, odepínatelné rukávy, kapu-
ce v límci, pružný pas, přelepené švy, 
voděodolnost tř. 3 dle normy EN 343 a 
paropropustností třídy 1 dle normy EN 
343, svrchní materiál: 100% polyester/PU, 
vnitřní materiál: 100% polyester
reflective and waterproof jacket with 
high visibility according to standard 
EN 471, reflective stripes, removable 
sleeves, hood in collar, elastic waist, 
sealed seams, water proofness of class 3 
according to standard EN 343 and steam 
permeability of class 1 according to stan-
dard EN 343, outshell 100% polyester/PU, 
lining 100% polyester 

Velikost
/ Size

M-XXXL

EN 471
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   ARDON AQUA 103

Artikl
 H1160  
 zelená
/green   

 H1161
žlutá

/yellow

 H1162
modrá
/blue

 H1163
oranžová
/orange

Popis
/ Description

voděodolná blůza s kapucí, dvojité podlepení švů, nastavitel-
ná šířka rukávů, zapínání na zip krytý légou, dvě kapsy kryté 
klopou, materiál: PLAVITEX - PVC/polyester, 350 g/m2

waterproof jacket with hood, double side welding of seems, 
adjustable sleeves, hidden zip, two pockets with flaps, materi-
al: PLAVITEX - PVC/polyester, 350 g/m2

Velikost
/ Size

M-XXXL

EN 340 
EN 343



PRACOVNÍ ODĚVY
/ Workwear
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   ARDON AQUA 112

Artikl
 H1164  
 zelená
/green   

 H1165
žlutá

/yellow

 H1166
modrá
/blue

 H1167
oranžová
/orange

Popis
/ Description

voděodolné kalhoty do pasu, dvojité podlepení švů, v pase na 
gumu, nastavitelná šířka nohavic, materiál: PLAVITEX - PVC/
polyester, 350 g/m2

waterproof trousers, double side welding of seems, adjustable 
legs, material: PLAVITEX - PVC/polyester, 350 g/m2

Velikost
/ Size

M-XXXL

EN 340 
EN 343



PRACOVNÍ ODĚVY
/ Workwear
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   ARDON AQUA 106

Artikl
 H1172  
 zelená
/green   

 H1173
žlutá

/yellow

 H1174
modrá
/blue

Popis
/ Description

voděodolný plášť s kapucí, dvojité podlepení švů, zapínání 
na druky, dvě kapsy kryté klopami, materiál: PLAVITEX - PVC/
polyester, 350 g/m2

waterproof coat, double side welding of seems, pin closing, 
two pockets with flaps, material: PLAVITEX - PVC/polyester, 
350 g/m2

Velikost
/ Size

M-XXXL

EN 340 
EN 343



PRACOVNÍ ODĚVY
/ Workwear
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   ARDON AQUA 104

Artikl
 H1175  
 zelená
/green   

 H1176
modrá
/blue

Popis
/ Description

voděodolný overal s kapucí, dvojité podlepení švů, zapínání na 
zip krytý légou, úplet na rukávech, materiál: PLAVITEX - PVC/
polyester, 350 g/m2

waterproof overalls with hood, double side welding of seems, 
hidden zip, knitwear sleeves, material: PLAVITEX - PVC/poly-
ester, 350 g/m2

Velikost
/ Size

M-XXXL

EN 340 
EN 343



PRACOVNÍ ODĚVY
/ Workwear
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   ARDON AQUA 1101

Artikl H1179

Popis
/ Description

voděodolná výstražná bunda  s kapucí, 
dvojité podlepení švů, zapínání na druky, 
dvě kapsy kryté klopou, fluorescenčně 
žluté provedení, materiál: PLAVITEX - PVC/
polyester, 350 g/m2

waterproof warning jacket with hood, 
double side welding of seems, pin closing, 
two pockets with flaps, fluorescent yellow 
colour, material: PLAVITEX - PVC/polyester, 
350 g/m2

Velikost
/ Size

M-XXXL

EN 340 
EN 343
EN 471

   ARDON AQUA 1012

Artikl H1180

Popis
/ Description

voděodolné výstražné kalhoty do pasu, 
dvojité podlepení švů, fluorescenčně žluté, 
v pase na gumu, nastavitelná šířka nohavic, 
materiál: PLAVITEX - PVC/polyester,  
350 g/m2

waterproof warning trousers double side 
welding of seems, adjustable legs,  fluo-
rescent yellow colour, material: PLAVITEX 
- PVC/polyester, 350 g/m2

Velikost
/ Size

M-XXXL

EN 340 
EN 343
EN 471



PRACOVNÍ ODĚVY
/ Workwear
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   ARDON AQUA 1102

Artikl H1181

Popis
/ Description

voděodolný výstražný plášť s kapucí, 
PVC/polyester, dvojité podlepení švů, 
zapínání na druky, dvě kapsy kryté klopou, 
fluorescenčně žluté provedení, materiál: 
PLAVITEX - PVC/polyester, 350 g/m2

waterproof warning coat with hood, double 
side welding of seems, pin closing, two 
pockets with flaps, fluorescent yellow 
colour, material: PLAVITEX - PVC/polyester, 
350 g/m2

Velikost
/ Size

M-XXXL

EN 340 
EN 343
EN 471



PRACOVNÍ ODĚVY
/ Workwear
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   ARDON AQUA 045

Artikl H1178

Popis
/ Description

voděodolný rybářský klobouk zelená barva,  
fleecová vložka, stahovací šňůrka, materi-
ál: PLAVITEX - PVC/polyester, 350 g/m2

waterproof fishing hat, green colour, fleece 
lining, tightening cord, material: PLAVITEX 
- PVC/polyester, 350 g/m2

Velikost
/ Size

L (59-60cm)

EN 340 
EN 343

   ARDON AQUA 108

Artikl H1177

Popis
/ Description

zástěra s náprsenkou odolná vůči vodě, 
tukům a enzymům, 120x120cm, bílá barva, 
materiál: PLAVITEX - PVC/polyester,  
350 g/m2

apron resistant to water, fats and enzymes, 
120x120cm, white colour, material: PLAVI-
TEX - PVC/polyester, 350 g/m2

Velikost
/ Size

uni

EN 340 
EN 343



PRACOVNÍ ODĚVY
/ Workwear

_O
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ĚVY

   HUGO

Artikl
 H9200  
 zelený
/green   

 H9208
žlutá

/yellow

Popis
/ Description

dvoudílný oděv s kapucí, PVC/100% polyester/
PVC, tloušťka 0,28 mm, voděodolný, šitý a 
svařený
two-pieces clothes with hood, PVC/100% poly-
ester/PVC, thickness 0,28 mm, water resistant, 
sewn & welded

Blůza
/ Coat

délka 85 cm, uzavřený zip, stahování kapuce 
na šňůrku, 2 kapsy, stahování na spodním lemu
length 85 cm, closing zipper, hood tightening 
cord, 2 pockets, bottom tightening cord

Kalhoty
/ Trousers

elastický pas, na spodní části nohavic druk, 
1 kapsa
waist elastic tightening, bottom legs snap faste-
ners, 1 pocket

Velikost
/ Size

M-XXXL

   CYRIL

Artikl
 H9202  
zelený
/green

 H9201
žlutá

/yellow

Popis
/ Description

plášť s kapucí, PVC/100% polyester/PVC, 
tloušťka 0,28 mm, voděodolný, šitý a svařený, 
délka 120 cm, zapínání na zip s drukem, kapu-
ce, ventilovaná záda, 2 kapsy
coat with hood, PVC/100% polyester/PVC, 
thickness 0,28 mm, water resistant, sewn & 
welded, length 120 cm, zipper with snap faste-
ner flap, hood, ventilated back, 
2 pockets

Velikost
/ Size

M-XXXL
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PRACOVNÍ ODĚVY
/ Workwear

   CLEO

Artikl
 H9204
zelený
/green        

 H9203
žlutá

/yellow

 H9205
modrý
/blue

 H9210
maskáč

/camouflage

Popis
/ Description

dvoudílný oděv, PVC/100% polyester, tloušťka 0,18 
mm, voděodolný, šitý a svařený
two-pieces clothes, PVC/100% polyester, thickness 
0,18 mm, water resistant, sewn & welded

Blůza
/ Coat

délka 85 cm, uzavřený zip, druky, stahování kapuce 
na šňůrku, 2 kapsy, stahování na spodním lemu
length 85 cm, closing zipper, hood, 2 pockets 
bottom tightening

Kalhoty
/ Trousers

elastický pas, na spodní části nohavic druk, 2 kapsy
elastic waist, 2 pockets

Velikost
/ Size

M-XXXL

  NICK

Artikl
 H9206
zelený
/green      

 H9207
modrý
/blue

 H9209
žlutý

/yellow

Popis
/ Description

plášť s kapucí, PVC/100% polyester, tloušťka 0,18 
mm, voděodolný, šitý a svařený, délka 120 cm, 
uzavřený zip s druky, stahování kapuce na šňůrku, 
2 kapsy
coat with hood, PVC/100% polyester, thickness 
0,18 mm, water resistant, sewn & welded, length 
120 cm, closing zipper, hood, 2 pockets

Velikost
/ Size

M-XXXL
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f o r  a  n i c e  d a y

coverguard
PRACOVNÍ ODĚVY
/ Workwear

_O
D

ĚVY

  OVERAL POLYAMID

Artikl
 HS5058
zelený
/green    

 HS5059
modrý
/blue

Popis
/ Description

nepromokavá kombinéza s kapucí, polyamid s flexi-
bilně natřeným PVC, voděodolný, šitý a svařený, 
tloušťka 0,18 mm, dvojitý zip od krku k nohám, 
kapuce v límci, 2 kapsy
overall with hood, polyamide with flexible PVC 
coating, water resistant, sewn & welded, 0,18 mm 
thickness, 2 front zipper from foot to neck, hood, 
2 pockets

Velikost
/ Size

XL, XXL
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TYPE 5
EN 13982-1

TYPE 6
PREN 13034

EN 1149-1
(antistatický, antistatic)

CAT. III

TYPE 5
EN 13982-1

TYPE 6
PREN 13034

EN 1149-1
(antistatický, antistatic)

CAT. III

EN 1073-2:2002

PRACOVNÍ ODĚVY
/ Workwear
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  TYVEK CLASSIC

Artikl H9001

Popis
/ Description

jednorázový ochranný oděv s kapucí, 
netkaný polypropylen, antistatický, 
bez silikonu
disposable protective coverall with 
hood, non-woven polypropylene, 
antistatic, without silicone

Velikost
/ Size

M-XXL

  4520

Artikl H9022

Popis
/ Description

jednorázová ochranná kombinéza s kapucí, prodyšný 
materiál, elastická kapuce, manžety, oboustranný krytý zip, 
antistatický 
disposable protective coverall with hood, permeable mate-
rial, elastic hood, cuffs, two-way covered zipper, antistatic

Použití
/ Use

lehká údržba, manipulace s azbestem, zpracování masa, 
zemědělství, práce ve stavebnictví, zpracování dřeva/
kovů, práškové lakování, nástřik laků, pokládání izolací, 
farmaceutická výroba, lehká manipulace s chemikáliemi/
úklid chemikálií, aplikace pryskyřic, čištění tlakovou vodou/
vodní párou
light maintainance, manipulation with asbestos, processing 
meet, agriculture, building industry, processing of wood/
metals, powder varnishing, spray aplication of varnish, izo-
lation installing, farmaceutical production, light manipulati-
on with chemicals/clearage of chemicals, aplication of resin, 
cleaning with water preasure/water steam

Velikost
/ Size

M-XXL
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TYPE 5
prEN 13982-1

TYPE 6
prEN 13034

EN 1149-1
(antistatický, antistatic)

CAT. III EN 1073-2:2002EN 533:1977

TYPE 5
prEN 13982-1

TYPE 6
prEN 13034

EN 1149-1
(antistatický, antistatic)

CAT. III

EN 1073-2:2002

TYPE 5
prEN 13982-1

TYPE 6
prEN 13034

EN 1149-1
(antistatický, antistatic)

CAT. III

EN 14126:2003

TYPE 4
EN 14605

PRACOVNÍ ODĚVY
/ Workwear

_O
D

ĚVY

  4530, 4540, 4565

Artikl
 H9028

modro-bílá
/blue-white              

  H9029
bílo-modrá
/white-blue

 H9030
bílo-červená
/white-red

Popis
/ Description

jednorázová ochranná kombinéza s kapucí, prodyšný lehký materiál, typ 4540/4560 mikropórovitá laminova-
ná tkanina, pletené manžety, oboustranný krytý zip, pružná kapuce, pas, kotníky
disposable protective coverall with hood, permeable light material, type 4540/4560 microporous laminate 
fabric, knitted cuffs, two-way covered zipper, elastic hood, waist, ankles

Použití
/ Use

stříkání nátěrových hmot, zpra-
cování kovů, čištění a údržba v 
lehkém strojírenství, svařování
spraying of paint substances, 
processing metals, cleaning and 
maintainance in light machine 
industry, welding

stříkání nátěrových hmot, zpra-
cování kovů, čištění a údržba v 
lehkém strojírenství, farmaceu-
tické zpracování
spraying of paint substances, 
processing metals, cleaning and 
maintainance in light machine 
industry, farmaceutical pro-
cessing

postřik pesticidy nad hlavou, 
azbestový  odpad, míchání a 
příprava chemikálií, kontakt s 
infekčními látkami
spraying of pesticides above 
head, asbestos garbage, mixing 
and preparation of chemi-
cals, contact with infectinous 
materials

Velikost
/ Size

M-XXL M-XXL M-XXL

 4530  4540  4565
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TYPE 5
EN 13982-1

TYPE 6
PREN 13034

EN 1149-1
(antistatický, antistatic)

CAT. III

PRACOVNÍ ODĚVY
/ Workwear

  ANDREW 40 g/m2

Artikl H4042

Popis
/ Description

bílá kombinéza s kapucí, materiál 
polypropylen, 40 g/m2, elastická ka-
puce, zip, elastické manžety a pas, 
50 overalů/karton
white coverall with hood, polypropy-
lene, 40 g/m2, elastic hood, elastic 
cuff and waist, 50 coveralls/carton

Velikost
/ Size

L, XL, XXL

  OVERAL PROOF

Artikl HS44313, HS44314, HS44315

Popis
/ Description

bílá kombinéza s kapucí, netkaný 
voděodolný polypropylen, 3vrstvý 
SMS®, 68 g/m2, elastická kapuce, 
zip, elastické manžety a pas, 25 
overalů/karton
white coverall with hood, non woven 
water resistant polypropylene, 3 
layers SMS®, 68 g/m2, elastic hood,  
zipper, elastic cuff and waist, 25 
coveralls/carton

Velikost
/ Size

L, XL, XXL
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PRACOVNÍ ODĚVY
/ Workwear

_O
D

ĚVY

  SYLVIE

Artikl H4040

Popis
/ Description

bílý plášť, polypropylen SPP, 
40 g/m2, 2 kapsy, zapínání na 4 
druky, elastické manžety, 50 plášťů/
karton
white coat, polypropylene SPP, 
40 g/m2, 2 pockets, 4 snap fasteners, 
elastic cuff, 50 coats/carton

Velikost
/ Size

L, XL, XXL

  PEPE

Artikl H4041

Popis
/ Description

bílý plášť, límec - kolárek, polypro-
pylen SPP, 40 g/m2, 2 kapsy, elastic-
ké manžety,  50 plášťů/karton
white coat, collar, polypropylene 
SPP, 40 g/m2, 2 pockets, elastic cuff, 
50 coats/carton

Velikost
/ Size

L, XL, XXL
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PRACOVNÍ ODĚVY
/ Workwear

  STEVE

Artikl H4043

Popis
/ Description

bílý plášť, polyetylen, tloušťka 30 
mikronů, zapínání na 3 druky, 100 
plášťů/sáček, 4 sáčky/karton
white coat, polyethylene, thickness 
30 microns, 3 snap fasteners, 100 
coats/bag, 4 bags/carton

Velikost
/ Size

uni

  LAURA

Artikl H4044

Popis
/ Description

bílá zástěra, polyetylen, 
120 x 70 cm, tloušťka 30 mikronů, 
100 zástěr/sáček, 10 sáčků/carton
white apron,  polyethylene,  
120 x 70 cm, thickness 30 microns, 
100 aprons/bag, 10 bags/carton

Velikost
/ Size

uni
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PRACOVNÍ ODĚVY
/ Workwear

_O
D
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  56180, 56175

Artikl
 HS56180

bílá
/white

  HS56175
zelená
/green

Popis
/ Description

zelená zástěra, polypropylen povrst-
vený PVC, tloušťka 0,3 mm,  
110 x 75 cm, 50 zástěr/karton
green apron, double PVC coated, 
thickness 0,30 mm, 110 x 75 cm, 
50 aprons/carton

Velikost
/ Size

uni

  KYSELINOVZDORNÁ ZÁSTĚRA

Artikl H5320

Popis
/ Description

kyselinovzdorná zástěra s náprsenkou, 115 x 90 
cm, nitril
acid-proof apron, 115 x 90 cm, nitril

Velikost
/ Size

uni
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PRACOVNÍ ODĚVY
/ Workwear

  INA

Artikl H4045

Popis
/ Description

bílá jednorázová čepice, 
polypropylen, ø 53 cm, 100 
čepic/krabice, 10 krabic/
karton
white disposable cap, 
polypropylene, ø 53 cm, 100 
caps/box, 10 boxes/carton

Velikost
/ Size

uni

_C
LO

TH
ES

162

  AP 1085

Artikl F7011

Popis
/ Description

PP rouška, 140 g/m2, tvarova-
ná, bez ventilku, pro práci v 
prašném prostředí
PP mask, 140 g/m2, shaped, 
without valve, for work in 
dusty environment

  EVE

Artikl H4049

Popis
/ Description

bílá rouška, polypropylen, 
dvojitý pásek na upevnění, 
50 roušek/krabice, 40 krabic/
karton
white mask, polypropylene, 
50 masks/box, 40 boxes/
carton

Velikost
/ Size

uni



PRACOVNÍ ODĚVY
/ Workwear

_O
D

ĚVY

  LUKE

Artikl H4051

Popis
/ Description

modré návleky na 
obuv, polyetylen, 
100 návleků/kra-
bice, 10 krabic/
karton
blue shoe cover, 
polyethylene, 
box with 100 shoe 
covers/box, 10 
boxes/carton

Velikost
/ Size

uni

  KIM

Artikl H4050

Popis
/ Description

modré návleky na 
obuv s protiskluz-
nou úpravou, SPP 
protiskluzový, 100 
návleků/krabice, 3 
krabice/karton
blue shoe cover,  
SPP with antiskid 
design, box with 
100 shoe covers/
box, 3 boxes/carton

Velikost
/ Size

uni
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  SKIN

Artikl
 H4048/W

bílá
/white

 H4048/B
modrá
/blue

Popis
/ Description

rukávník, polyetylen, délka 40 cm, 
tloušťka 16 mikronů, 100 kusů/sáček, 
20 sáčků/karton
muff, polyethylene, length 40 cm, 
thickness 16 microns, 100 pieces/box, 
20 boxes/carton 

Velikost
/ Size

uni



PRACOVNÍ ODĚVY
/ Workwear

  KOVÁŘSKÁ ZÁSTĚRA

Artikl H12007

Popis
/ Description

zástěra kožená 
kovářská, 110 
x 70 cm, hrubá 
broušená kůže, 
délka pod kolena
blacksmith´s le-
ather apron, 110 
x 70 cm, thick
split leather, 
length below 
knees

Velikost
/ Size

uni

  SVÁŘEČSKÁ ZÁSTĚRA

Artikl H12005

Popis
/ Description

zástěra svá-
řečská, hrubá 
broušená 
kůže, krytá 
ramena, délka 
pod kolena
welding apron, 
thick split lea-
ther, covered 
shoulders, 
length below 
knees

Velikost
/ Size

uni

  KAMAŠE

Artikl H12001

Popis
/ Description

kožené kamaše s 
přezkami,
určené pro svá-
řeče, hrubá
broušená kůže
leather gaiters 
with buckles,
for welders, 
thick split 
leather

Velikost
/ Size

uni

  RUKÁVNÍK

Artikl H12002

Popis
/ Description

kožený 
rukávník pro 
svářeče,
hrubá brouše-
ná kůže
leather muff 
for welders, 
thick split 
leather

Velikost
/ Size

uni
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PRACOVNÍ ODĚVY
/ Workwear
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D
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  FORTRESS

Artikl H12062

Popis
/ Description

kožená blůza z 
kvalitní hovězí 
štípenky, záda z 
materiálu se sníže-
nou hořlavostí
leather jacket 
from quality cow 
split, back from 
flame retardant 
cotton

Velikost
/ Size

L, XL, XXL

  ZÁSTĚRA LUX

Artikl H12006

Popis
/ Description

svářečská 
zástěra, hrubá 
broušená 
kůže, délka po 
kolena
welding apron, 
thick split
leather, length 
below knees

Velikost
/ Size

uni

  ZÁSTĚRA PROTI ZPĚTNÉMU RÁZU FILCOVÁ

Artikl H12011

Popis
/ Description

zástěra proti zpětnému rázu, 
filcová výztuha
apron against back push, felt lining

Velikost
/ Size

uni

  ZÁSTĚRA PROTI ZPĚTNÉMU RÁZU OCELOVÁ

Artikl H12012

Popis
/ Description

zástěra proti zpětnému rázu,
ocelová výztuha
apron against back push, steel
lining

Velikost
/ Size

uni

Na objednávku
To order
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PRACOVNÍ ODĚVY
/ Workwear

  LION

Artikl

 H6060
zelená
/green
 H6062

bílá
/white
 H6064

král.modrá
/royal blue

 H6061
žlutá

/yellow
 H6063
modrá
/navy
 H6065
červená

/red

Popis
/ Description

čepice s kšiltem, 
100% bavlna, 
různá barevná 
provedení, 
nastavitelná
velikost 56-64
baseball cap, 
100% cotton, 
various colours, 
adjustable to 
size 56-64

Velikost
/ Size

uni

  LION WINTER

Artikl H6047

Popis
/ Description

zimní čepice 
fleecová
s kšiltem, 
tmavě modrá, 
fleece, 100% 
polyester, 
winter fleece 
baseball
cap, fleece, 
100% polyes-
ter, navy blue

Velikost
/ Size

uni

  FRANK

Artikl H6048

Popis
/ Description

zimní čepice, 
černá, fleece,  
100% polyester
winter cap, 
fleece, 100%
polyester, black 
colour

Velikost
/ Size

uni

  CARL

Artikl H6017/2

Popis
/ Description

kulich, ple-
tená dvojitá 
čepice, černá,
100% akryl
knitted cap, 
doubled,
100% acryl, 
black colour

Velikost
/ Size

uni
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PRACOVNÍ ODĚVY
/ Workwear
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  COVERHEAD

Artikl

 HS5COVEB 
modrá
/blue

  HS5COVEV              
zelená
/green

 HS5COVEN
černá
/black

 HS5COVER 
   červená

/red

 HS5COVEO
oranžová
/orange

Popis
/ Description

fleecová čepice, různé barvy, fleece, 100% 
polyester, 300 g/m², vrchní díl nastavitelný 
pomocí šňůrky, možnost použití také jako 
šálový límec
fleece cap, various colours, fleece, 100% 
polyester, 300 g/m2, tightening cord with 
black cord

Velikost
/ Size

uni

  CAMBLE

Artikl H6016

Popis
/ Description

kukla kominíček, 100% 
bavlna/teplákovina, černá 
barva
cotton jersey hood, 100% 
cotton, black colour

Velikost
/ Size

uni

  CLARC

Artikl H6011

Popis
/ Description

zimní ušanka, fleece/ 
bonekan, 100% polyester, 
černo-šedá
winter cap with tabs, flee-
ce, 100% polyester, black 
and grey colour

Velikost
/ Size

54-62
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PRACOVNÍ ODĚVY
/ Workwear

  NÁKOLENÍKY

Artikl J3012

Popis
/ Description

kožený náko-
leník
leather knee-
pad

Velikost
/ Size

uni

  KNEE PAD

Artikl HS8KNEE

Popis
/ Description

nákoleníky 
do pracov-
ních oděvů 
VISION, 
4TECH
kneepads 
to the wor-
kwear VISON, 
4TECH

Velikost
/ Size

uni
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  BEDERNÍ PÁS

Artikl N1017

Popis
/ Description

bederní pás  
s nastavitel-
ným suchým 
zipem, délko-
vě nastavitel-
né šle, nosí se 
na oblečení, 
použití při 
zvedání, pře-
nášení
back support, 
velcro faste-
ning system, 
adjustable 
braces, to be 
worn outside 
another 
garment, good 
for lifting, 
carrying

Velikost
/ Size

M, L, XL



PRACOVNÍ ODĚVY
/ Workwear

_O
D

ĚVY

  BRAŠNA MALÁ

Artikl J3002

Popis
/ Description

malá montážní brašna, 
materiál barex
small assembly bag, artificial 
leather

  BRAŠNA VELKÁ

Artikl J3001

Popis
/ Description

velká montážní brašna, 
materiál barex
big assembly bag, artificial 
leather

  BRAŠNA MALÁ CLIP

Artikl J3054

Popis
/ Description

malá kožená montážní braš-
na, se sponou
small assembly bag, leather, 
clip

  BRAŠNA VELKÁ CLIP

Artikl J3055

Popis
/ Description

velká barexová montážní 
brašna, se sponou
big assembly bag, artificial 
leather, clip

Na objednávku
To order Na objednávku

To order
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PRACOVNÍ ODĚVY
/ Workwear

  HŘEBÍČENKA 2 KAPSY

Artikl J3007

Popis
/ Description

hřebíčenka dvoukapsá s opas-
kem, černá barva
two-pockets nail holder with 
belt, black colour

  HŘEBÍČENKA DVOUKAPSÁ

Artikl J3008

Popis
/ Description

hřebíčenka dvoukapsá s opas-
kem, černá barva
two-pockets nail holder with 
belt, black colour

  HŘEBÍČENKA, POUTKO

Artikl J3006

Popis
/ Description

hřebíčenka jednokapsá s pout-
kem, černá barva
one-pockets nail holder with tie, 
black colour

  HŘEBÍČENKA 1 KAPSA

Artikl J3005

Popis
/ Description

hřebíčenka jednokapsá s pás-
kem, černá barva
one-pockets nail holder with 
belt, black colour

  KAPSÁŘ 2 KAPSY

Artikl J3011

Popis
/ Description

kožený kapsář s opaskem
leather pickpocket with belt

  KAPSÁŘ 1 KAPSA

Artikl J3010

Popis
/ Description

kožený kapsář s opaskem
leather pickpocket with belt
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PRACOVNÍ ODĚVY
/ Workwear

_O
D

ĚVY

  HR4 - BÁRA - SÁLAVÉ TEPLO A ROZSTŘIK TAVENINY 

Artikl Typ
/ Type

Popis
/ Description

HV1452 Plášť
Coat

se zapínáním vpředu, suchý zip, rychlorozepínací spony
front closing – velcro, fast-undo buckles

HV1453 Plášť
Coat

chirurgický střih
closing on back

HV1454 Kalhoty
Trousers

kalhotový střih bez sedu
free seat part

HV1450 Zástěra
Apron

HV1451 Rukávník
Muff

HV451 Kukla
Hood

průzory se osazují čirým polykarbonátem nebo pokoveným vrstveným sklem
clear polycarbonate or gold-glass faceshlied

HV456 Kukla přední
Front Hood

průzory se osazují čirým polykarbonátem nebo pokoveným vrstveným sklem
clear polycarbonate or gold-glass faceshlied

HV452 Převlek
Simple hood

HV1455 Kamaše
Gaiter

 HV1452

 HV1454

 HV1453

 HV1450

 HV1451

 HV451

 HV456

 HV452

 HV1455
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Ochrana zraku
/ Eye protection

_BRÝLE

  V1011E

Artikl E4012

Zorník
/ Lens

čirý
clear

Popis
/ Description

ochranné brýle, polykarbonátové 
straničky, polykarbonátový zorník
safety glasses, polycarbonate temp-
le, polycarbonate lens 

Norma
/ Standard

EN 170

  V2011

Artikl E4020

Zorník
/ Lens

čirý
clear

Popis
/ Description

ochranné brýle, nylonový rámeček, 
nylonové straničky, nastavitelná 
délka straniček, polykarbonátový 
zorník
safety glasses, nylon frame, nylon 
temple, length adjust, polycarbo-
nate lens

Norma
/ Standard

EN 170

  V2111

Artikl E4021

Zorník
/ Lens

kouřový
smoke

Popis
/ Description

ochranné brýle, nylonový rámeček, 
nylonové straničky, nastavitelná 
délka straniček, polykarbonátový 
zorník
safety glasses, nylon frame, nylon 
temple, length adjust, polycarbo-
nate lens

Norma
/ Standard

EN 172
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  V10-000

Artikl E4001

Zorník
/ Lens

čirý
clear

Popis
/ Description

ochranné brýle, nylonový rámeček, 
nylonové straničky, nastavitelná 
délka a sklon straniček, polykar-
bonátový zorník, nemlživý, úprava 
proti poškrábání
safety glasses, nylon frame, nylon 
temple, length and angle adjust, 
polycarbonate lens, anti-fog, anti-
scratching

Norma
/ Standard

EN 170

  V10-100

Artikl E4002

Zorník
/ Lens

kouřový
smoke

Popis
/ Description

ochranné brýle, nylonový rámeček, 
nylonové straničky, nastavitelná 
délka a sklon straniček, polykar-
bonátový zorník, nemlživý, úprava 
proti poškrábání
safety glasses, nylon frame, nylon 
temple, length and angle adjust, 
polycarbonate lens, anti-fog, anti-
scratching

Norma
/ Standard

EN 172

  V10-200

Artikl E4003

Zorník
/ Lens

žlutý
amber

Popis
/ Description

ochranné brýle, nylonový rámeček, nylonové 
straničky, nastavitelná délka a sklon stra-
niček, polykarbonátový zorník, nemlživý, 
úprava proti poškrábání
safety glasses, nylon frame, nylon temple, 
length and angle adjust, polycarbonate lens, 
anti-fog, anti-scratching

Norma
/ Standard

EN 170
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/ Eye protection
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  V9000

Artikl E4009

Zorník
/ Lens

čirý
clear

Popis
/ Description

ochranné brýle, polykarbonátové 
straničky, polykarbonátový zorník, 
nemlživý, úprava proti poškrábání
safety glasses, polycarbonate tem-
ple, polycarbonate lens, anti-fog, 
anti-scratching

Norma
/ Standard

EN 170

  V9200

Artikl E4010

Zorník
/ Lens

zrcadlový
mirror

Popis
/ Description

ochranné brýle, polykarbonátové 
straničky, polykarbonátový zorník, 
nemlživý, úprava proti poškrábání
safety glasses, polycarbonate tem-
ple, polycarbonate lens, anti-fog, 
anti-scratching

Norma
/ Standard

EN 172

  V9300

Artikl E4011

Zorník
/ Lens

žlutý
amber

Popis
/ Description

ochranné brýle, polykarbonátové 
straničky, polykarbonátový zorník, 
nemlživý, úprava proti poškrábání
safety glasses, polycarbonate tem-
ple, polycarbonate lens, anti-fog, 
anti-scratching

Norma
/ Standard

EN 170
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Ochrana zraku
/ Eye protection

  V3000

Artikl E4019

Zorník
/ Lens

čirý
clear

Popis
/ Description

ochranné brýle, nylonové straničky, 
polykarbonátový zorník, nemlživý, 
úprava proti poškrábání
safety glasses, nylon temple, 
polycarbonate lens, anti-fog, anti-
scratching

Norma
/ Standard

EN 170

  V4000

Artikl E4013

Zorník
/ Lens

čirý
clear

Popis
/ Description

ochranné brýle, polykarbonátový rá-
meček, polykarbonátové straničky, 
polykarbonátový zorník, nemlživý, 
úprava proti poškrábání
safety glasses, polycarbonate frame, 
polycarbonate temple, polycarbona-
te lens, anti-fog, anti-scratching

Norma
/ Standard

EN 170
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Ochrana zraku
/ Eye protection
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  V8000

Artikl E4004

Zorník
/ Lens

čirý
clear

Popis
/ Description

ochranné brýle, nylonový rámeček, 
nylonové straničky, nastavitelná 
délka straniček, polykarbonátový 
zorník, nemlživý, úprava proti 
poškrábání
safety glasses, nylon frame, nylon 
temple, length adjust, polycarbona-
te lens, anti-fog, anti-scratching

Norma
/ Standard

EN 170

  V8100

Artikl E4005

Zorník
/ Lens

kouřový
smoke

Popis
/ Description

ochranné brýle, nylonový rámeček, 
nylonové straničky, nastavitelná 
délka straniček, polykarbonátový 
zorník, nemlživý, úprava proti 
poškrábání
safety glasses, nylon frame, nylon 
temple, length adjust, polycarbona-
te lens, anti-fog, anti-scratching

Norma
/ Standard

EN 172
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Ochrana zraku
/ Eye protection

  V7000

Artikl E4006

Zorník
/ Lens

čirý
clear

Popis
/ Description

ochranné brýle, nylonové stranič-
ky, protiskluzové konce straniček, 
polykarbonátový zorník, nemlživý, 
úprava proti poškrábání, protisklu-
zový nosník
safety glasses, nylon temple, anti-
skid end of the temple, polycarbo-
nate lens, anti-fog, anti-scratching,
anti-skid nose-pad

Norma
/ Standard

EN 170

  V7100

Artikl E4007

Zorník
/ Lens

kouřový
smoke

Popis
/ Description

ochranné brýle, nylonové stranič-
ky, protiskluzové konce straniček, 
polykarbonátový zorník, nemlživý, 
úprava proti poškrábání, protisklu-
zový nosník
safety glasses, nylon temple, anti-
skid end of the temple, polycarbo-
nate lens, anti-fog, anti-scratching,
anti-skid nose-pad

Norma
/ Standard

EN 172

  V7300

Artikl E4008

Zorník
/ Lens

žlutý
amber

Popis
/ Description

ochranné brýle, nylonové straničky, proti-
skluzové konce straniček, polykarbonátový 
zorník, nemlživý, úprava proti poškrábání, 
protiskluzový nosník
safety glasses, nylon temple, anti-skid end 
of the temple, polycarbonate lens, anti-fog, 
anti-scratching, anti-skid nose-pad

Norma
/ Standard

EN 170
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Ochrana zraku
/ Eye protection

_BRÝLE

  V6000

Artikl E4022

Zorník
/ Lens

čirý
clear

Popis
/ Description

ochranné brýle, nylonové straničky, 
nastavitelná délka a sklon straniček, 
polykarbonátový zorník, nemlživý, 
úprava proti poškrábání
safety glasses, nylon temple, length 
and angle adjust, polycarbonate 
lens, anti-fog, anti-scratching

Norma
/ Standard

EN 170

  V6100

Artikl E4030

Zorník
/ Lens

kouřový
smoke

Popis
/ Description

ochranné brýle, nylonový rámeček, 
nylonové straničky, nastavitelná 
délka a sklon straniček, polykar-
bonátový zorník, nemlživý, úprava 
proti poškrábání
safety glasses, nylon frame, nylon 
temple, length and angle adjust, 
polycarbonate lens, anti-fog, anti-
scratching

Norma
/ Standard

EN 172

  V6200

Artikl E4031

Zorník
/ Lens

žlutý
amber

Popis
/ Description

ochranné brýle, nylonové straničky, 
nastavitelná délka a sklon straniček, 
polykarbonátový zorník, nemlživý, 
úprava proti poškrábání
safety glasses, nylon temple, length 
and angle adjust, polycarbonate 
lens, anti-fog, anti-scratching

Norma
/ Standard

EN 170
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  V5000

Artikl E4014

Zorník
/ Lens

čirý
clear

Popis
/ Description

ochranné brýle, nylonový rámeček, 
nylonové straničky, nastavitelná 
délka a sklon straniček, polykar-
bonátový zorník, nemlživý, úprava 
proti poškrábání
safety glasses, nylon frame, nylon 
temple, length and angle adjust, 
polycarbonate lens, anti-fog, anti-
-scratching

Norma
/ Standard

EN 170

  V11-000

Artikl E4023

Zorník
/ Lens

čirý
clear

Popis
/ Description

ochranné brýle, nylonové straničky, 
nastavitelná délka a sklon straniček, 
polykarbonátový zorník, nemlživý, 
úprava proti poškrábání
safety glasses, nylon temple, length 
and angle adjust, polycarbonate 
lens, anti-fog, anti-scratching

Norma
/ Standard

EN 170
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/ Eye protection
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  M2000

Artikl E4025

Zorník
/ Lens

čirý
clear

Popis
/ Description

ochranné brýle, polykarbonátové straničky, 
polykarbonátový zorník, nemlživý, úprava 
proti poškrábání, vnitřní okrajové části zor-
níku jsou pokryté měkkou EVA pěnou
safety glasses, polycarbonate temple, 
polycarbonate lens, anti-fog, anti-scratching, 
inner border parts of the lens are covered by 
soft EVA foam

Norma
/ Standard

EN 170

  M1000

Artikl E4016

Zorník
/ Lens

čirý
clear

Popis
/ Description

ochranné brýle, nylonové straničky, 
nastavitelná délka a sklon straniček, 
polykarbonátový zorník, nemlživý, 
úprava proti poškrábání, protisklu-
zový nosník
safety glasses, nylon temple, length 
and angle adjust, polycarbonate 
lens, anti-fog, anti-scratching, anti-
skid nose-pad

Norma
/ Standard

EN 170

  M1100

Artikl E4017

Zorník
/ Lens

kouřový
smoke

Popis
/ Description

ochranné brýle, nylonové straničky, 
nastavitelná délka a sklon straniček, po-
lykarbonátový zorník, nemlživý, úprava 
proti poškrábání, protiskluzový nosník
safety glasses, nylon temple, length and 
angle adjust, polycarbonate lens, anti-
fog, anti-scratching, anti-skid nose-pad

Norma
/ Standard

EN 172
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  G3011

Artikl E4018

Zorník
/ Lens

čirý
clear

Popis
/ Description

ochranné brýle, rámeček z měkkého 
PVC, polykarbonátový zorník
safety goggles, soft PVC frame, 
polycarbonate lens

Norma
/ Standard

EN 166

  G2011

Artikl E4015

Zorník
/ Lens

čirý
clear

Popis
/ Description

ochranné brýle, rámeček z měkkého 
PVC, 4 větrání proti vstupu prachu  
a chemickému rozstřiku, polykarbo-
nátový zorník 
safety goggles, soft PVC  frame,   
4 ventilations against entry of dust 
and chemical splashes, polycarbo-
nate lens

Norma
/ Standard

EN 166

  G1000

Artikl E4024

Zorník
/ Lens

čirý
clear

Popis
/ Description

ochranné brýle, rámeček z měkkého 
PVC, polykarbonátový zorník, neml-
živý, úprava proti poškrábání
safety goggles, soft PVC frame, 
polycarbonate lens, anti-fog, anti-
scratching

Norma
/ Standard

EN 166



Ochrana zraku
/ Eye protection

_BRÝLE

  WELDER

Artikl E4101

Zorník
/ Lens

čirý, svařovací č. 5, zesílená pevnost
clear, welding 5, reinforced solidity

Popis
/ Description

ochranné brýle, rámeček z PVC, sklo 
podporuje černé ABS, nepřímá ventila-
ce, protan 5 zorník
safety glasses, PVC frame, glass support 
in black ABS, indirect ventilation, 
protane 5 lens

Norma
/ Standard

EN 169, 170

  Náhradní skla

Artikl  E3003  E3012

Zorník
/ Lens

čiré náhradní sváře-
cí sklo 
clear spare welding 
lenses

barevné náhradní 
svářecí sklo 
coloured spare 
welding lenses

Norma
/ Standard

EN 166 EN 169
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  SOLAR PRO

Artikl E5000 E5001

Zorník
/ Lens

šedý polarizační
clear

šedý fotochromatický
smoke

Popis
/ Description

ochranné brýle, měkký nosní můstek, nastavitelný 
sklon postranic, měkké konce postranic, polarizační 
zorník redukuje odražené světlo, které způsobuje 
oslnění
safety glasses, soft nose-pad, temple angle adjust, 
soft temple tip pads, polarised, reduces the reflec-
ted light that causes glare

ochranné brýle, měkký nosní můstek, nastavitelný 
sklon postranic, měkké konce postranic, fotochro-
matický zorník se automaticky přizpůsobuje změ-
nám světelných podmínek
safety glasses, soft nose-pad, temple angle adjust, 
soft temple tip pads, photochromic, automatically 
adapt to changes in light conditions

Norma
/ Standard

EN 166 EN 166, EN 172

  SP1000

Artikl E5002

Zorník
/ Lens

čirý, nemlživý
clear, anti-fog

Popis
/ Description

ochranné brýle, velmi kvalitní těsnění 
na okrajových částech zorníku, nepřímá 
spodní a horní ventilace, možnost výmě-
ny straniček a elastické náhlavní pásky 
(obojí součást balení)
safety glasses, high-quality face cushio-
ning, top and bottom indirect ventilati-
on, flexible temple or headband (both 
included)

Norma
/ Standard

EN 166

E5000

E5001
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  XC

Artikl E5003 E5004

Zorník
/ Lens

čirý, nemlživý
clear, antifog

kouřový, nemlživý
smoke, antifog

Popis
/ Description

ochranné brýle, ventilace napříč zorníky, 
měkký nosní můstek, nastavitelná délka  
a sklon postranic, vyměnitelný zorník
safety glasses, ventilation across the lens, 
soft nose-pad, length and angle temple 
adjust, lens replacement system

Norma
/ Standard

EN 166 EN 166, EN 172

  PROTÉGÉ

Artikl E5006 E5007

Zorník
/ Lens

čirý, nemlživý
clear, antifog

kouřový, nemlživý
smoke, antifog

Popis
/ Description

ochranné brýle, měkký nosní můstek, nastavi-
telná délka postranic, měkké konce postra-
nic, volně zavěšený zorník, díky kterému se 
přizpůsobí každému tvaru obličeje
safety glasses, soft nose-pad, length temple 
adjust, soft temple tip pads, floating lens 
design to fit all diferent face sizes

Norma
/ Standard

EN 166 EN 166, EN 172

E5006

E5007

  XC - RX Insert

Artikl E5005

Popis
/ Description

kovový rámeček pro dioptrická skla vhod-
ný pro vložení do brýlí XC
metal frame for prescription glasses to be 
inserted to XC glasses

E5003
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  A800

Artikl E5008 E5009

Zorník
/ Lens

čirý, nemlživý
clear, antifog

kouřový, nemlživý
smoke, antifog

Popis
/ Description

ochranné brýle, ultra lehké - 22 g, sportovní 
design
safety glasses, lightweight - 22 g, sport design

Norma
/ Standard

EN 166 EN 166, EN 172

  V-MAXX

Artikl E5010 E5011 E5012

Zorník
/ Lens

čirý, nemlživý
clear, antifog

čirý, nemlživý
clear, antifog

čirý, nemlživý
clear, antifog

Popis
/ Description

ochranné brýle, 
ochrana proti ka-
palinám, velkým 
částicím, elas-
tická náhlavní 
páska, nepřímá 
ventilace, PC 
zorník
safety goggles, 
protection again-
st liquid dro-
plets, large dust 
particles, elastic 
headband, indi-
rect ventilation, 
PC lens

ochranné brýle, 
ochrana proti ka-
palinám, velkým 
částicím, elas-
tická náhlavní 
páska, PC zorník
safety goggles, 
protection again-
st liquid dro-
plets, large dust 
particles, elastic 
headband, PC 
lens

ochranné brýle, 
ochrana proti che-
mikáliím, kapalinám, 
velkým částicím, 
neoprenová náhlavní 
páska, nepřímá 
ventilace, acetátový 
zorník
safety goggles, 
protection against 
chemicals, liquid 
droplets, large dust 
particles, neoprene 
headband, indirect 
ventilation, acetate 
lens

Norma
/ Standard

EN 166 EN 166 EN 166

E5009

E5008
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  DURAMAX

Artikl E5013

Zorník
/ Lens

čirý, nemlživý
clear, antifog

Popis
/ Description

ochranné brýle, Dura-streme technologie 
zorníku, obličejové těsnění z elastomeru, 
ochrana proti kapalinám, velkým částicím, 
elastická náhlavní páska, PC zorník
safety goggles, Dura-streme lens technolo-
gy, face cushioning from elastomere, pro-
tection against chemicals, liquid droplets, 
large dust particles, elastic headband, 
indirect ventilation, PC lens

Norma
/ Standard

EN 166

  BIONIC

Artikl E5014 E5015

Zorník
/ Lens

čirý
clear

čirý
clear

Popis
/ Description

obličejový štít, ma-
ximální viditelnost, 
vyměnitelný zorník, 
dielektrický design, 
PC zorník
face shield, ma-
ximum visibility, 
replaced visors, 
dielectric design, 
PC visor

obličejový štít, ma-
ximální viditelnost, 
vyměnitelný zorník, 
dielektrický design, 
acetátový zorník
face shield, ma-
ximum visibility, 
replaced visors, 
dielectric design, 
acetate visor

Norma
/ Standard

EN 166 EN 166
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  PARALUX

Artikl E1165

Zorník
/ Lens

čirý, nemlživý
clear, anti-fog

Popis
/ Description

ochranné brýle, nylonové straničky, velmi dobře 
obepínají obličej, nastavitelná délka straniček, 
nastavitelný sklon straniček, polykarbonátový 
zorník, tloušťka 2,2 mm
safety glasses, nylon temple, very close to your 
face, length  and angle adjust, polycarbonate lens, 
thickness 2,2 mm

Norma
/ Standard

EN 170

  VRILUX na dioptrické brýle

Artikl E1180

Zorník
/ Lens

čirý, tvrdě lakovaný
clear, hard coated

Popis
/ Description

ochranné brýle, nylonové straničky, nastavitelná 
délka straniček, nastavitelný sklon straniček, poly-
karbonátový zorník, tloušťka 2,4 mm
safety glasses, nylon temple, angle and length ad-
just,  polycarbonate lens, thickness 2,4 mm

Norma
/ Standard

EN 170

  DUOLUX

Artikl E1044

Zorník
/ Lens

čirý, tmavý č. 5, zesílená pevnost
clear, welding 5, reinforced solidity

Popis
/ Description

ochranné brýle, rámeček z PVC, nepří-
má ventilace, protan 5 zorník
safety glasses, PVC frame, indirect 
ventilation, protane 5 lens

Norma
/ Standard

EN 169

  CHIMILUX

Artikl  E3043

Zorník
/ Lens

čirý, nemlživý
clear, anti-fog

Popis
/ Description

ochranné brýle, rámeček z PVC, 4 větrání proti 
vstupu prachu a chemickému rozstřiku, čirý poly-
karbonátový zorník
safety goggles, PVC rame, 4 ventilations against 
entry of dust and chemical splashes, clear polycar-
bonate lens

Norma
/ Standard

EN 170
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  SKYPER 9195.265

Artikl E1079

Zorník
/ Lens

čirý, nemlživý, náhrad-
ní zorník 9195.255, UV 
2 - 1.2
clear, anti-fog,  reserve 
lens 9195.255, UV 2 - 1.2

Popis
/ Description

ochranné brýle, polyami-
dový rámeček, nastavitel-
ná délka straniček, nasta-
vitelný sklon straniček, 
polykarbonátový zorník, 
vyměnitelný, optidur NC 
povrstvení
safety glasses, polyamide 
frame, angle and length 
adjust temple, polycarbo-
nate lens, exchangeable, 
optidur NC layer

Norma
/ Standard

EN 170

  ULTRAVISION 9301.714

Artikl E1106

Zorník
/ Lens

čirý, nemlživý, náhradní zorník 9300.517, UV 2 - 1.2
clear, anti-fog, reserve lens 
9300.517, UV 2 - 1.2

Popis
/ Description

ochranné brýle, acetátový zorník, optidur 4C PLUS 
povrstvení
safety goggles, acetate lens, optidur 4C PLUS layer

Norma
/ Standard

EN 170
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  VISITOR 9161.305

Artikl E1088

Zorník
/ Lens

čirý, nemlživý, UV 2 - 1.2
clear, anti-fog, UV 2 - 1.2

Popis
/ Description

ochranné brýle, nastavitelná 
délka straniček, polykarboná-
tový zorník, optidur 4C PLUS 
povrstvení
safety glasses, length adjust tem-
ples, polycarbonate lens, optidur 
4C PLUS layer

Norma
/ Standard

EN 170

  9405.714

Artikl E1075

Zorník
/ Lens

čirý, náhradní zorník 9400.517, 
UV 2 - 1.2
clear, reserve lens 9400.517, UV 
2 - 1.2

Popis
/ Description

ochranné brýle, acetátový zorník
safety goggles, acetate lens

Norma
/ Standard

EN 170

  SKYLITE 9175.265

Artikl E1096

Zorník
/ Lens

čirý, UV 2 - 1.2
clear, UV 2 - 1.2

Popis
/ Description

ochranné brýle, polykarbonáto-
vý zorník, protiprašný rámeček
safety glasses, polycarbonate 
lens, dustproof frame

Norma
/ Standard

EN 170



Ochrana zraku
/ Eye protection
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  SKYLITE 9174.065

Artikl E1119

Zorník
/ Lens

čirý, UV 2 - 1.2
clear, UV 2 - 1.2

Popis
/ Description

ochranné brýle, polykarbonátový 
zorník, ultradura povrstvení
safety glasses, polycarbonate 
lens, ultradura layer

Norma
/ Standard

EN 170

  ULTRASONIC 9302.245

Artikl E1153

Zorník
/ Lens

čirý, nemlživý, UV 2 - 1.2
clear, anti-fog, UV 2 - 1.2

Popis
/ Description

ochranné brýle, polykarbonátový zor-
ník, supravision HC-AF povrstvení
safety goggles, polycarbonate lens, 
supravision HC-AF layer

Norma
/ Standard

EN 170



Ochrana zraku
/ Eye protection

_G
LA

SS
ES

192

  2720, 2721, 2722

Artikl  E1159  E3030/1  E3030/2

Zorník
/ Lens

čirý
clear

kouřový
smoke

žlutý
amber

Popis
/ Description

ochranné brýle, polykarbonátové straničky, polykar-
bonátový zorník
safety glasses, polycarbonate temple, polycarbonate 
lens 

Norma
/ Standard

EN 170 EN 172 EN 170

  2740, 2741, 2742

Artikl  E3060  E3061  E3068

Zorník
/ Lens

čirý
clear

kouřový
smoke

žlutý
amber

Popis
/ Description

ochranné brýle, nastavitelná délka a sklon straniček, 
polykarbonátový zorník
safety glasses, angle and length adjust temple, poly-
carbonate lens

Norma
/ Standard

EN 170 EN 172 EN 170



Ochrana zraku
/ Eye protection
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  2800, 2805

Artikl  E3062  E3064

Zorník
/ Lens

čirý
clear

IR5 svařovací
IR5 welding

Popis
/ Description

ochranné brýle, nastavitelná délka 
a sklon straniček, polykarbonátový 
zorník, navrženy pro nošení přes 
dioptrické brýle
safety glasses, angle and length adjust 
temple, polycarbonate lens, designed 
for wearing on corrective eye-glasses

Norma
/ Standard

EN 170 EN 169

  2810

Artikl E3065

Zorník
/ Lens

čirý
clear

Popis
/ Description

ochranné brýle, polykarbonátové 
straničky, polykarbonátový zorník, 
velmi lehké a ploché brýle, 21 g
safety glasses, polycarbonate temp-
le, polycarbonate lens, very light 
and flat glasses, 21 g

Norma
/ Standard

EN 170
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  MAXIM MINIMIZER

Artikl E1240

Zorník
/ Lens

IR 1,7

Popis
/ Description

ochranné brýle, ventilační kanál napříč zorníky, 
měkký nosní můstek, nastavitelná délka a sklon 
straniček, dobré rozeznání barev, ideální pro 
asistenta svářeče a svářecí prostředí
safety glasses, ventilation across the lens, soft 
nose-pad, length and angle adjust, good color re-
cognition, ideal for welder assistant and welding 
environment

Norma
/ Standard

EN 169

  2840, 2841, 2842, 2844, 2845, 2846

Artikl  E3067  E3049  E3051  E3050  E3056  E3048

Zorník
/ Lens

čirý
clear

kouřový
smoke

žlutý
amber

světle zrcadlový
lt. mirror

IR5 svařování
IR5 welding

červeno-oranžová
red-orange

Popis
/ Description

ochranné brýle, nastavitelná délka a sklon straniček, polykarbonátový zorník
safety glasses, angle and length adjust temple, polycarbonate lens

Norma
/ Standard

EN 170 EN 172 EN 170 EN 170 EN 169 EN 170



Ochrana zraku
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  2820, 2821, 2822

Artikl  E3066  E3053  E3054

Zorník
/ Lens

čirý
clear

kouřový
smoke

žlutý
amber

Popis
/ Description

ochranné brýle, nylonové straničky, nastavitelný 
sklon straniček, polykarbonátový zorník, nemlživý, 
úprava proti poškrábání
safety glasses, nylon temple, angle adjust temple, 
polycarbonate lens, anti-fog, anti-scratching

Norma
/ Standard

EN 170 EN 172 EN 170

  2890, 2890A

Artikl  E3069  E3070

Zorník
/ Lens

čirý polykarbonát
clear polycarbonate

čirý acetát
clear acetat

Popis
/ Description

ochranné brýle, ochrana proti kapali-
nám, chemikáliím a velkým částicím
safety goggles, protection against liquid 
droplets, chemicals and large dust 
particles

Norma
/ Standard

EN 170 EN 170

Na objednávku
To order



OKULAOchrana zraku
/ Eye protection

  BA 22

Artikl E1055

Zorník
/ Lens

čirý
clear

Popis
/ Description

ochranné brýle, plastový rámeček, 
průhledné boční kryty, celoplošný 
plastový zorník z CA folie
safety glasses, plastic frame, clear 
side covers, broadcast plastic
lens from CA folio

Norma
/ Standard

EN 170

  B-B 40 čiré

Artikl E1054

Zorník
/ Lens

čirý, tvrdě lakovaný
clear, hard coated

Popis
/ Description

ochranné brýle, plastový ráme-
ček, nastavitelná délka straniček, 
Connex zorník, PC nebo ochranné 
svářečské filtry SVAR
safety glasses, plastic frame, 
adjustable temple length, Connex 
lens, PC or safety welding filtres 
SVAR

Norma
/ Standard

EN 170

  SB 1

Artikl E1063

Zorník
/ Lens

tmavý dle výběru
dark accordign to choice

Popis
/ Description

ochranné brýle, hliníkový rámeček, sklopný 
svářečský filtr, očnice obšity nezávadnou 
silikonovou pryží, zorník z lepeného bezpeč-
nostního skla
safety glasses, aluminium frame, folding wel-
ding filter, eyepiece sewn by silicone rubber, 
structural safety glass lens

Norma
/ Standard

EN 169/EN 170
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OKULAOchrana zraku
/ Eye protection
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  B-B 19

Artikl E1058

Zorník
/ Lens

čirý
clear

Popis
/ Description

ochranné brýle, polykarbonátový 
rámeček, polykarbonátový zorník, 
přímá a uzavřená ventilace, ochrana 
proti mechanickým vlivům
safety goggles, polycarbonate 
frame, polycarbonate lens, direct 
and closed ventilation, protection 
against mechanical influence

Norma
/ Standard

EN 170

  B-B 40 tmavé

Artikl E1062

Zorník
/ Lens

tmavý
dark

Popis
/ Description

ochranné brýle, plastový ráme-
ček, nastavitelná délka straniček, 
Connex zorník, PC nebo ochranné 
svářečské filtry SVAR
safety glasses, plastic frame, 
adjustable temple length, Connex 
lens, PC or safety welding filtres 
SVAR

Norma
/ Standard

EN 169

  B-E 7

Artikl E1057

Zorník
/ Lens

čirý
clear

Popis
/ Description

ochranné brýle, nepřímá a částečně přímá 
ventilace, ochrana proti nárazu velkých 
pevných částic, Connex zorník z vrstveného 
bezpečnostního skla
safety goggles, indirect and partially direct 
ventilation, protection against stroke big 
solids, Connex lens from laminated safety 
glass 

Norma
/ Standard

EN 170
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/ Eye protection

  ŠŇŮRKA

Artikl E61003

Popis
/ Description

lehký nylon
soft nylon

  ČISTÍCÍ HADŘÍK

Artikl E61400

Popis
/ Description

čistící hadřík na brýle, 30 x 18 cm
cleansing clout for spectacle, 30 x 
18 cm

  SÁČEK NA BRÝLE

Artikl E61401

Popis
/ Description

sáček na brýle, měkký, černý, 
20 x 10 cm
bag for spectacle, soft, black, 
20 x 10 cm

  POUZDRO NA BRÝLE

Artikl E61402

Popis
/ Description

pozdro na brýle, zpevněné, s karabi-
nou, připevnitelné na pásek
spectacle case, half-rigid, with 
cabiner, suitable on belt
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Ochrana zraku
/ Eye protection
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  SAMOSTMÍVACÍ KUKLA

Artikl E1097

Popis
/ Description

samostmívací svářecí kukla napáje-
ná solárními články, odpovídá
normám EN 379, EN 169 a EN 175
solar powered auto-darkening
welding helmet conform to EN 379, 
EN 169 and EN 175

  Technické parametry
Číslo ztmavnutí při  
nesvařování: Din 5#

Číslo ztmavnutí při  
svařování: Din 9-13# (plynulá regulace)

Čas reakce: <0,1 ms (při pokojové teplotě)

Čas návratu: 0,5 s

Baterie:
dvě AAA alkalické baterie a jeden sluneční 
článek
(min. čas životnosti: 1000 svářecích hodin)

Pracovní teplota: -5°C do +55°C

Zorník: 90 X 40 mm

Prostupnost UV záření: 313 nm<,00006%
365 nm<0,0000756%

Prostupnost IR záření: 780-1300 nm<0,003%
1300-2000 nm<0,009%

Váha: 570 g

  Technical parameters
Shade Number in Light 
State: Din 5#

Shade Number in Dark 
States: Din 9-13# (stepless regulation)

Response Time: <0,1 ms (at room temperature)

Return Time: 0,5 s

Battery:
two AAA alkaline ones & solar cells
(min. lifetime : 1000 welding hours)

Working Temperature: from -5°C to +55°C

View Area: 90 X 40 mm

UV Transmittance: 313 nm<,00006%
365 nm<0,0000756%

IR Transmittance: 780-1300 nm<0,003%
1300-2000 nm<0,009%

Weight: 570 g
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  SVÁŘECÍ KUKLA

Artikl E1205

Popis
/ Description

svářecí kukla, plast
welding helmet, plastic

  KŘÍŽ DO KUKLY

Artikl E3005

Popis
/ Description

náhradní kříž do svářecí 
kukly
reserve cross into welding 
mask

  SVÁŘECÍ ŠTÍT

Artikl E1050

Popis
/ Description

svářecí štít do ruky, měkký, 
černý
welding shield to the hand, 
soft, black

  SKLA DO SVÁŘECÍCH KUKEL

Artikl E3008 - tmavé dark
E3006 - čiré clear

Číslo
/ Number

7,8,9,10,11,12,13,14,15

Popis
/ Description

náhradní zorník do svařovací 
kukly, velikost 110 x 90 čiré, 
tmavé
reserve visor into the welding 
mask, size 110 x 90 clear, dark

_G
LA
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A285681 EN166 349 BT 

Ochrana zraku
/ Eye protection

_BRÝLE

VŠEOBECNÉ POŽADAVKY/GENERALS DEMANDS

 Všechny brýle musí odpovídat EN 166. Musí být vyzkoušeny notifikovanou zkušební laboratoří. Kategorie ochrany zjištěné laboratorními 
zkouškami jsou vyznačeny na straničkách a na zorníku brýlí.
 All glasses must conform to EN 166. Must be approved by notified testing laboratory. Protection category proven by laboratory tests are 
marked on temples and lens of glasses.

EN 166   Specifikace (brýle, ochranné brýle, štít a dioptrické brýle)
 Specification (glasses, safety glasses, shield and dioptric glasses)
EN 169  Filtry pro svařování
 Filtres for welding
EN 170  Filtry proti ultrafialovému záření
 Filtres against ultra-violet radiation
EN 171  Filtry proti infračervenému záření
 Filtres against infra-red radiation
EN 172  Protisluneční filtry pro profesionální použití
 Against-sun filtres for professional use
EN 379  Filtry pro svařování se spínavým světelným prostupem nebo dvojím světelným prostupem
 Filtres for welding with switch lighting transmission or double lighting transmission

ZNAČENÍ ZORNÍKŮ/LENSES MARKING

typ filtru/filter type

2 UV filtr/ultra-violet filter 

4 infračervený filtr/infra-red filter 

5 sluneční filtr/solar filter

6 sluneční filtr se specifikací IR
/solar filter with IR specification

číslo odstínu/shade number*

1.2 čirý/ nebo žlutý/clear or amber 

2.5 bronzový nebo šedý/bronze or 
grey 

3.1 kouřový/smoke

mechanická odolnost/mechanical resistance

úroveň nárazu
/impact level

maximální rychlost m/s
/maximum energy of stroke

S zvýšená pevnost
/increased robustness 12

FT náraz s nízkou energií
/low energy impact 45

BT náraz se střední energií
/medium energy impact 120

AT náraz s velkou energií
/high energy impact 190

vhodné pole použití (pouze uzavřené brýle)
recomended field of use/(for goggles only)

3 tekuté kapky
/liquid drops

4 velké částice prachu (až do 5 µm)
/big dust particles (till 5 µm)

5 plyn a jemný prach (méně než 5 µm)
/gas and mild dust (less than 5 µm)

9

roztavený kov a horké pevné látky (měly by 
odolat testu nárazem)
/melted metal and other hot solid matters 
(should be able to pass hit test)

Piktogramy/Pictograms

nastavitelná délka straniček/length adjust
stupňovité nastavení délky straniček zajišťuje přizpůsobení brýlí 
každému tvaru hlavy/gradual length adjust of temple provides 
glass conformation on each type of head

nastavitelný sklon straniček/angle adjust
nastavení sklonu straniček zajišťuje přizpůsobení brýlí každému 
tvaru hlavy/angle adjust of temple provides glass conformation 
on each type of head

úprava proti poškrábání/anti-scratching
úprava proti poškrábání prodlužuje životnost brýlí
/anti-scratching protracts useful life of glasses

nemlživá úprava/anti-fog
nemlživá úprava zvyšuje komfort nošení/anti-fog set up increase 
wearing comfort

ZNAČENÍ STRANIČEK/TEMPLE MARKING
*Pokud je pro filtr a odstín pouze jedno číslo, jedná se o svařovací zorník:
If filtr and shade have only one number then it is welding lens: 
1,7 = IR1,7; 3 = IR3,0; 5 = IR5,0; 7 = IR7,0

typ filtru/filter type

číslo odstínu/shade number
číslo dovozce/importer

optická třída/optical class
1 - permanentní nošení
/permanent wearing

mechanická odolnost
/mechanical resistance

symbol pro původní nebo vyměněný zorník
/symbol for original or spare lens

číslo dovozce/producer
norma/standard

vhodné pole použití
/recomended field of use

mechanická odolnost
/mechanical resistance
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  D-1

Artikl E4028

Popis
/ Description

nárazuvzdorný náhlavní držák, ply-
nulé nastavení obvodu reguluje otoč-
né kolečko, potítko vpředu, možnost 
nasazení zorníku S-1, S-1D, S-2
impact-resistant brow protector on 
headgear, wheel ratchet, sweat-ab-
sorber on forehead, to be used with 
safety screen S-1, S-1D, S-2

Norma
/ Standard

 EN 166

  S-1, S-1D

Artikl E4026 E4027

Popis
/ Description

čirý ochranný 
zorník, polykar-
bonát, rozměry 
40 cm x 22 cm
clear safety 
screen, polycar-
bonate, 
proportions 40 
cm x 22 cm

tmavý ochranný 
zorník, polykar-
bonát, rozměry 
40 cm x 22 cm
smoke safety 
screen, polycar-
bonate, 
proportions 40 
cm x 22 cm

Norma
/ Standard

 EN 170  EN 172

  S-2

Artikl E4033

Popis
/ Description

drátěný zorník, použití v lesnictví, 
rozměry 40 cm x 22 cm
steel safety ocular for forestry, 
proportions 40 cm x 22 cm

Norma
/ Standard

 EN 1731

S-1

S-1D
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  SH-1

Artikl D1002

Popis
/ Description

velmi komfortní ochranná přilba s větracími 
otvory, plynulé nastavení obvodu reguluje 
otočné kolečko, pohodlný 6ti bodový látkový 
hlavový kříž, čelový potní pásek, výborná 
stabilita přilby
safety helmet, special designed for ultimate 
comfort with ventilation, wheel ratchet, sweat 
band, 6 point webbing harness, great stability

Materiál
/ Material

ABS

Barva
/ Colour

bílá, červená, modrá, oranžová, zelená, žlutá
white, red, blue, orange, green, yellow

Životnost
/ Useful life

5 let, odolnost vůči teplu od -20°C do +50°C
5 years, resistant to heat from -20°C to +50°C

Norma
/ Standard

 EN 397
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  PŘÍSLUŠENSTVÍ K SH-1
Název
/ Name Artikl Popis

/ Description

D-2 E4029 držák zorníku s upevněním 
na přilbu
screen holder with fixation on 
helmet

S-1,
S-1D
S-2

E4026,
E4027,
E4033

ochranný zorník, viz str. 203
safety screen, see page 203

H510P3E,
H520P3E, 
H540P3E,
L1H,
L3H,
C1H,
C3H

C1045, 
C3008, 
C3009,
C4007,
C1062,
C1065,
C1069,
C1068

mušlový chránič sluchu 
s adaptérem, viz str. 236, 
238, 244, 245, 246
ear defenders with adaptor, 
see page 236, 238, 244, 245, 
246

SH-1-2 D1224 podbradní pásek k přilbě SH-1
chin-strap for helmet SH-1

SH-1-3 D1225 čelový potní pásek z PU pěny 
a bavlny, k přilbě SH-1
sweat band from PU foam and 
cotton for helmet SH-1

D-2

S-1,
S-1D
S-2

SH-1-2

H510P3E,
H520P3E, 
H540P3E,
L1H,
L3H,
C1H,
C3H

SH-1-3

205

  NÁHLAVNÍ KŘÍŽ K SH-1

Artikl D1074

Popis
/ Description

6-ti bodový látkový kříž s otočným 
kolečkem, pro helmu SH1
6 point webbing harness with ratch-
et, for helmet SH-1
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  BRUNO

Artikl D1301

Popis
/ Description

nárazuvzdorná tmavě modrá čepice, 
pro lehčí ochranu proti nárazu s ABS 
skořepinou a pěnovou vložkou,  
s ventilačními otvory
sprot working dark blue cap, for light 
protection against impact with ABS 
shell and foam spacer, ventilation 
holes

Norma
/ Standard

EN 812
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  R-5

Artikl D1018

Popis
/ Description

ochranná přilba, pracovní teplota -10°C/+50°C, 
elektrická izolace do 440 V, jednoduše nastavi-
telná velikost
safety helmet, working temperature 
-10ºC/+50ºC, electrical insulation up to 440 V, 
easily adjustable size

Materiál
/ Material

polyetylen
polyethylene

Barva
/ Colour

bílá, červená, modrá, oranžová, zelená, žlutá
white, red, blue, orange, green, yellow

Životnost
/ Useful life

4-5 let
4-5 years

Norma
/ Standard

 EN 397

  PŘÍSLUŠENSTVÍ K R-5
Název
/ Name Artikl Popis

/ Description

60706 D2001 adaptér, může být upevněn na většinu 
ochranných přileb, umožňuje nosit držák 
na štít 
adaptor, can be fixed on almost any stan-
dard safety helmets, allows to wear face 
shield holder

60707 D2003 držák štítu, 3 pozice, nastavitelná délka
face shield holder, 3 tip-up positions and 
length adjust

M-60 C4007 mušlový chránič sluchu s adaptérem, viz 
str. 228
ear defenders with adaptor, see page 228

S-2 E4033 drátěný ochranný štít, použití v lesnictví, 
40 x 19 cm
steel shield for forestry, 
40 x 19 cm

D1050 náhradní kříž do helmy
spare harness

D1055 podbradní pásek
chin-strap

60706

60707

M-60

S-2
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  G3001

Artikl D1242: posuvný pásek/pinlock
D1242/K: upínací otočné kolečko/wheel ratchet

Popis
/ Description

ochranná přilba bez ventilace, plynulé nastave-
ní obvodu, indikátor signalizující dobu použi-
teknosti, potní páska plastová, pracovní teplota 
-30 + 55°C, 440VAC, 1000V dle EN 50365
helmet without ventilation, detector signals 
time for change the helmet, plastic sweat 
band, working temperature -30 + 55°C, 1000V 
according to EN 50365

Materiál
/ Material

plast ABS stabilizovaný proti vlivu ultrafialové-
ho záření
plastic material ABS stabilized against UV radia-
tion influence

Barva
/ Colour

bílá
white

Životnost
/ Useful life

3-5 let
3-5 years

Norma
/ Standard

EN 397, EN 50365

  G3000

Artikl D1227

Popis
/ Description

velmi komfortní přilba s větším počtem 
větracích otvorů, plynulé nastavení obvodu, 
indikátor signalizující dobu použitelnosti přilby, 
čelový potní pásek, výborná stabilita
very comfortable helmet with more ventilati-
on, smooth setting of circumference, detector 
signals time for change the helmet, sweat 
band, great stability

Materiál
/ Material

plast ABS stabilizovaný proti vlivu ultrafialové-
ho záření
plastic material ABS stabilized against UV radi-
ation influence

Barva
/ Colour

šedá, žlutá, bílá, oranžová, červená, modrá, 
zelená, fluorescenční
grey, yellow, white, orange, red, blue, green, 
fluorescent

Životnost
/ Useful life

3-5 let
3-5 years

Norma
/ Standard

 EN 397

Na objednávku
To order

fluorescenční na objednávku
fluorescent to order



Kombinovaná ochrana
/ Combined protection

_KO
M

BIN
O

VAN
Á 

O
CH

RAN
A

209

  PŘÍSLUŠENSTVÍ PŘILEB PELTOR™ 
Název
/ Name Artikl Popis

/ Description

GH1 D1229 podbradní pásek k přilbě G3000 
chin strap for helmet G3000

HYG3 D1230 čelový potní pásek 
sweat band

V4A D1235 drátěný ochranný štít pro extrémně nepříznivé pra-
covní podmínky, vyroben z oceli v matném provedení
wire safety shield for extreme unfavourable work 
conditions, make from steel in dead design

V2A D1234 štít na přilbu acetátový, viz strana 210
acetate shield for helmet, see page 210

GR3C D1231 ochrana proti dešti
protection against rain

P3V/2 D1233 držák ochranného štítu
protection shield holder

V6* D1232 ochranné brýle, viz strana 210
safety glasses, see page 210

H510P3E,
H520P3E, 
H540P3E

C1045, 
C3008, 
C3009

mušlový chránič sluchu 
s adaptérem, viz str. 244, 245, 246
ear defenders with adaptor, see page 244, 245, 246

P3V/2

HYG3

V4A

GR3C

H510P3E,
H520P3E, 
H540P3E

V6*

GH1
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210

  V2A

Artikl D1234

Popis
/ Description

čirý ochranný štít z celulózového 
acetátu, vysoká odolnost proti 
působení chemických látek, dobré 
optické vlastnosti a oboustranná 
ochrana proti zamlžování, teplotní 
rozsah –40 °C až +100 °C
clear safety shield from cellulose 
acetate, high resistance against 
chemical material action, good 
optical quality and double-sided 
antifog, temperature range -40°C 
to + 100°C

Norma
/ Standard

 EN 166

  V6E, V6C, V6B

Artikl D1232

Popis
/ Description

integrované lehké brýle se snadným upev-
něním na ochrannou přilbu Peltor,  možnost 
flexibilního nastavení
integrated light glasses with easy fixation on 
safety helmet  Peltor, possibility of flexible 
adjustment

Zorník
/ Lens

V6E - čirý/clear
V6C - žlutý/amber
V6B - kouřový/smoke

Norma
/ Standard

 EN 166

Na objednávku
To order

Na objednávku
To order



OKULAKombinovaná ochrana
/ Combined protection

_KO
M

BIN
O

VAN
Á 

O
CH

RAN
A

211

  Š-P 6

Artikl D1019

Popis
/ Description

ochranný štít z plexiskla, ochra-
na zraku proti projekci malých 
pevných částic, rozměry
90 x 250 mm
safety shield from plexiglass, 
protection of eyes against pro-
jection small solids, proporti-
ons 90 x 250 mm

  Š-P 28

Artikl D1021

Popis
/ Description

ochranný štít z plexiskla, 
ochrana zraku proti 
projekci malých pevných 
částic, rozměry
220 x 290 mm
safety shield from plexi-
glass, protection of eyes 
against projection small 
solids, proportions 220 x 
290 mm

  Š-P 29

Artikl D1022

Popis
/ Description

ochranný štít z plexiskla, 
ochrana zraku proti 
projekci malých pevných 
částic, rozměry
330 x 290 mm
safety shield from plexi-
glass, protection of eyes 
against projection small 
solids, proportions 
330 x 290 mm
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Ochrana dýchacích cest
/ Respirators

_M
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  AP 311 FFP1

Artikl F7007

Popis
/ Description

skládaný respirátor, filtrační médium z po-
lypropylenu, funguje na bázi elektrostatiky, 
vnější a vnitřní vrstva z SMS textilie/polypro-
pylenu, nosní svorka a dvojitý pásek z přírodní 
gumy zajišťují vynikající těsnost, měkká nosní 
pěna
respirator, filter media in melt-blown 
electrostatic polypropylene, outer and inner 
layers in polypropylene SMS, twin-strap from 
natural rubber, nose clip, foam nose cushion

Ochrana
/ Protection

4,5 x NPK/OEL 

Váha
/ Weight

9 g 

Norma
/ Standard

EN 149

  AP 321 FFP1

Artikl F7006

Popis
/ Description

skládaný respirátor s výdechovým ventilkem, 
filtrační médium z polypropylenu, funguje na 
bázi elektrostatiky, vnější a vnitřní vrstva  
z SMS textilie/polypropylenu, nosní svorka  
a dvojitý pásek z přírodní gumy zajišťují vyni-
kající těsnost, měkká nosní pěna
respirator with valve, filter media in melt-
blown electrostatic polypropylene, outer and 
inner layers in polypropylene SMS, twin-strap 
from natural rubber, nose clip, foam nose 
cushion

Ochrana
/ Protection

4,5 x NPK/OEL 

Váha
/ Weight

14 g 

Norma
/ Standard

EN 149
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  AP 312 FFP2

Artikl F7009

Popis
/ Description

skládaný respirátor, filtrační médium z po-
lypropylenu, funguje na bázi elektrostatiky, 
vnější a vnitřní vrstva z SMS textilie/polypro-
pylenu, nosní svorka a dvojitý pásek z přírodní 
gumy zajišťují vynikající těsnost, měkká nosní 
pěna
respirator, filter media in melt-blown 
electrostatic polypropylene, outer and inner 
layers in polypropylene SMS, twin-strap from 
natural rubber, nose clip, foam nose cushion

Ochrana
/ Protection

12 x NPK/OEL 

Váha
/ Weight

10 g 

Norma
/ Standard

EN 149

  AP 322 FFP2

Artikl F7008

Popis
/ Description

skládaný respirátor s výdechovým ventilkem, 
filtrační médium z polypropylenu, funguje na 
bázi elektrostatiky, vnější a vnitřní vrstva  
z SMS textilie/polypropylenu, nosní svorka  
a dvojitý pásek z přírodní gumy zajišťují vyni-
kající těsnost, měkká nosní pěna
respirator with valve, filter media in melt-
blown electrostatic polypropylene, outer and 
inner layers in polypropylene SMS, twin-strap 
from natural rubber, nose clip, foam nose 
cushion

Ochrana
/ Protection

12 x NPK/OEL 

Váha
/ Weight

15 g 

Norma
/ Standard

EN 149
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  AP 521 FFP1

Artikl F7004

Popis
/ Description

respirátor mušlového tvaru s výdechovým 
ventilkem, filtrační médium z polypropylenu, 
funguje na bázi elektrostatiky, vnější vrstva  
z SMS textilie/polypropylenu, vnitřní vrstva  
z polyesteru, nosní svorka a dvojitý pásek  
z přírodní gumy zajišťují vynikající těsnost, 
měkká nosní pěna
respirator with valve, filter media in melt-
blown electrostatic polypropylene, outer layer 
in polypropylene SMS, inner layer in polyester, 
twin-strap from natural rubber, nose clip, 
foam nose cushion

Ochrana
/ Protection

4,5 x NPK/OEL 

Váha
/ Weight

13 g 

Norma
/ Standard

EN 149

  AP 522 FFP2

Artikl F7005

Popis
/ Description

respirátor mušlového tvaru s výdechovým 
ventilkem, filtrační médium z polypropylenu, 
funguje na bázi elektrostatiky, vnější vrstva  
z SMS textilie/polypropylenu, vnitřní vrstva  
z polyesteru, nosní svorka a dvojitý pásek  
z přírodní gumy zajišťují vynikající těsnost, 
měkká nosní pěna
respirator with valve, filter media in melt-
blown electrostatic polypropylene, outer layer 
in polypropylene SMS, inner layer in polyester, 
twin-strap from natural rubber, nose clip, 
foam nose cushion

Ochrana
/ Protection

12 x NPK/OEL 

Váha
/ Weight

14 g 

Norma
/ Standard

EN 149
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  AP 522 C

Artikl F7010

Popis
/ Description

respirátor mušlového tvaru s výdechovým ven-
tilkem, uhlíkový filtr proti organickým parám, 
filtrační médium z polypropylenu, funguje na 
bázi elektrostatiky, vnější vrstva z SMS texti-
lie/polypropylenu, vnitřní vrstva z polyesteru, 
nosní svorka a dvojitý pásek z přírodní gumy 
zajišťují vynikající těsnost, měkká nosní pěna
respirator with valve, carbon prefilter against 
organic vapours, filter media in melt-blown 
electrostatic polypropylene, outer layer in 
polypropylene SMS, inner layer in polyester, 
twin-strap from natural rubber, nose clip, 
foam nose cushion

Ochrana
/ Protection

12 x NPK/OEL 

Váha
/ Weight

15 g 

Norma
/ Standard

EN 149

  VFLEX 9152

Artikl F1099

Popis
/ Description

filtrační polomaska tvaru V, bez 
výdechového ventilku, ochrana proti 
koncentracím částic pevných látek  
a netěkavých kapalin
V-shaped particulate respirator 
without expiratory valve, protection 
against concentration of solids and 
nonvolatile liquids

Ochrana
/ Protection

12 x NPK/OEL 

Váha
/ Weight

15 g 

Norma
/ Standard

EN 149
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  9310, 9320

Artikl F1024 F1026

Popis
/ Description

skládací filtrační respirátor bez výdechového 
ventilku, ochrana proti jemnému prachu, 
kapalným aerosolům na bázi vody a oleje
folding filtration respirator without expirato-
ry valve, protection against fine dust, liquid 
aerosols on base water and oils

Ochrana
/ Protection

FFP1
4 x NPK/OEL 

FFP2
12 x NPK/OEL

Norma
/ Standard

EN 149 EN 149 

  9312, 9322, 9332

Artikl F1025 F1027 F1028

Popis
/ Description

skládací filtrační respirátor  
s výdechovým ventilkem, ochrana 
proti jemnému prachu, kapalným 
aerosolům na bázi vody a oleje
folding filtration respirator with ex-
piratory valve, protection against 
fine dust, liquid aerosols on base 
water and oils

skládací filtrační respirátor 
s výdechovým ventilkem, 
ochrana proti jemnému 
prachu, kapalným aerosolům 
na bázi vody a oleje, kovovým 
výparům
folding filtration respirator 
without expiratory valve, 
protection against fine dust, 
liquid aerosols on base water 
and oils, metal exhalation

Ochrana
/ Protection

FFP1
4 x NPK/OEL 

FFP2
12 x NPK/OEL

FFP3
50 x NPK/OEL

Norma
/ Standard

EN 149 EN 149 EN 149

barevně odlišené pásky
/twin-straps differentiated 
in colour

filtrační polomasky proti částicím 
jsou barevně odlišeny, pro snadné 
rozlišení úrovní ochrany
/filtration respirators against 
particles are differentiated 
in colour, for easy resolution 
protection level

třída ochrany P1/protection level P1

třída ochrany P2/protection level P2

třída ochrany P3/protection level P3
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Průvodce výběrem správného respirátoru/handbook for selection right respirator

Zvolte  správnou ochranu/select right protection 

Činnost/activity Třída ochrany
/protection level Důležité informace/important informations

Pískování/sanding 
Řezání/cutting 
Vrtání/boring

Rez, kovové částice, plnivo/blight, steel particles, gas  P1 
Beton, kámen/concrete, stone

 P1 
při vysoké koncentraci křemíku
/in high concentration of silicon  P2 

Cement, dřevo, ocel/cement, wood, steel  P2 
Laky/fermeže/antikorozní nátěry/varnishes/anticorrosive paints

 P2 
při přítomnosti chromanů
/in present the chrome  P3 

Ocel, nerezová ocel/steel, rustfree steel  P3 
Nátěr proti usazování/paint against sedimentation

 P3 
může být nutná speciální filtrační polomaska/can be 
urgent special filtration respirator

Nástřik oleje při nízké teplotě
/oil spray in low temperature  P2 

Svařování/welding

Měkká ocel, zinek (Autogen, MIG/MIK)/soft steel, zinc (oxy-acetylene 
welder, MIG/MIK)  P2 

3M 9928 nebo 9925 na ochranu proti ozónu
/3M 9928 or 9925 for protection against ozone

Nerezová ocel (elektrody)/rustfree steel (electrodes)
 P3 

3M 9928 nebo 9925 na ochranu proti ozónu
/3M 9928 or 9925 for protection against ozone

Pájení/soldering process  P2 

Práce s azbestem/work with 
asbestos

Velmi malá množství/very low quantity  P2 

 P3 
Práce se sklem a minerálnímy 
vlákny/work with glass and 
mineral fibres

 P2 

Třídění odpadu/trash sorting  P3 
múže být zapotřebí polomaska chránící před plyny a 
výpary
/can be need respirator protect against gases and fumes

Stříkání/splashing

Nástřik barev/colour spray
 P2 

může být zaptřebí polomaska chránící před plyny a 
výpary
/can be need respirator protect against gases and fumes

Pescitidy (rozpustné ve vodě)/pesticides(instant in water)  P2 
Technická údržba (např. 
výměna filtrů)
/technical maintenance(for 
example filter change)

 P3 

Alergie/allergy
Pyl, zvířecí srst/fine dust, animal coat  P1 
Obilný prach/cereal dust  P2 

Kontakt s/contact with:

Plíseň/houby/mould/mushrooms  P2 
Bakterie/microbes  P2 s tuberkulózou/with tuberculosis     P3  

Výfukové plyny/kouře z dieslového motoru/exhaust gas, smoke from 
diesel motor  P2 

Výstraha/warning:

Tyto instrukce jsou pouze vodítkem. Neměly by být použity jako jediný prostředek k volbě respirátoru. Podrobnosti týkající se výkonu a omezení jsou uvedeny na balení respiráto-
ru a v pokynech pro uživatele. Před použitím každého z těchto respirátorů si uživatel musí přečíst pokyny pro každý výrobek a porozumět jim. Musí být dodržena příslušná státní 
legislativa. 
These instructions are just quide-post. Should be not use as single agent for repsiratory choice. Details concerning function and limitation are mentioned on respirator packing and 
in instructions for users. Before using each from this respirators must user read instructions for each product and understand it. Must be keep appropriate state legislation.

Aplikační limity pro filtrační polomasku s vyměnitelným filtrem
/application limits for filtration half mask with exchangeable filter

Ochranný faktor
/protective factor

NPK-P
Důležité informace
/important informationspolomaska

/half mask
celoobličejová maska

/face mask

Filtrační polomaska proti částicím FFP1
/filtration half mask against particles FFP1

 P1  

4 4 nechrání před částicemi karcinogenních nebo radioaktivních materiálů, ani před vzduchem 
přenášenými biologickými látkami rizikové skupiny 2. a 3. a enzymy
/not protect against carcinogenic or radioactive material particles, not even against biologic 
material risk group 2. and 3. relaid by air and enzymes

Filtrační polomaska proti částicím FFP2
/filtration half mask against particles FFP2

 P2 

12 16 nechrání před částicemi radioaktivních materiálů, ani před vzduchem přenášenými biologic-
kými látkami rizikové skupiny 3 a enzymy
/not protect against radioactive material particles, not even against biologic material risk 
group 3. relaid by air and enzymes

Filtrační polomaska proti částicím FFP3
/filtration half mask against particles FFP3

 P3 

50 200

Nejvyšší přípustná koncentrace pracovního prostředí
/the highest available concentration of work environment
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  POLOMASKA 4251, 4255 , 4277 

Artikl F2003 F2004 F2005

Popis
/ Description

polomaska, účinná a pohodlná ochrana proti plynům, výparům a částicím, 2 velké uhlíkové filtry 
pro dosažení dlouhé životnosti a nízkého odporu dýchání v kombinaci s částicovým filtrem, níz-
koodporový výdechový ventilek pro snížení akumulace tepla, nastavitelné náhlavní pásky  
k zajištění stabilního bezpečného přilnutí k hlavě
improved maintenance free half masks line 4000 Comfort Plus is distinguished with unique con-
ception, effectual and comfortable protection against gases, vapours and elements, 2 big carbon 
filters for long useful life and low breathing defy in combination with elements filter, low defy 
parabolic expiratory valve for reduction of heat accumulation, adjustable head straps for fixed 
security of adhesion on the head

Třída ochrany FFA1P2D FFA2P3D FFABE1P3D

Ochrana
/ Protection

10x NPK-P (pro organické 
výpary)
12x NPK-P (pro aerosoly 
na bázi vody a netěkavých 
kapalin) 
10 x NPK-P (for organic 
vapor)
12 x NPK-P (for aerosols on 
base of water and involative 
liquids)

10x NPK-P (pro organické 
výpary)
50x NPK-P (pro aerosoly 
na bázi vody a netěkavých 
kapalin)
10 x NPK-P (for organic 
vapor)
50 x NPK-P (for aerosols on 
base of water and involative 
liquids)

10x NPK-P (pro organické 
výpary,
anorganické a kyselé plyny)
50x NPK-P (pro aerosoly 
na bázi vody a netěkavých 
kapalin)
10 x NPK-P (for organic 
vapor, anorganic vapor and 
acid gas)
50 x NPK-P (for aerosols on 
base of water and involative 
liquids)

Norma
/ Standard

EN 405 EN 405 EN 405
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  POLOMASKA 7501, 7502, 7503

Artikl F2007/S, F2007/M, F2007/L

Popis
/ Description

polomasky řady 7500 jsou zhotoveny z eudermického silikonu, 
bajonetový úchytný systém filtru 3M pro bezpečné, zajištěné 
upevnění, výdechový ventilek pro snadnější dýchání a snížení 
akumulace tepla a vlhkosti, měkký silikonový materiál skýtá 
větší pružnost a lehčí kontakt s obličejem a hlavou, využívá 
všechny existující filtry řady 2000, 5000 a většinu filtrů řady 
6000, systém náhlavních pásků a třmenu se spouštěcí schopnos-
tí poskytuje větší stabilitu a menší tlak na nos
half masks line 7500 are constructed from eudermic silicon, 
bayonet fixative system of filter 3M for safe and assured filter 
fixation, expiratory valve  for easier breathing and reduction 
of accumulation of the heat and humidity, soft silicon material 
have higher elasticity and lighter contact with the face and 
head, uses all existing filters from lines 2000, 5000 and most of 
filters line 6000, system of head straps and stirrup with loseable 
ability provides bigger stability  and lower pressure on nose
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  POLOMASKA 6000

Artikl
6100/S, 6200/M, 6300/L 
F2006/S , F2006/M, F2006/L

Popis
/ Description

polomaska, design se dvěma filtry snižuje odpor při dýchání, 
poskytuje vyváženější utěsnění než maska s jedním těžkým fil-
trem v přední části a zlepšuje také zorné pole, bajonetový upí-
nací systém filtru 3M pro bezpečné a zajištěné připevnění filtru, 
měkká a lehká elastomerická obličejová část, využívá všechny 
existující filtry řady 2000, 5000 a většinu filtrů řady 6000
half mask, design with 2 filters reduces defy during breathing, 
provides more balanced sealing than mask with one heavy filter 
in the front part and improve field vision too, bayonet fixative 
system of filter 3M for safe and assured filter fixation, soft 
and lightweight elastomeric face part, make use of all existing 
filters line 2000, 5000 and most of filters line 6000
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  CELOOBLIČEJOVÁ MASKA 6800, 6900

Artikl F3001/M, F3001/L

Popis
/ Description

celoobličejová maska, design se dvěma filtry snižuje odpor při dýchání, poskytu-
je vyváženější utěsnění než maska s jedním těžkým filtrem v přední části  
a zlepšuje také zorné pole, bajonetový upínací systém filtru 3M pro bezpečné  
a zajištěné připevnění filtru, měkká a lehká elastomerická obličejová část, využí-
vá všechny existující filtry řady 2000, 5000 a většinu filtrů řady 6000
face mask, design with 2 filters reduces defy during breathing, provides more 
balanced sealing than mask with one heavy filter in the front part and improve 
field vision too, bayonet fixative system of filter 3M for safe and assured filter fi-
xation, soft and lightweight elastomeric face part, make use of all existing filters 
line 2000, 5000 and most of filters line 6000
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  FILTRY PROTI ČÁSTICÍM 3M™ ŘADY 2000

Artikl Typ
Stupeň 
ochrany
/Level of 
protection

Norma Ochrana proti
Protection

F4009 2125 P2 EN 143 pevné a kapalné částice
sold and liquid particles

F4011 2135 P3 EN 143 pevné a kapalné částice
sold and liquid particles

  FILTRY PROTI ČÁSTICÍM 3M™ ŘADY 5000

Artikl Typ
Stupeň 
ochrany
/Level of 
protection

Norma Ochrana proti

pro kombinaci s filtry proti plynům:
for combination with filters ainst gas:

F4006 5911 P1 EN 143 pevné a kapalné částice
sold and liquid particles

F4007 5925 P2 EN 143 pevné a kapalné částice
sold and liquid particles

F4008 5935 P3 EN 143 pevné a kapalné částice
sold and liquid particles

F5001 501 držák filtrů
filters holder

F5002 502 adaptér
adaptor

  FILTRY PROTI ČÁSTICÍM 3M™ ŘADY 6000

Artikl Typ
Stupeň 
ochrany
/Level of 
protection

Norma Ochrana proti

F4014 6051 A1 EN 14387 organické plyny a výpary
organic gas and vapours

F4015 6054 K1 EN 141 čpavek a deriváty
ammoniac and derivatives

F4016 6055 A2 EN 14387 organické plyny a výpary
organic gases and vapours

F4017 6057 ABE1 EN 141
organické, anorganické a kyselé plyny a výpary
organic, anorganic and acidic gases and 
vapours

F4018 6059 ABEK1 EN 141

organické, anorganické a kyselé plyny, čpavek 
a deriváty
organic, anorganic and acidic gases, ammoniac 
and derivatives

F4019
6096

HgP3 EN 141 rtuťové výpary a částice
mercurial vapours and particles

F4020
6098*

AXP3 EN 371

organické výpary (bod varu pod 65 °C) a 
částice
organic vapours (boil point under 65°C) and 
particles

F4021
6099*

ABEK2P3 EN 141

organické výpary, anorganické a kyselé plyny,
čpavek a deriváty, částice
organic, anorganic and acid gas, ammoniac and 
derivatives, elements

* pouze pro celoobličejové masky, minimální objednatelné množství 32ks
* only for full facial masks, moq 32pcs
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Všechny masky 3M™ řady 6000 a 7500 mohou být použity 
s mnoha různými filtry Zorník/Ocular

Široké zorné pole/Wide field vision

Upínací systém a pásky
/Fastening system and twin-straps
Nastavitelný upínací systém a pásky 
pro optimální přilnutí
/Adjustable fastening system and 
twin-straps for optimal adhesion

Maska/Respirator
Lehký, měkký hypoalergenní materi-
ál, poskytuje maximální pohodlí
/Light, soft hyperallergymaterial, 
provide maximal comfort

Částice/Particles

Částice/Particles

Kombinace
/Combination

Plyny a výpary
/Gases and fumes
Částice/Particles

Celoobličejová maska řady 6000 
/Face mask line 6000

Polomaska řady 7500
/Half mask line 7500

Polomaska řady 6000
/Half mask line 6000

2125
2135

501

5911
5925 
5935

6051
6054 
6055
6057
6059

501

5911
5925 
5935

603

6096
6098* 
6099** Pouze pro použití s celoobli-

čejovými maskami
/Only for use with face masks

Zvolte si správnou úroveň  ochrany/Choose correct level of protection
druh práce
/work specification

třída ochrany
/degree of protection*

poznámka
/note

leptání 
kyselinou
/acid etching

organické rozpouštědlo/dichlormetan
/organic solvent/dichlormethane AX jednotky s pohonem a přívodem vzduchu, v příslušných případech

/units with engine and air input, for particular cases

čpavkový odstraňovač barev
/ammonia based paint remover ABEK jednotky s pohonem a přívodem vzduchu, v příslušných případech

/units with engine and air input, for particular cases

svařování
/welding

polyuretanový povlak/polyurethane layr ABEP3

nerezová ocel
/stainless steel ABEP3 jestliže elektroda uvolňuje toxické, plynné látky

/if the electrode releases toxic, gas matters

povlakování/lay-
er application

lak na bázi rozpouštědla/on dissolvent based lacquer A2

lak na bázi vody (včetně zbytkového ředidla)
/on dissolvent based water A1

stříkání
/spraying

lak na bázi rozpouštědla, syntetické pryskyřice
/on dissolvent based lacquer/synthetic resin A2P2

izokyanát obsahující lak
/izocyanat containing lacquer A2P2 jednotky s pohonem a přívodem vzduchu, v příslušných případech

/units with engine and air input, for particular cases

pesticid (organický/prchavý)
/pesticide(organic/nonpersistent) A2P2 celoobličejová maska, v příslušných případech

/face mask for particular cases

lepení
/glueing

lepidla obsahující rozpouštědlo
/glues containing dissolvent A1 A2P2 při použití stříkaných lepidel

/A2P2 for use of sprayed glues

manipulace s
/manipulation 
with:

kysličník siřičitý/oxide sulphurous ABE 

kyselina solná
/salt acid ABE celoobličejová maska pro dodatečnou ochranu obličeje

/face mask for additional face protection

kapalný hnůj/liquid dung ABEK

čpavek
/ammonium K celoobličejová maska pro dodatečnou ochranu obličeje

/face mask for additional face protection

benzínové/dusíkové ředidlo/petrol/nitrogen diluent A2

skladování nebezpečného zboží/přeprava
/stocking/transport of dangerous goods ABEKP3

*Limity použití pro masky proti plynům a výparům/limits for use of mask against gases and exhales:

Polomasky by měly být použity do max. 10ti násobku NPK-P. Celoobličejové masky by měly být použity do max. 200 násobku NPK-P. Filtry třídy 1 do 1 000 ml/m3 (0,1 obj.%); 
filtry třídy 2 do 5 000 ml/m3 (0,5 obj.%), podle toho, který limit je dosažen první. AX-Filtr pro nízký bod varu (organické sloučeniny s nízkým bodem varu pod 65°C). AX-Filtr by 
měl být osazován pouze na celoobličejové masky 3M. A1- a A2-Filtr pro organické výpary s bodem varu nad 65°C.
Half mask should be used max. till 10x NPK-P. Full masks shoul dbe used max. till 200x NPK-P. Filters grade 1 up to 1 000 ml/m3 (0,1 size %); Filters grade 2 up to 5 000 ml/m3 
(0,1 size %). According to the limit which is achieved first. AX-filter for low boiling point (organical compounds with low boiling point under 65°C). AX-filter should be put on 3M 
full masks only. A1- and A2-filter for organical exhales with boiling point over 65°C.
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Dýchací systémy 3M™ Versaflo™/ 3M™ Versaflo™ Respirator Systems

Dýchací systémy 3M™ Versaflo™ představují 
komplexní přístup k ochraně pracovníků 
prostřednictvím systémů složených z pohodl-
ných modulů.

3M™ Versaflo™ Respirator Systems are a compre-
hensive approach to worker protection systems 
based on comfortable-to-wear modules.

Každý systém má tři volitelné moduly - zdroj vz-
duchu, náhlavní díl a dýchací hadici - které lze 
vzájemně kombinovat a vytvářet desítky různých 
konfigurací. Maximální flexibilita pro měnící  
se pracovní prostředí, potřeby i nároky na po-
hodlí.

Each system has three easy-to-select modules – 
an air delivery unit, a headtop and a breathing 
tube–that can be combined into dozens of sys-
tem configurations. It is the ultimate in flexibility 
for handling changing user environments, needs, 
and comfort preferences.

Náhlavní díly lehké/S-series headtops Náhlavní díly m-řady/M-series headtops

Hadice/Tubes

Jednotka/Kit

S-133/333G S-433/533 S-655/657/757/855E M-106/107 M-306/307 M-406/407

BT-20 S/L BT-40

TR-300
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  VERSAFLO - JEDNOTKA STARTOVACÍ SADA

Artikl F6100

Popis
/ Description

Startovní kit (filtroventilační jednotka TR-302E, částicový filtr, předfiltr, stan-
dartní pásek, baterie s vysokou kapacitou, nabíječka pro jednu baterii, délkově 
nastavitelná dýchací hadice BT-30)
Powered air starter kit Europe (unit TR302E, P3 filter, pre-filter, standard belt, 
high capacity battery, battery charger, lenght adjustable breathing tube BT-30)
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JEDNOTKA - JEDNOTLIVÉ DÍLY/PARTS OF KIT
kód
/code

popis description

JEDNOTKA
/KIT TR-300 TR-302E Filtroventilační jednotka (jednotka, kryt filtru, indikátor proudění vzduchu) Versaflo turbo unit (unit, filter cover, indicator)

BATERIE
/BATTERIES

TR-300 TR-341E Kit s nabíječkou pro jednu baterii (nabíjecí podstavec + kabel) Battery charger kit European (charging base + cable)
TR-300 TR-332 Baterie s vysokou kapacitou. High capacity battery                                  
TR-300 TR-330 Baterie Economy. Standard battery 

PÁSKY
/BELTS

TR-300 TR-325 Standartní pásek. Standard belt 
TR-300 TR-326 Kožený pásek. Leather belt for TR-300 turbo

HADICE
/TUBES

TR-300 BT-40 Dýchací hadice - Heavy Duty. Heavy duty rubber breathing tube
S series BT-20S Dýchací hadice pro náhlavní díly série S a kukly, vel. S/M Breathing tube - Heavy Duty
S series BT-20L Dýchací hadice pro náhlavní díly série S a kukly, vel. M/L Breathing tube                                         

KRYT
/ARRESTOR TR-300 TR-362E Ochranný kryt proti jiskrám. Spark arrestor   

FILTRY
/FILTRES

TR-300 TR-3710E Filtr proti částicím. P3 filter 
TR-300 TR-3600 Předfiltr. Pre-filter            

NÁHLAVNÍ DÍLY M-ŘADY/M-SERIES HEADTOPS
kód
/code

popis description

M-100

M series M-106 Náhlavní díl pro přívod vzduchu s povrstveným zorníkem pro vyšší chemickou a me-
chanickou odolnost a komfortním obličejovým těsněním

Respiratory faceshield assembly, coated visor, dust and chemical 
resistance

M series M-107 Náhlavní díl pro přívod vzduchu s povrstveným zorníkem pro vyšší odolnost proti 
postřiku roztaveným kovem a nehořlavým obličejovým těsněním

Respiratory faceshield assembly, coated visor, hot parties 
resistance

M series M-154 Čelové potítko Replacement forehead seal     

M-300

M series M-306 Přilba pro přívod vzduchu s povrstveným zorníkem pro vyšší chemickou a mechanickou 
odolnost a komfortním obličejovým těsněním

Respiratory hardhat assembly, coated visor, dust and chemical 
resistance

M series M-307 Přilba pro přívod vzduchu s povrstveným zorníkem pro vyšší odolnost proti postřiku 
roztaveným kovem a nehořlavým obličejovým těsněním Respiratory hardhat assembly,  hot parties resistance

M series M-354 Čelové potítko Replacement forehead seal

M-400

M series M-406 Přilba pro přívod vzduchu s povrstveným zorníkem pro vyšší chemickou a mechanickou 
odolnost a odolným ochranným límcem

Respiratory helmet assembly, coated visor, shroud, dust and 
chemical resistance 

M series M-407 Přilba pro přívod vzduchu s povrstveným zorníkem pro vyšší odolnost proti postřiku 
roztaveným kovem a nehořlavým ochranným límcem

Respiratory helmet assembly, coated visor, shroud, hot parties 
resistance

M series M-957 / 
L-115

Čelová komfortní podložka Forehead comfort pads 

M-100, 300, 
400

M series M-441 Obličejové těsnění Replacement jaw  gasket
M series M-927 Zorník Coated visor                 
M series M-928 Ochranné fólie zorníku Peel-off visor covers  
M series M-935 Standardní obličejové těsnění pro použití s M-100 a M-300 Comfortable faceseal for M-100 and M-300
M series M-936 Komfortní obličejové těsnění pro použití s M-100 a M-300 Comfortable faceseal for M-100 and M-300
M series M-937 Nehořlavé obličejové těsnění pro použití s M-100 a M-300 Flame resistant faceseal for M-100 and M-300

NÁHLAVNÍ DÍLY LEHKÉ/S-SERIES HEADTOPS
kód
/code

popis description

S-133 S series S-133S Lehký náhlavní díl s integrovaným náhlavním košem, vel. S/M Integrated headcover, size S/M
S series S-133L Lehký náhlavní díl s integrovaným náhlavním košem, vel. M/L Integrated headcover, size M/L

S-333 S series S-333SG Lehký náhlavní díl se zvýšenou odolností a integrovaným náhlavním košem, vel. S/M Integrated headcover, increased resistance, size S/M
S series S-333LG Lehký náhlavní díl se zvýšenou odolností a integrovaným náhlavním košem, vel. M/L Integrated headcover, increased resistance, size M/L

S-433 S series S-433S Lehký náhlavní díl s integrovaným náhlavním košem a obličejovým těsněním, vel. S/M Integrated headcover with face shield, size S/M
S series S-433L Lehký náhlavní díl s integrovaným náhlavním košem a obličejovým těsněním, vel. M/L Integrated headcover with face shield, size M/L

S-533
S series S-533S Lehký náhlavní díl se zvýšenou odolností, integrovaným náhlavním košem a obličejovým 

těsněním, vel. S/M Integrated hood with face shield, increased resistance, size S/M

S series S-533L Lehký náhlavní díl se zvýšenou odolností, integrovaným náhlavním košem a obličejovým 
těsněním, vel. M/L Integrated hood with face shield, increased resistance, size M/L

S-655 S series S-655 Lehký náhlavní díl s prémiovým vícenásobně použitelným náhlavním košem a vnitřním 
límcem Hood assembly, inner collar                                   

S-657 S series S-657 Lehký náhlavní díl s prémiovým vícenásobně použitelným náhlavním košem a dvojitým 
vnitřním límcem pro větší pohodlí Hood assembly, double-shroud                                  

S-757 S series S-757 Náhlavní díl pro lakýrníky s prémiovým vícenásobně použitelným náhlavním košem a 
dvojitým vnitřním límcem Hood assembly, double-shroud, specially for painted overspray                                

S-855 S series S-855E Lehký, chemicky odolný, náhlavní díl Hood assembly, chemical resistant         
KRYTY 
ZORNÍKU
/VISOR COV-
ERS

S series S-920S Kryty zorníku pro náhlavní díly série S s integrovaným náhlavním košem, vel. S/M Visor peel off cover, size S/M
S series S-920L Kryty zorníku pro náhlavní díly série S s integrovaným náhlavním košem, vel. M/L Visor peel off cover, size M/L

S-922 Kryty zorníku pro použití se všemi náhlavními díly série S-600 a S-700 Peeloff visor cover  for all hood S-600 and S-700 series
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  P100, P101

Artikl C4002 C4001

Popis
/ Descr.

zátkový chránič 
sluchu z poly-
uretanové pěny
foamed polyure-
thane earplugs

zátkový chránič 
sluchu, měkká PU 
pěna, s bezpeč-
nostním vláknem
earplugs, soft po-
lyurentane foam, 
with cord

Balení
/ Packing

krabice s 200 
páry v jednotli-
vých balíčcích 
box with 200 
pairs in indivi-
dual bags

krabice s 200 
páry v jednotli-
vých balíčcích 
box with 200 
pairs in individual 
bags

SNR 37 dB 37 dB 

Norma
/ Standard

EN 352-2 EN 352-2

  SNR:32 dB     H:32     M:29     L:28

Hz Frekvence
Freqency 125 250 500 1000 2000 4000 8000

dB Útlum
Mean attenuation 33,5 33,8 35,5 33,8 34,8 41,4 43,6

dB Stand. výchylka
Standard deviation 6,7 7,9 6,1 6,5 4,0 4,1 3,6

Účinná ochrana
Effective protection 26,8 25,9 29,4 27,3 30,8 37,3 40,0

  P201

Artikl C4003

Popis
/ Descr.

tvarovaný zátkový chránič sluchu pro 
opakované použití, se třemi lamelami, 
se spojovacím vláknem, v uzavíratalné 
krabičce s poutkem
reusable ear plugs, 3 flexible flanges, 
with neck strip, in plastic case

Balení
/ Packing

100 párů v krabičce 
100 pairs in box

SNR 28 dB 

Norma
/ Standard

EN 352-2

  SNR:28 dB     H:29     M:25     L:24

Hz Frekvence
Freqency 125 250 500 1000 2000 4000 8000

dB Útlum
Mean attenuation 29,4 29,6 29,6 30,1 34,7 36,4 41,3

dB Stand. výchylka
Standard deviation 5,6 56 6,1 6,4 6,6 4,9 5,5

Účinná ochrana
Effective protection 23,8 24,0 23,5 23,7 28,1 31,5 35,8
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  SNR:25.7 dB     H:30     M:23     L:14.5

Hz Frekvence
Freqency 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

dB Útlum
Mean attenuation 13.2 10 16.6 25.1 31.4 31.7 37.8 34.9

dB Stand. výchylka
Standard deviation 3.0 3.2 2.8 3.3 3.2 3.2 4.7 6.7

Účinná ochrana
Effective protection 10.2 6.8 13.9 21.8 28.3 28.5 33.1 28.2

  M20

Artikl C4004

Popis
/ Descr.

červený mušlový chránič sluchu, muš-
le ABS, PVC polštářky, imitace kůže, 
3 pozice nastavení spojovacího oblou-
ku, váha 116 g
red ear defenders, ABS shells, PVC 
cushions with leather touch, extent 
headband, weight 116 g

SNR 25,7 dB 

Norma
/ Standard

EN 352-1

  M60

Artikl C4007

Popis
/ Descr.

červený mušlový chránič sluchu  
s adaptérem na přilbu
red ear defenders with adaptor for 
helmet

SNR 23 dB 

Norma
/ Standard

EN 352-1

  SNR:23 dB     H:28     M:21     L:12

Hz Frekvence
Freqency 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

dB Útlum
Mean attenuation 14.3 11.3 16.1 25.8 33.1 34.8 32.7 31.0

dB Stand. výchylka
Standard deviation 5.7 5.2 6.4 4.6 6.1 4.5 5.5 5.7

Účinná ochrana
Effective protection 8.6 6.1 9.7 21.2 27.0 30.3 27.2 25.3
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  SNR:25.5 dB     H:30.8     M:22.5     L:14.8

Hz Frekvence
Freqency 125 250 500 1000 2000 4000 8000

dB Útlum
Mean attenuation 10.5 17.0 23.7 30.1 33.0 39.1 40.9

dB Stand. výchylka
Standard deviation 3.0 3.1 4.2 3.1 4.0 3.0 4.9

Účinná ochrana
Effective protection 7.5 13.9 19.4 27.0 29.0 36.1 36.0

  M40

Artikl C4005

Popis
/ Descr.

žlutý mušlový chránič sluchu, mušle 
ABS, PVC polštářky, imitace kůže, jem-
ný spojovací oblouk, váha 178 g
yellow ear defenders, ABS shells, 
PVC cushions with leather touch, soft 
extend headband, weight 178 g

SNR 25,5 dB 

Norma
/ Standard

EN 352-1

  M50

Artikl C4006

Popis
/ Descr.

žlutý mušlový chránič sluchu, mušle 
ABS, PVC polštářky, imitace kůže, 
sklopný a nastavitelný spojovací ob-
louk, kapesní model, váha 225 g
yellow ear defenders, ABS shells, PVC 
cushions with leather touch, foldable 
and extent headband, weight 255 g

SNR 28,5 dB 

Norma
/ Standard

EN 352-1

  SNR:28.5 dB     H:34     M:26.2     L:15.8

Hz Frekvence
Freqency 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

dB Útlum
Mean attenuation 11.4 22.1 29.0 37.5 35.8 38.4 38.5 38.2

dB Stand. výchylka
Standard deviation 4.0 4.4 2.2 3.0 3.8 3.8 3.4 2.3

Účinná ochrana
Effective protection 7.4 17.7 26.7 34.5 32.0 34.6 35.1 35.9
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  LASER LITE

Artikl C1048

Popis
/ Descr.

žluto-růžová barva, 
přizpůsobivá PU pěna,  
T-tvar umožňuje jedno-
duché nasazení  
a pohodlné nošení, bez 
spojovacího vlákna
vibrant colours, self-
-adjusting PU foam,  
contoured T-shape for 
easy insertion and fit, 
uncorded

SNR 35 dB 

Norma
/ Standard

EN 352-2
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  MAX

Artikl C1050

Popis
/ Descr.

měkká přizpůsobivá PU 
pěna, rozšířený tvar zvonu 
pro maximální pohodlí, 
snadné vkládání, odolává 
zpětnému vysouvání  
z ušního kanálku, bez 
spojovacího vlákna
PU foam earplug,  bell 
shape for maximum in-ear 
comfort, easy insertion, 
resists tendency to back 
out of the ear canal, 
uncorded

SNR 37 dB 

Norma
/ Standard

EN 352-2

  MATRIX

Artikl C1051

Popis
/ Descr.

patentovaný design 
bez nutnosti tvarování, 
rychlé a pohodlné vklá-
dání, okamžitá ochrana 
po vložení bez nutnosti 
čekat na expanzi mate-
riálu, ideální jako ná-
vštěvnické zátky,  bez 
spojovacího vlákna
patented no-roll design 
makes insertion fast 
and easy, instant 
protection upon proper 
insertion – no need 
to wait for foam to 
expand, ideal as visitors 
plugs, uncorded

SNR 23 dB 

Norma
/ Standard

EN 352-2

  BILSOM 303

Artikl S - C1053 (malý/small)
L - C1052 (velký/large)

Popis
/ Descr.

kónický tvar, Leight 
Stripe™ technologie 
:  směs žluté a bílé 
PU pěny, jednoduché 
tvarování a vkládání, 
odolává zpětnému 
vysouvání z ušního 
kanálku, nižší tlak při 
dlouhodobém nošení, 
bez spojovacího vlákna
tapered design, Leight 
Stripe™ formulation: 
blend of yellow and 
white PU foam,  easy 
to roll-down and 
insert properly, resists 
tendency to back-out 
of the ear canal, less 
expansion pressure 
for long-term comfort, 
uncorded

SNR 33 dB 

Norma
/ Standard

EN 352-2
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  LASER LITE S VLÁKNEM

Artikl C1072

Popis
/ Descr.

žluto-růžová přizpůsobivá PU pěna , 
T-tvar umožňuje jednoduché nasazení 
a pohodlné nošení, se spojovacím 
vláknem
vibrant colours for high visibility, 
self-adjusting PU foam expands to 
fit virtually every wearer, contoured 
T-shape for easy insertion and fit, 
smooth, soil-resistant skin prevents 
dirt build-up,  corded

SNR 35 dB 

Norma
/ Standard

EN 352-2

  BILSOM 304 S VLÁKNEM

Artikl S - C1074
L - C1073

Popis
/ Descr.

kónický tvar pro lepší uživatelské pohodlí, leight Stripe™ 
technologie :  směs žluté a bílé PU pěny, jednoduché tva-
rování a vkládání, odolává zpětnému vysouvání z ušního 
kanálku, nižší tlak při dlouhodobém nošení, hladký povrch 
odolný proti znečištění, se spojovacím vláknem
tapered design for a more personalised fit, Leight Stripe™ 
formulation: a skilled blend of yellow and white PU foam,  
easy to roll-down and insert properly, resists tendency 
to back-out of the ear canal, less expansion pressure for 
long-term comfort, smooth, soil-resistant skin prevents 
dirt build-up, corded

SNR 33 dB 

Norma
/ Standard

EN 352-2
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  SMARTFIT S VLÁKNEM

Artikl C1071

Popis
/ Descr.

patentovaný CMT materiál při zahřátí 
na tělesnou teplotu změkne a tvar 
zátky se přizpůsobí tvaru zvukovodu, 
vyšší komfort a individuální přizpů-
sobení, se spojovacím vláknem, s úlož-
ným pouzdrem
patented Conforming Material Techno-
logy™ (CMT) uses body heat to adapt 
earplug to the individual shape of 
each wearer’s ear canal for comfort 
and a individual fit, corded, Hear-
Pack® storage case

SNR 30 dB 

Norma
/ Standard

EN 352-2



Ochrana sluchu
/ Hearing protection
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  FUSION DETEKOVATELNÉ

Artikl C1075

Popis
/ Descr.

patentovaný dvojí materiál, rukojeť FlexiFirm® 
pro snadné uchopení, zaručující snadné vložení 
do vnějšího zvukovodu, lamely SoftFlanges™ pro 
komfortní těsnění a ochranu,  kovový kroužek pro 
detekci, jasně viditelná modrá barva, vhodné pro 
potravinářský průmysl, s úložným pouzdrem
patented dual-material design, FlexiFirm® stem is 
easy to grasp, ensuring easy insertion into the ear 
canal, SoftFlanges™ for comfortable seal in the ear 
canal for superior comfort and protection, metal 
stem ring, blue color provides high visibility,  for 
food industry,  HearPack® storage case 

SNR 28 dB 

Norma
/ Standard

EN 352-2

  SMARTFIT DETEKOVATELNÉ

Artikl C1076

Popis
/ Descr.

patentovaný CMT materiál při zahřání na tělesnou 
teplotu změkne a tvar zátky se přizpůsobí tvaru zvu-
kovodu, vyšší komfort a skutečně individuální přizpů-
sobení, kovový kroužek pro detekci, jasně viditelná 
modrá barva, vhodné pro potravinářský průmysl,  
s úložným pouzdrem.
patented Conforming Material Technology™ (CMT) 
adapts to the shape of the surrounding ear canal 
when inserted for comfort and a truly individual fit, 
blue color provides high visibility in visual detection, 
metal ring on stem detectable, for food industry

SNR 30 dB 

Norma
/ Standard

EN 352-2

  LASER TRAK DETEKOVATELNÉ

Artikl C1077

Popis
/ Descr.

jasně viditelné a detekovatelné zátky pro dlouhodobé 
komfortní nošení, neželezná kovová svorka, přizpůso-
bivá PU pěna , T-tvar umožňuje jednoduché nasazení  
a pohodlné nošení, hladký povrch odolný proti znečiš-
tění, vhodné pro potravinářský průmysl
visual and metal detectability plus long-term comfort,  
Non-ferrous metal grommet, self-adjusting PU foam 
expands to fit virtually any wearer, contoured T-shape 
for easy insertion and wear, smooth soil-resistant skin 
prevents dirt build-up, for food industry

SNR 35 dB 

Norma
/ Standard

EN 352-2



Ochrana sluchu
/ Hearing protection

_SLU
CH

  LS 400 ZÁSOBNÍK S DÁVKOVAČEM

Artikl C1079

Popis
/ Descr.

plastový lehký zásobník, může být 
připevněn na stěnu nebo postaven, 
ekonomická volba pro dávkování zá-
tek, otočný knoflík pro dávkování, zá-
chytný košík zabraňuje spadnutí zátek 
na podlahu, plně průhledný, může být 
doplněn před úplným vyprázdněním, 
náplň 400 párů zátek MAX, MATRIX, 
LASER LITE, BILSOM
tabletop or wall-mount plastic dispen-
ser, economical choice for dispensing 
earplugs, twist knob to dispense ear-
plugs, catch basin prevents earplugs 
from falling to the ground, holds 400 
pairs of Howard Leight Single- Use 
earplugs: Max®, Laser Lite®, Matrix™, 
Bilsom® 303

  BILSOM NÁHRADNÍ NÁPLŇ

Artikl S - C1055
L - C1054

Popis
/ Descr.

BILSOM, náhradní náplň do zásobníku 
LS400, 200 párů v sáčku
BILSOM, Leight Source 400 Bulk refill 
bag (200 pair/bag)

SNR 33 dB 

Norma
/ Standard

EN 352-2
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  LASERLITE NÁHRADNÍ NÁPLŇ

Artikl C1049

Popis
/ Descr.

LASER LITE, náhradní náplň do zásob-
níku LS400, 200 párů v sáčku
LASER LITE, Leight Source 400 Bulk 
refill bag (200 pair/bag)

SNR 35 dB 

Norma
/ Standard

EN 352-2
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/ Hearing protection
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  QB1HYG

Artikl C1056
náhradní zátky

/replacement pods
C1082

Popis
/ Descr.

hladké ergonomické zátky, rozšířený tvar zvonu 
poskytuje maximální ochranu, patentovaný tvar 
obloukového pásku předchází kontaktu zátek se 
znečistěným povrchem, lehké a skladné - vyvinuté 
specielně pro prostředí, kde kolísá hladina hluku
smooth, ergonomic pods fit in the ear canal for maxi-
mum protection, patented band design prevents ear 
pods from touching dirty or contaminated surfaces, 
lightweight and portable — designed especially for 
environments with intermittent noise hazards 

SNR 26 dB 

Norma
/ Standard

EN 352-2

  QB2HYG

Artikl C1057
náhradní zátky

/replacement pods
C1081

Popis
/ Descr.

měkké přizpůsobivé zátky, použitý tvar zajišťuje opti-
mální rovnováhu mezi ochranou a pohodlím, patentovaný 
tvar obloukového pásku předchází kontaktu zátek se 
znečistěným povrchem, lehké a skladné - vyvinuté speci-
elně pro prostředí, kde kolísá hladina hluku
soft pods rest partially in the ear for a balance of 
comfort and protection, patented band design prevents 
ear pods from touching dirty or contaminated surfaces, 
lightweight and portable — designed especially for envi-
ronments with intermittent noise hazards

SNR 24 dB 

Norma
/ Standard

EN 352-2

  QB3HYG

Artikl C1058
náhradní zátky

/replacement pods
C1059

Popis
/ Descr.

extra měkké zátky, oválný tvar zajišťuje vynika-
jící pohodlí, patentovaný tvar obloukového pásku 
předchází kontaktu zátek se znečistěným povrchem, 
lehké a skladné - vyvinuté specielně pro prostředí, 
kde kolísá hladina hluku
super-soft lightweight pods rest outside the ear for 
superior comfort, patented band design prevents ear 
pods from touching dirty  or contaminated surfaces, 
lightweight and portable — designed especially for 
environments with intermittent noise hazards

SNR 22 dB 

Norma
/ Standard

EN 352-2

C1081

C1082

C1059



Ochrana sluchu
/ Hearing protection
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  LEIGHTNING L1, L2, L3

Artikl C1061, C1063, C1064

Popis
/ Descr.

mušlový chránič s exkluzivní polstro-
vanou náhlavní páskou, teleskopicky 
výškově nastavitelnou, vhodný pro 
všestranné použití
comfortable over-the-head design, 
telescopic height adjustment remains 
fixed during use, ideal for many 
applications

SNR L1-30 dB,   L2-31 dB,   L3-34 dB 

Norma
/ Standard

EN 352-1
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SLUCHÁTKA LEIGHTNING/EARMUFF LEIGHTNING

Air Flow Control™ (AFC) Technologie
Patentovaná technologie AFC přináší optimální útlum pro všechny frekvence bez dalšího zvyšování velikosti nebo váhy mušlí sluchátek.
Jak to funguje:
Uvnitř polštářku s AFC technologií dovoluje série otvorů daleko efektivnější proudění vzduchu a jeho odvádění ven ze základního polštářku, tak jako 
u tlumičů u aut. Toto řízené proudění vzduchu tlumí vibrace při nízkých frekvencích a zachovává vynikající vysokofrekvenční útlum.

Air Flow Control™ (AFC) Technology
This patented technology delivers optimal attenuation across all frequencies without increasing earcup size or weight
How it works:
Inside the snap-in AFC ear cushion a series of holes allows the cushion to breathe more effectively and channels the air out of the base cushion, 
much like a car shock absorber. This controlled flow of air dampens low-frequency vibrations while maintaining excellent high frequency attenuation.

C1064 C1063

C1061
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  LEIGHTNING L0N

Artikl C1060

Popis
/ Descr.

mušlový chránič s krčním obloukem, 
elegantní, ultra tenký, lehký, ideální 
pro použití se svářečskou helmou
behind the head muffs, elegant, ul-
traslim, lightweight earcups, ideal for 
use with welding helmets

SNR 22 dB 

Norma
/ Standard

EN 352-1

  LEIGHTNING L1H, L3H

Artikl C1062, C1065

Popis
/ Descr.

mušlový chránič s uchycením k přilbě, 
k dispozici široká nabídka adaptérů 
pro jednotlivé typy přileb 
earcups work with a wide range 
of popular hard hats, wide range 
of adapters for different types of 
helmets

SNR L1H-28 dB,   L3H-31 dB

Norma
/ Standard

EN 352-1

C1062

C1065



Ochrana sluchu
/ Hearing protection

_SLU
CH

  CLARITY C1, C2, C3

Artikl C1066, C1067, C1070

Popis
/ Descr.

komfortní mušlový chránič, vhodný 
pro všestranné použití, posuvná náh-
lavní páska s vnitřní ventilací minima-
lizuje tlak na hlavu, dovoluje dýchat  
v horkých a vlhkých prostředích, vněj-
ší nedeformovatelná náhlavní páska 
i pro hrubé zacházení v nejtěžších 
pracovních podmínkách
comfortable over-the-head design, 
ideal for many applications, inner-
-ventilated headband minimizes pre-
ssure on the head,  breathes easier in 
warm/humid climates, non-deforming 
outer headband with stands rough 
treatment in the toughest workplaces

SNR C1-25 dB,   C2-30 dB,   C3-33 dB 

Norma
/ Standard

EN 352-1
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SLUCHÁTKA CLARITY/EARMUFF CLARTY

Sound Management Technologie™ (SMT) 
Patentovaná technologie SMT blokující zdraví škodlivý hluk a zároveň umožňující přirozený poslech okolních zvuků jako alarmu, výstražných 
signálů a hlasu spolupracovníků.

Sound Management Technology™ (SMT) 
Patented SMT blocks harmful noise while allowing surrounding sounds like alarms, warnings and co-workers’ voices to be heard more naturally.

Dielektrická konstrukce
Robustní konstrukce odolná proti deformacím chrání pracovníky v elektricky nebezpečném prostředí .

Dielectric Construction
Robust, non-deforming construction protects employees in electrical environments. 

C1066

C1067

C1070
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  CLARITY C1H, C3H

Artikl C1069, C1068

Popis
/ Descr.

mušlový chránič s uchycením k přilbě, 
k dispozici široká nabídka adaptérů 
pro jednotlivé typy přileb
earcups work with a wide range 
of popular hard hats, wide range 
of adapters for different types of 
helmets

SNR C1H-26 dB,   C3H-30 dB

Norma
/ Standard

EN 352-1

C1068

C1069
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/ Hearing protection
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Frekvence v Hz
Freqency in Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SNR H M L

LASER LITE C1048
Media 33.4 34.1 35.5 37.6 34.9 35.7 42.5 44.1

35 34 32 31SD 4.6 4.7 4.6 4.1 5.0 2.8 2.9 4.2
APV 28.8 29.4 30.9 33.5 29.9 32.9 39.6 39.9

MAX C1050
Media 34.6 37.1 37.4 38.8 38.2 37.9 47.3 44.8

37 36 35 34SD 3.0 4.5 4.3 3.7 3.5 4.0 3.5 7.2
APV 31.6 32.6 33.1 35.1 34.7 33.9 43.8 37.6

MATRIX C1051
Media 11.9 14.8 17.4 22.9 25.5 30.3 36.7 37.5
SD 3.2 4.5 4.8 6.2 4.4 5.0 5.1 6.4 23 26 20 15
APV 8.7 10.3 12.6 16.7 21.1 25.3 31.6 31.1

BILSOM 303 C1052 
C1053

Media 28.4 37.3 37.9 39.1 36.0 34.6 42.5 46.4
SD 6.4 9.0 9.2 9.7 7.9 4.6 4.9 4.7 33 32 29 29
APV 22.0 28.3 28.7 29.4 28.1 30.0 37.6 41.8

LASER LITE S VKLÁK-
NEM C1072

Media 33.4 34.1 35.5 37.6 34.9 35.7 42.5 44.1
35 34 32 31SD 4.6 4.7 4.6 4.1 5.0 2.8 2.9 4.2

APV 28.8 29.4 30.9 33.5 29.9 32.9 39.6 39.9

BILSOM 304 S 
VLÁKNEM

C1073 
C1074

Media 28.4 37.3 37.9 39.1 36.0 34.6 42.5 46.4
SD 6.4 9.0 9.2 9.7 7.9 4.6 4.9 4.7 33 32 29 29
APV 22.0 28.3 28.7 29.4 28.1 30.0 37.6 41.8

SMARTFIT S VLÁK-
NEM C1071

Media 30.9 31.4 28.8 32.5 33.8 35.6 39.3 41.9
SD 6.2 7.3 8.9 8.1 7.3 4.3 6.0 5.0 30 32 27 23
APV 24.7 24.1 19.9 24.4 26.5 31.3 33.3 36.9

FUSION DETEKOVA-
TELNÉ C1075

Media 24.6 28.3 28.6 27.9 29.4 31.0 40.0 40.9
SD 6.0 5.1 5.6 5.0 5.6 3.7 5.6 5.5 28 29 25 24
APV 18.6 23.2 23.0 22.9 23.8 27.3 34.4 35.4

SMARTFIT DETEKO-
VATELNÉ C1076

Media 30.9 31.4 28.8 32.5 33.8 35.6 39.3 41.9
SD 6.2 7.3 8.9 8.1 7.3 4.3 6.0 5.0 30 32 27 23
APV 24.7 24.1 19.9 24.4 26.5 31.3 33.3 36.9

LASER TRAK DETE-
KOVATELNÉ C1077

Media 33.4 34.1 35.5 37.6 34.9 35.7 42.5 44.1
SD 4.6 4.7 4.6 4.1 5.0 2.8 2.9 4.2 35 34 32 31
APV 28.8 29.4 30.9 33.5 29.9 32.9 39.6 39.9

QB1HYG C1056
Media 24.8 28.1 26.5 24.5 25.1 31.7 42.5 40.9
SD 4.3 3.2 5.6 5.7 3.3 4.0 1.8 4.7 26 28 22 21
APV 20.5 24.9 20.9 18.8 21.8 27.7 40.7 36.2

QB2HYG C1057
Media 22.5 24.7 22.7 18.7 22.5 30.8 35.8 34.6
SD 5.4 4.4 4.8 1.8 3.6 4.9 3.8 5.8 24 26 20 19
APV 17.1 20.3 17.9 16.9 18.9 25.9 32.0 28.8

QB3HYG C1058
Media 23.5 22.3 20.6 16.8 22.7 30.6 34.2 33.7
SD 4.3 4.2 3.7 2.4 4.0 3.5 3.8 6.1 23 25 19 17
APV 19.2 18.1 16.9 14.4 18.7 27.1 32.4 27.6

LEIGHTNING L1 C1061
Media 17.9 20.3 22.9 28.3 32.9 32.3 39.3 35.1
SD 5.3 2.5 2.8 1.7 2.9 3.8 2.8 4.0 30 31 28 23
APV 12.6 17.8 20.1 26.6 30.0 28.5 36.5 31.1

LEIGHTNING L2 C1063
Media 20.0 20.1 24.5 29.3 34.4 32.4 35.9 35.6
SD 4.5 4.0 2.9 3.2 2.6 3.0 2.6 3.2 31 31 29 23
APV 15.5 16.1 21.6 26.1 31.8 29.4 33.3 32.4

LEIGHTNING L3 C1064
Media 23.6 24.6 27.8 32.6 37.4 35.2 38.8 35.8
SD 6.4 3.6 2.0 2.0 3.3 3.2 3.1 3.3 34 33 32 27
APV 17.2 21.0 25.8 30.6 34.1 32.0 35.7 32.5

LEIGHTNING L0N C1060
Media - 10.7 17.2 19.9 22.0 26.6 35.6 39.9
SD - 4.3 4.1 1.8 3.5 4.4 3.1 3.0 22 24 19 14
APV - 6.4 13.0 18.1 18.4 22.1 32.5 36.9

LEIGHTNING L1H C1062
Media 14.3 17.6 21.6 25.1 32.6 32.9 36.6 35.5
SD 4.1 3.8 3.9 4.4 3.4 3.1 4.8 3.9 28 31 25 19
APV 10.2 13.8 17.7 20.7 29.2 29.8 31.8 31.6

LEIGHTNING L3H C1065
Media 17.5 22.3 25.3 29.0 34.9 31.8 37.9 34.6
SD 3.6 3.6 2.6 2.6 3.0 3.2 4.3 3.6 31 30 29 24
APV 13.9 18.7 22.7 26.4 31.9 28.6 33.6 31.0

CLARITY C1 C1066
Media 12.6 15.7 23.9 27.8 23.3 25.8 29.0 31.0
SD 4.5 3.3 2.7 2.8 2.9 2.0 3.0 2.6 25 24 22 20
APV 8.1 12.4 21.2 25.0 20.4 23.8 26.0 28.4

CLARITY C2 C1067
Media 16.9 20.7 29.5 32.2 31.0 32.1 35.8 31.1
SD 4.4 3.1 3.2 2.3 2.7 2.0 3.5 3.8 30 30 29 25
APV 12.4 17.6 26.3 29.9 28.3 30.0 32.3 27.3

CLARITY C3 C1070
Media 21.1 25.6 33.3 37.5 34.9 32.2 38.8 33.5
SD 4.1 3.1 2.5 2.9 2.9 1.9 4.0 4.4 33 31 32 29
APV 17.0 22.4 30.8 34.6 32.0 30.3 34.8 29.1

CLARITY C1H C1069
Media 12.9 15.3 22.1 24.6 24.5 29.5 29.3 33.5
SD 4.0 3.0 3.0 2.3 2.6 2.9 2.7 3.2 26 26 23 19
APV 8.9 12.3 19.1 22.3 21.9 26.6 26.6 30.3

CLARITY C3H C1068
Media 15.4 22.8 27.4 31.3 30.5 28.2 35.0 34.6
SD 3.5 4.3 3.2 2.8 1.8 2.3 3.6 3.0 30 28 28 24
APV 11.9 18.5 24.2 28.5 28.7 25.9 31.4 31.6

Media - Útlum v dB/Mean attenuation in dB, 
SD - Stand. výchylka v dB/Standard deviation in dB, 
APV - Účinná ochrana v dB/Effective protection in dB
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  EAR SOFT NEON

Artikl C1001

Artikl EAR ES-01-001

Popis
/ Descr.

zátkový chránič sluchu  
s oblým předním kon-
cem, měkká PU pěna, 
nízký tlak na stěnu 
zvukovodu
earplugs, tapered  
design, soft polyuretha-
ne foam, low pressure 
inside the ear 

SNR 36 dB 

Norma
/ Standard

EN 352-2

  EAR CLASSIC

Artikl C1003

Artikl EAR PP-01-002

Popis
/ Descr.

zátkový chránič sluchu, 
speciální PVC pěna, tva-
rová paměť umožňuje 
postupné a dokonalé 
přilnutí ke stěně zvuko-
vodu, nedráždí pokož-
ku, omyvatelné, snadné 
a pohodlné použití
earplugs from special 
PVC foam, slow recove-
ry foam, hypoallergenic, 
washable material, easy
to use

SNR 28 dB 

Norma
/ Standard

EN 352-2

  EAR SOFT S VLÁKNEM

Artikl C1002

Artikl EAR ES-01-005

Popis
/ Descr.

zátkový chránič sluchu 
s bezpečnostním vinylo-
vým vláknem  
earplugs with vinyl cord

SNR 36 dB 

Norma
/ Standard

EN 352-2

  EAR PUSH INS

Artikl C1009

Artikl EAR EX-01-021

Popis
/ Descr.

zátkový chránič sluchu, patentovaná EAR-
form pěna, plastová rukojeť pro snadné 
a hygienické zavádění do zvukovodu, 
omyvatelné
earplugs from patented EARform, foam 
with soft plastic holder, easy and hygienic 
to use, washable

SNR 38 dB 

Norma
/ Standard

EN 352-2_H
EA

RI
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Ochrana sluchu
/ Hearing protection
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  EAR EXPRESSS

Artikl C1007

Artikl EAR EX-01-002

Popis
/ Descr.

zátkový chránič sluchu, 
hříbkovitý tvar s plasto-
vou rukojetí pro snadné 
a hygienické zavádění do 
zvukovodu, omyvatelné
earplugs with soft plastic 
holder, easy and hygienic 
to use, washable

SNR 28 dB 

Norma
/ Standard

EN 352-2

  EAR EXPRESS VLÁKNO

Artikl C1008

Artikl EAR EX-01-001

Popis
/ Descr.

zátkový chránič sluchu, 
hříbkovitý tvar s plasto-
vou rukojetí pro snadné 
a hygienické zavádění 
do zvukovodu, spojovací 
vlákno, omyvatelné
earplugs with soft 
plastic holder, easy and 
hygienic to use, with 
cord, washable

SNR 28 dB 

Norma
/ Standard

EN 352-2

  EAR ULTRAFIT

Artikl C1011

Artikl EAR UF-01-000

Popis
/ Descr.

tvarovaný zátkový chrá-
nič sluchu, 3-lamelový 
tvar, zaváděcí rukojeť, 
omyvatelný, spojovací 
vlákno v poloze za 
krkem snižuje nebez-
pečí ztráty v době, kdy 
nejsou používány
earplugs, articulated 
shape for optimum fit,
easy to use and wash, 
with cord

SNR 32 dB 

Norma
/ Standard

EN 352-2

  EAR BAND

Artikl C1013

Artikl EAR  EB-01-000

Popis
/ Descr.

polštářkovitý zátkový chránič 
sluchu, uzavírá pouze zevní 
ústí zvukovodu, lehký pružný 
plastikový oblouk
earplugs, the cushion 
spherical caps do not require 
insertion into the auditory 
meatus, leightweight plastic 
band

SNR 21 dB 

Norma
/ Standard

EN 352-2

241

náhradní zátky
/reserve pods
C1014
ES-01-301



Ochrana sluchu
/ Hearing protection

  EAR CABOFLEX

Artikl C1015

Artikl EAR CF-01-000

Popis
/ Descr.

kónický zátkový chránič 
sluchu, jemný pěnový 
polymer krytý tenkou 
vrstvou silikonu, lehký 
spojovací oblouk v polo-
ze pod bradou umožňuje 
současné použití ochran-
né přilby a brýlí
conical pods with foam 
earplugs, the lightweight 
band can be worn under 
the chin without inter-
fering with hardhats or 
glasses

Norma
/ Standard

EN 352-2

  EAR DÁVKOVAČ

Artikl C1017

Artikl EAR PD-01-000

Popis
/ Descr.

dávkovač zátkových 
chráničů sluchu EAR, 
snadná obsluha jednou 
rukou, jednoduše vymě-
nitelné zásobníky
EAR earplugs dispenser, 
easy handling by one 
hand, easily replaceable 
containers

Norma
/ Standard

EN 352-2

  EAR ZÁSOBNÍK ZÁTEK

Artikl C1018

Artikl EAR PD-01-002

Popis
/ Descr.

zásobník zátkových 
chráničů sluchu EAR 
SOFT NEON, 500 párů, 
opakovaně použitelný
EAR SOFT NEON ear-
plugs container, 500 
pairs, reusable

Norma
/ Standard

EN 352-2

  EAR NÁHRADNÍ NÁPLŇ

Artikl C1047

Artikl EAR PD-01-010

Popis
/ Descr.

náhradní náplň zátko-
vých chráničů sluchu EAR 
SOFT NEON, 500 párů
EAR SOFT NEON earplugs 
container, 500 pairs

Norma
/ Standard

EN 352-2
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náhradní zátky
/reserve pods
C1016
CS-01-000
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  3M 1100, 1110

Artikl C1020, C1022

Popis
/ Descr.

zátkový chránič sluchu  
s oblým předním kon-
cem, měkká  hypoaler-
genní PU pěna, 1110 
jsou spojené bezpeč-
nostním vláknem
earplugs, tapered de-
sign, soft hypoallergenic 
slow recovery foam, 
polyester cord/1110/ 

SNR 37 dB 

Norma
/ Standard

EN 352-2

  3M 1120, 1130

Artikl C1029, C1029/1

Popis
/ Descr.

zátkový chránič sluchu, 
3 lamelový tvar, měkká  
hypoalergenní PU pěna, 
nízký tlak na zvukovod, 
1130 jsou spojené bez-
pečnostním vláknem
earplugs, articulated 
shape for optimum fit, 
soft hypoallergenic 
foam, low pressure 
inside the ear, polyester 
cord/1130/ 

SNR 34 dB 

Norma
/ Standard

EN 352-2

  3M 1271

Artikl C1024

Popis
/ Descr.

zátkový chránič sluchu pro 
opakované použití, úložné 
pouzdro s úchytem na opa-
sek, bezpečnostní vlákno, 
měkká hypoalergenní PU 
pěna
earplugs, reusable, storage 
case with belt clip, polyes-
ter cord, soft hypoallerge-
nic foam 

SNR 25 dB 

Norma
/ Standard

EN 352-2
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  OPTIME I
Popis
/ Descr.

mušlový chránič sluchu Optime I nabízí univerzální ochranu a díky velmi 
nízké hmotnosti poskytuje uživateli značné pohodlí, široká a pohodlná 
těsnicí dosedací linie je vyplněna jedinečnou kombinací kapaliny a pěny 
pro zajištění optimálního těsnění a zároveň nízkého tlaku v místě dotyku, 
je ideální pro použití v průmyslovém prostředí se střední úrovní hluku, jako 
jsou dílny, klempírny a tiskárny, dále je také vhodný pro venkovní použití, 
například při sekání trávníku nebo ve spojení s aktivitami volného času
ear defenders Optime I offer universal protection and thanks to very 
light weight is very comfortable for user, wide and comfortable head line 
structure is filled with unique substance combined from liquid and foam 
to keep optimal sealing and low preasure on head Optime I is well suited 
for industrial enviroment with average noise level such as manufactories, 
plumberies and printers, also is suitable for outdoor using for example lawn 
moving or other free time activities

Norma
/ Standard

EN 352-1

  

Artikl Název
/Name of item

Popis
/ Description

C3001 H510A-401-GU Náhlavní páska
Head belt

C3004 H510B-403-GU Krční páska
Neck belt

C1045 H510P3E-405-GU Uchycení k přilbě
On-helmet holder

 C3004

 C3001

 C1045

_H
EA
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G

Na objednávku
To order

244



Ochrana sluchu
/ Hearing protection

_SLU
CH

  OPTIME II
Popis
/ Descr.

mušlový chránič sluchu Optime II byl vytvořen pro velmi hlučná
prostředí a dokáže tlumit i extrémně nízké frekvence na maxi-
mum, těsnící dosedací linie je vyplněna jedinečnou kombinací 
kapaliny a pěny, mušlový chránič sluchu Optime II je ideální 
volbou pro typická prostředí se značným průmyslovým hlukem 
nebo stavebními stroji, letiště nebo zemědělské práce
ear defenders Optime II were designed for very loud environ-
mets and can silence even extremelly low frequencies with 
maximum effectiveness, head line structure is filled with unique 
substance combined from liquid and foam, shell ear protector 
Optime II is well suited for typicall loud industrial enviroment or 
heavy duty vehicles and machines, airports or agricultural work

Norma
/ Standard

EN 352-1

  

Artikl Název
/Name of item

Popis
/ Description

C3002 H520A-407-GQ Náhlavní páska
Head belt

C3005 H520B- 408-GQ Krční páska
Neck belt

C3012 H520F-409-GQ Skládací oblouk
Foldable loop

C3008 H520P3E-410-GQ Uchycení k přilbě
On-helmet holder

 C3002

 C3005

 C3012

 C3008

Na objednávku
To order

Na objednávku
To order
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  OPTIME III
Popis
/ Descr.

vysoce účinný mušlový chránič sluchu, který byl vyvinut pro použití  
v extrémně hlučném prostředí, ochrana je založena na technologii dvojité-
ho pouzdra, která minimalizuje rezonanci v pouzdře držáku, což umožňuje 
maximální vysokofrekvenční útlum, zvukové propojení mezi vnitřní hlasi-
tostí a hlasitostí mezi pouzdry umožňuje maximální nízkofrekvenční útlum, 
znamená pro uživatele účinnou ochranu a nejvyšší možné pohodlí
highly effective ear defenders designed for extremelly loud environmets, 
protection is based on technology of double shell which minimalizes 
resonance within the holder shell which enables maximum high-frequency 
vibration dampening, noise connection between inner volume and volume 
between shells enables maximum low-frequency vibration dampening, 
means effective protection and comfort for user.

Norma
/ Standard

EN 352-1

  

Artikl Název
/Name of item

Popis
/ Description

C3003 H540A-411-SV Náhlavní páska
Head belt

C3006 H540B-412-SV Krční páska
Neck belt

C3009 H540P3E-413-SV Uchycení k přilbě
On-helmet holder

 C3003

 C3006

 C3009

_H
EA
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N

G

Na objednávku
To order

Na objednávku
To order
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  MT15H7A2-SV PRO TAC II

Artikl C3025

Popis
/ Descr.

elektronický mušlový chránič sluchu s útlumem závis-
lým na úrovni hluku, funkce tlumení závislého na úrov-
ni hluku se stereofonní reprodukcí umožňuje poslech 
okolního zvuku: rozhovor, zvuky stroje a výstražné 
signály, životnost baterie je přibližně 1000 hodin, 
výstražný signál před vlastním vypnutím, je-li baterie 
téměř vybitá, vstupní audio konektor pro externí rádio
electronic ear defenders with dampening based on 
noise intensity, dampening function based on noise 
intensity with stereophonic reproduction enables to 
hear normal noise: person talking, machine sounds and 
alarm sounds, battery life aproximately 1000 hours, 
dead battery alarm sound, input slot for external sound 
devices

Norma
/ Standard

EN 352-1, EN 352-4

Na objednávku
To order
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  V40FH510A-401-GU

Artikl C3023

Popis
/ Descr.

průmyslový multisystém, používá se 
jako ochranný kryt proti odstřikujícím 
kapalinám při průmyslových aplika-
cích, jako je broušení nebo čištění, 
multisystém zahrnuje:
mušlové chrániče sluchu H510A,
polykarbonátový ochranný štít V40F,
nasazovací výměnný ochranný štít,
tenké provedení a funkce sklápění,
hmotnost 130 g
is used as protector against splashes of 
liquid during industrial work such as 
brushing or cleaning, 
multisystem contains:
shell ear protectors H510A,
polycarbonate protective shield V40F,
removable protective shield,
thin version and fold function,
weight 130 g

Norma
/ Standard

EN 352-1

  V40CH510A-401-GU

Artikl C3022

Popis
/ Descr.

lesnický multisystém, používá se při 
pročišťování a odvětvování motoricky 
poháněnými nástroji, 
mušlové chrániče sluchu H510A,
ochranný drátěný štít V40C, síťka  
z nerezové oceli,
nasazovací výměnný ochranný štít,
tenké provedení a funkce sklápění,
hmotnost 115 g
woodman multisystem, used for clea-
ning and prunning with motor engined 
tools, 
shell ear protectors H510A,
protective wire shield V40C, rust 
resistant steel net,
removable protective shield,
thin version and fold function,
weight 115g

Norma
/ Standard

EN 352-1

_H
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  SNR:27 dB     H:32     M:25     L:15

Hz Frekvence
Freqency 125 250 500 1000 2000 4000 8000

dB Útlum
Mean attenuation 11,6 18,7 27,5 32,9 33,6 36,1 35,8

dB Stand. výchylka
Standard deviation 4,3 3,6 2,5 2,7 3,4 3,0 3,8

Účinná ochrana
Effective protection 7,3 15,1 25,0 30,1 30,2 33,2 32,0

  SNR:35 dB     H:40     M:32     L:23

Hz Frekvence
Freqency 125 250 500 1000 2000 4000 8000

dB Útlum
Mean attenuation 17,4 24,7 34,7 41,4 39,3 47,5 42,6

dB Stand. výchylka
Standard deviation 2,1 2,6 2,0 2,1 1,5 4,5 2,6

Účinná ochrana
Effective protection 15,3 22,1 32,7 39,3 37,8 43,0 40,0

  SNR:31 dB     H:34     M:29     L:20

Hz Frekvence
Freqency 125 250 500 1000 2000 4000 8000

dB Útlum
Mean attenuation 14,7 20,4 32,3 39,6 36,2 35,4 40,2

dB Stand. výchylka
Standard deviation 1,8 2,6 2,5 2,2 2,4 4,2 2,4

Účinná ochrana
Effective protection 12,9 17,8 29,8 37,4 33,8 31,2 37,8

  SNR:26 dB     H:32     M:23     L:15

Hz Frekvence
Freqency 125 250 500 1000 2000 4000 8000

dB Útlum
Mean attenuation 11,2 13,4 26,9 33,9 32,0 33,5 36,9

dB Stand. výchylka
Standard deviation 2,0 1,9 1,8 1,9 2,4 1,8 1,8

Účinná ochrana
Effective protection 9,2 11,5 25,1 31,9 29,6 31,7 35,1

  SNR:34 dB     H:40     M:32     L:22

Hz Frekvence
Freqency 125 250 500 1000 2000 4000 8000

dB Útlum
Mean attenuation 17,1 24,5 34,8 40,2 39,6 46,7 43,1

dB Stand. výchylka
Standard deviation 2,3 2,8 2,2 2,0 1,8 4,2 2,5

Účinná ochrana
Effective protection 14,8 21,7 32,6 38,2 37,8 42,5 40,6

  SNR:32 dB     H:31     M:29     L:24

Hz Frekvence
Freqency 125 250 500 1000 2000 4000 8000

dB Útlum
Mean attenuation 19,7 25,4 31,0 34,6 32,2 38,7 42,1

dB Stand. výchylka
Standard deviation 3,4 2,5 3,4 1,8 3,6 3,8 3,6

Účinná ochrana
Effective protection 16,3 22,9 27,6 32,8 28,6 34,9 38,5

  SNR:25 dB     H:31     M:21     L:12

Hz Frekvence
Freqency 125 250 500 1000 2000 4000 8000

dB Útlum
Mean attenuation 11,6 18,7 27,5 32,9 33,6 36,1 35,8

dB Stand. výchylka
Standard deviation 4,3 3,6 2,5 2,7 3,4 3,0 3,8

Účinná ochrana
Effective protection 7,3 15,1 25,0 30,1 30,2 33,2 32,0

  SNR:31 dB     H:34     M:29     L:20

Hz Frekvence
Freqency 125 250 500 1000 2000 4000 8000

dB Útlum
Mean attenuation 14,6 20,2 32,5 39,3 36,4 34,4 40,2

dB Stand. výchylka
Standard deviation 1,6 2,5 2,3 2,1 2,4 4,0 2,3

Účinná ochrana
Effective protection 13,0 17,7 30,2 37,2 34,0 30,4 37,9

  SNR:26 dB     H:30     M:24     L:15

Hz Frekvence
Freqency 125 250 500 1000 2000 4000 8000

dB Útlum
Mean attenuation 10,9 17,1 25,4 31,5 32,6 36,3 34,8

dB Stand. výchylka
Standard deviation 3,5 2,8 1,8 2,6 4,3 3,4 3,6

Účinná ochrana
Effective protection 7,3 14,3 23,6 28,9 28,3 32,9 31,1

  SNR:35 dB     H:40     M:32     L:23

Hz Frekvence
Freqency 125 250 500 1000 2000 4000 8000

dB Útlum
Mean attenuation 17,5 24,5 34,5 41,4 39,5 47,3 42,0

dB Stand. výchylka
Standard deviation 2,3 2,7 2,0 2,2 2,0 4,4 2,8

Účinná ochrana
Effective protection 15,2 21,8 32,5 39,2 37,5 42,9 39,2

  SNR:30 dB     H:34     M:28     L:19

Hz Frekvence
Freqency 125 250 500 1000 2000 4000 8000

dB Útlum
Mean attenuation 14,1 19,4 32,0 39,9 36,2 35,4 39,2

dB Stand. výchylka
Standard deviation 2,3 2,7 2,7 2,4 2,6 4,4 2,6

Účinná ochrana
Effective protection 11,8 16,7 29,3 37,5 33,6 31,0 36,6

  SNR:31 dB     H:34     M:28     L:20

Hz Frekvence
Freqency 125 250 500 1000 2000 4000 8000

dB Útlum
Mean attenuation 14,5 20,3 32,6 39,1 35,1 34,7 39,8

dB Stand. výchylka
Standard deviation 1,8 2,6 2,4 2,5 2,3 2,7 2,5

Účinná ochrana
Effective protection 12,7 17,7 30,2 36,6 32,8 32,0 37,3

  SNR:25 dB     H:31     M:21     L:12

Hz Frekvence
Freqency 125 250 500 1000 2000 4000 8000

dB Útlum
Mean attenuation 11,6 18,7 27,5 32,9 33,6 36,1 35,8

dB Stand. výchylka
Standard deviation 4,3 3,6 2,5 2,7 3,4 3,0 3,8

Účinná ochrana
Effective protection 7,3 15,1 25,0 30,1 30,2 33,2 32,0

H510A-401-GU Optime I H520A-407-GQ Optime II

H540A-411-SV Optime III H510B-403-GU Optime I

H520B-408-GQ Optime II H540B-412-SV Optime III

H510P3E-405-GU Optime I H520P3E-410-GQ Optime II

H540P3E-413-SV Optime III H520F-409-GQ

MT15H7A2-SV Pro Tac II V40CH510A-401-GU

V40FH510A-401-GU
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  MYCÍ PASTY NA RUCE

Artikl Popis
/ Description

Velikost
/ Size

B2001
SOLVINA INDUSTRY - mycí pasta na 
ruce
/ washing hand paste

450g

B2003 SOLMIX - mycí pasta na ruce
/ washing hand paste 10kg

B2002 VANSOLVIK - mycí pasta na ruce
/ washing hand paste 500g

B3094
SAVO PROFI - tekutá pasta na znečiš-
těné ruce
/ washing hand paste

450g

B2004
MIO 2000 - univerzální čistící tekutý 
prášek, vhodný i k mytí rukou
/ universal cleaning liquid powder

600g

B2034

ISOFA MAX - gelová mycí pasta na 
ruce
/ gel paste for cleaning polluted 
hands

450g

B2035 ISONA ECO - mycí pasta na ruce
/ washing paste 500g

B2001
B2003

B2002B2035B2034

B3094 B2004



B4029/600mlB4029/4,5l B4032/600mlB4030/4,5l
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  MYCÍ PASTY NA RUCE

Artikl Popis
/ Description

Velikost
/ Size

B2033

ISOFA 100 PRO - tekutý abrazivní čistič na 
mytí rukou, použitelný v automobilovém a 
stavebním průmyslu
/ liquid abrasive cleaner for polluted hands, 
usage in motor and building industry

600g

B4029

AMERICOL YELLOW -  vysoce účinný krémový 
čistič na ruce, pro extrémně silné průmyslo-
vé znečištění
/ highly effective hand cleaner, for removing 
heavy duty industrial soiling

600ml, 4,5l

B4032

AMERICOL WHITE -  vysoce účinný krémový 
čistič na ruce, neobsahuje rozpouštědla, pro 
středně těžké průmyslové znečištění
/ highly effective solvent-free hand cleaner, 
for removing middle industrial soiling

600ml

B4030

AMERICOL SPECIAL -  krémový čistič na ruce 
určený k odstraňování převážně mazadel, 
tuku, dehtu a klihu
- solvent-free hand cleaner for removing 
especially oil, fat, tar and glue soiling

4,5l
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  OCHRANNÉ KRÉMY INDULONA

Artikl Popis
/ Description

Velikost
/ Size

B4001

INDULONA dezinfekční - hydratační s 
antibakteriálním účinkem
/ hand cream, antibacterial and 
hydration

100g

B4002
INDULONA univerzální - promašťující 
ochranný krém
/ hand cream, oily and protecive

100g

B4003

INDULONA měsíčková - regenerační a 
zvláčňující
/ hand cream, with pot marigold, 
regenerating and emollient

100g

  OCHRANNÉ KRÉMY ISOLDA

Artikl Popis
/ Description

Velikost
/ Size

B4009 ISOLDA měsíčková - hojivý krém
/ healing hand cream, with marigold 100g

B4008
ISOLDA  včelí vosk - hydratační krém
/ hydration hand cream, with bees 
wax

100g

B4005
ISOLDA aloe vera - regenerační krém
/ regenerating hand cream, with aloe 
vera

100g

B4006 ISOLDA biotin - dezinfekční krém
/ hand cream, with desinfecting 100g

B4001

B4002

B4003

B4009 B4008 B4005 B4006
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  OCHRANNÉ KRÉMY LONDENA

Artikl Popis
/ Description

Velikost
/ Size

B4040
LONDENA měsíčková
/ hand cream, with pot mari-
gold

100g

B4041 LONDENA s aloe vera
/ hand cream, with aloe 100g

B4042 LONDENA s D panthenolem
/ hand cream, with D-panthenol 100g

B4043 LONDENA dezinfekční
/ hand cream, antibacterial 100g

B4044 LONDENA s vitamínem A, E
/ hand cream, with vitamin A 100g

B4047 LONDENA s propolisem
/ hand cream, with propolis 100g

B4048 LONDENA oliva
/ hand cream, with olive 100g

  OCHRANNÉ KRÉMY LONEA

Artikl Popis
/ Description

Velikost
/ Size

B4070
LONEA měsíček - regenerační krém
/ regenerating hand cream, with 
marigold

100g

B4049
LONEA tea tree oil - zklidňující krém
/ calming hand cream, with tea tree 
oil

100g

B4049 B4070

B4040 B4042 B4044

B4041 B4048 B4047B4043
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  PROSTŘEDKY NA MYTÍ NÁDOBÍ

Artikl Popis
/ Description

Velikost
/ Size

B3010 JAR - saponát na mytí nádobí
/ detergent to dish washing 0,5l, 1l, 5l

B3004

KRYSTAL - čistící prostředek 
na nádobí s aktivním octem
/ cleaning compound to dish 
washing

750ml

B4052

ÚKLID NA NÁDOBÍ - koncen-
trovaný prostředek na mytí 
nádobí
/ concentrated detergent for 
dishwashing

0,5l, 1l, 5l
B3010

B3004
B4052

  PRACÍ PRÁŠKY

Artikl Popis
/ Description

Velikost
/ Size

B5038

PERSIL - prášek 
na praní
/ washing 
powder

400g

B5010

PERSIL - prášek 
na praní
/ washing 
powder

2kg, 6kg

B5028

BONUX - prášek 
na praní
/ washing 
powder

400g, 2kg, 6kg

B5028 B5010

B5038
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  MÝDLA A ŠAMPONY

Artikl Popis
/ Description

Velikost
/ Size

B1001 Toaletní mýdlo
/ toilet soap 100g

B1016 Toaletní mýdlo
/ toilet soap 180g

B1004 FA - toaletní mýdlo
/ toilet soap 100g

B1031 Mýdlo antibakteriální
/ antibacterial soap 100g

B4050 LONDENA - tekuté mýdlo
/ liquid soap 0,5l, 1l, 5l

B1011 MITIA - tekuté mýdlo
/ liquid soap 1l, 5l

B3053 Šampon na vlasy
/ shampoo 0,5l, 1l

B3089 SCHAUMA - šampon na vlasy
/ shampoo 250ml

B1017 Sprchový gel
/ shower gel 1l

B1016
B1001

B1031

B1004

B1017B1011

B3053B3089

B4050
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  ÚKLIDOVÁ CHEMIE

Artikl Popis
/ Description

Velikost
/ Size

B3012

OKENA - čistící prostředek 
na skleněné plochy  
a obklady
/ detergent to glass flat and 
facings

500ml

B3096

KRYSTAL - čistící prostře-
dek na okna
/ cleaning compound for 
windows

750ml

B3056

CLIN - čistící prostředek 
na okna
/ cleaning compound for 
windows

500ml

B3039

PRONTO - tekutá leštěnka 
na nábytek
/ cleaning compound for 
furniture

250ml

B3040

PRONTO - čistící prostředek 
proti prachu, spray
/ cleaning compound again-
st dust, spray

250ml

B4051

ÚKLID NA PODLAHY - 
prostředek 
na mytí podlah
/ detergent to floor cle-
aning

0,5l, 1l, 5l

B3012

B3096

B3056

B3040 B3039 B4051
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  ÚDRŽBA SANITÁRNÍCH ZAŘÍZENÍ

Artikl Popis
/ Description

Velikost
/ Size

B3016
SAVO WC OCEAN - tekutý WC 
čistič s vůní
/ liquid toilet cleaner, fragrant

750ml

B3024
BREF WC ČISTIČ - tekutý čistič 
toalet
/ liquid toilet cleaner

750ml

B3032

BREF WC GEL - dezinfekční 
prostředek a deodorant pro 
toalety
/ desinfection and deodorant 
detergent for toilets

400ml

B3043 PRIX WC ZÁVĚS 
/ toilette hung 40g

B3008
KRYSTAL WC - tekutý čistič 
toalet
/ liquid toilet cleaner

750ml

B4054 ÚKLID WC - tekutý wc čistič
/ liquid toilet cleaner 750ml, 5l

B4053 ÚKLID NA KOUPELNY 1l, 5l

B3027

CILLIT BANG - přípravek na 
špínu a vodní kámen
/ liquid cleaner for scale 
removing

750ml

B3042
LARRIN - hygienické tablety do 
pisoáru
/ pissoire tablets

900g(35ks)

B3022 KRTEK - sypký čistič odpadů
/ powdery waste cleaner 450g

B3016 B4054 B3024

B3032B3042 B3043B3022

B3027

B4053

B3008
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  UNIVERZÁLNÍ ÚKLIDOVÉ PROSTŘEDKY

Artikl Popis
/ Description

Velikost
/ Size

B3020 AVA - čistící prášek
/ cleaning powder 500g

B3029

CIF ACTIVE CREAM - univerzální čistící 
prostředek s bělícím účinkem
/ multi-purpose cleaning cream with 
whitening effect

500ml

B3019
REAL CLASSIC - univerzální čistící 
tekutý prášek
/ universal cleaning liquid powder

600ml, 10l

B4056

ÚKLID UNIVERZÁLNÍ - tekutý čistící 
prostředek s univerzálním použitím
/ liquid detergent with multi-purpose 
using

1l, 5l, 10l, 50l

B3098 DESTILOVANÁ VODA
/ destilled water 1l, 5l

B3029

B3020

B3019

B3098

B4056
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  PŘÍPRAVKY PROTI HMYZU

Artikl Popis
/ Description

Velikost
/ Size

B3062
BIOLIT - sprej proti létajícímu a lezoucímu 
hmyzu
/ insecticide spray

200ml

B3105
BIOLIT - elektrický strojek s tekutou náplní 
proti hmyzu
/ electrical insecticide machine

46ml

  DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY

Artikl Popis
/ Description

Velikost
/ Size

B3013
FIXINELA - tekutý čistič  
s antibakteriálními účinky
/ liquid detergent with antibacterial effects

500ml

B3015 SAVO ORIGINÁL - dezinfekční a bělící přípravek
/ desinfection and whitening detergent 1l, 5l

B3014 SAVO PROTI PLÍSNÍM - fungicidní přípravek
/ fungicide detergent 500ml

B4055 ÚKLID SANITA - dezinfekční prostředek
/ desinfection detergent 1l, 5l

B3025 DOMESTOS - čistící a dezinfekční přípravek
/ cleaning and desinfection detergent 750ml

B3066 LARRIN - na rez a vodní kámen
/ desinfection detergent 750ml

B3105

B3062

B3066 B3025 B3013 B4055

B3014 B3015
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  PAPÍROVÝ PROGRAM

Artikl Popis
/ Description

Velikost
/ Size

B6001
Toaletní papír - jednovrstvý, 400 
útržků
/ toilet paper, single-layer, 400 slips

B6003
Toaletní papír HARMASAN - jednovrst-
vý, 400 útržků
/ toilet paper, single-layer, 400 slips

B6004
Toaletní papír JUMBO - jednovrstvý 
šedý
/ toilet paper, single - layer, grey

19, 24, 28 
cm

B6003/2
Toaletní papír HARMONY CLASIC - 
dvouvrstvý, bílý
/ toilet paper, double - layer, white

4 role/balení
/ 4 rolls in 
packing

B6126 ZZ ručníky - jednovrstvé, bílé
/ single-layer, white

5000 ks/
balení
/ 5000 pcs in 
packing

B6049
ZZ ručníky - jednovrstvé, šedé nebo 
zelené
/ single-layer, grey or green

5000 ks/
balení
/ 5000 pcs in 
packing

B6126 B6049

B6003/2
B6004

B6001

B6003



Drogerie
/ Cleaning

_C
LE

AN
IN

G

262

  SÁČKY A PYTLE NA ODPAD

Artikl Popis
/ Description

Velikost
/ Size

B6007 Sáčky do odp. koše
/ litter small bag 35l, 60l

B6008 Pytle na odpad, 70x110cm
/ litter bag 120l

B5050 Pytle na odpad zatahovací
/ retractable litter bag 60l,120l

B6073
Samonosný  pytel - LDPE černý (200 
mi, 62x118cm)
/ self-supporting litter bag

120l

  OSVĚŽOVAČE VZDUCHU

Artikl Popis
/ Description

Velikost
/ Size

B3092
Osvěžovač vzduchu  
ve spreji
/ air refreshener, aerosol

300ml

B3035
BRISE - gelový osvěžovač 
vzduchu
/ gel air refreshener

150g

B3036
BRISE - osvěžovač vzduchu 
ve spreji
/ spray air refreshener

300ml

B3047
AMBIPUR - osvěžovač 
vzduchu ve spreji
/ air refreshener - aerosol

300ml

B3092 B3047 B3036 B3035

B6007

B5050

B6073B6008
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  RUČNÍKY A ÚKLIDOVÉ TEXTILIE

Artikl Popis
/ Description

Velikost
/ Size

J2001 Ručník froté economic, 310g/m2

/ terry towel, 310g/m2 50x90 cm

J2001/VG Ručník froté, 460g/m2

/ terry towel, 460g/m2 50x100 cm

J2002 Ručník vaflový
/ towel - wrapped structure 50x90 cm

J2008 Podlahový hadr
/ floor cloth 58x48cm

J2007 Prachovka - bílá
/ duster 40x43cm

J2000 Prachovka - flanelová bílá
/ duster 40x35cm

J2020 Švédská utěrka 40x40cm

J2013 Hadry mix barevné
/ cleaning rags colour 10kg

J2005/V PETR pro každý den
/ cleaning rag 35x40cm

J2005/H Podlahový hadr PETR
/ floor cloth 60x70cm

B6010/M Houbička na nádobí malá
/ small damper to dish washing 10ks/balení

B6010/V Houbička na nádobí velká tvarovaná
/ damper to dish washing

J2022 Utěrka mycí víceúčelová 3ks/balení

J2001/VG J2002

J2001

J2007 J2000

J2008

B6010/V

B6010/M

J2013J2005/VJ2022

J2005/H

J2020
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  ÚKLIDOVÉ NÁDOBY

Artikl Popis
/ Description

Velikost
/ Size

B6053 Vědro umělohmotné
/ plastic bucket 10l

B6053 Vědro umělohmotné s výlevkou
/ plastic bucket 12l

B6052 Vědro hliníkové
/ bucket from aluminium 10l

B6120 Vědro zednické černé
/ plastic bucket for wallers 10l
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  LOPATY

Artikl Popis
/ Description

B6027 Lopata hliníková velká
/ shovel from aluminium

B6028 Lopata hliníková malá
/ small shovel from aluminium

B6026 Lopata stájová
/ horse stable shovel

B6024 Lopatka úzká
/ narrow shovel

B6025 Lopatka široká 
/ wide shovel

B6030 Násada na lopatu
/ shovel-bucket arm

B6052

B6053/12l B6120 B6053/10l

B6027

B6026

B6028

B6024 B6025

B6030
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  SMETÁKY A KOŠŤATA

Artikl Popis
/ Description

B6020 Smetáček ruční dřevěný
/ wood hand brush

B6021 Smetáček ruční umělohmotný
/ plastic hand brush

B6022 Souprava smetáček+lopatka UH
/ set of plastic hand brash and shovel

B6074 Smeták dřevěný, šíře 28cm
/ wood dust brush

B6058
Násada na smeták dřevěná, různé 
délky
/ wood broomstick, various lenghts

B6036
Smeták umělohmotný, bez hole, šíře 
28cm
/ plastic dust brush, without broom

B6039
Násada na smeták umělohmotná, délka 
130cm
/ plastic broomstick

B6031 Koště zatloukané dřevěné
/ wood broom

B6035 Koště čirok
/ broom with long hair

B6011 Souprava na čištění WC
/ toilet cleaning collection

B6019 Kartáč ocelový dřevěný
/ steel brush with wood nahdle

B6077 Kartáč rýžový ruční
/ brush with wood nahdle
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B6036 B6074

B6022

B6021

B6020

B6019

B6011

B6077

B6031 B6035 B6058 B6039
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  CLIMAX ATLAS

Artikl I3001

Popis
/ Descr.

vysoce komfortní bezpečnostní zachycova-
cí postroj s pracovním polohovacím pásem 
navržený tak, aby byl použitelný pro 
všechny druhy práce ve vyškách,  
5 připojovacích prvků, 4 připojovací body:  
2 zavěšovací prvky zachycující pád (hrudní 
a zádový), jeden připojovací prvek pro 
pracovní polohování a jeden břišní připojo-
vací prvek, polstrovaný stehenní popruh, 
rychloupínací přezky na stehenním popru-
hu, možnost nastavení ramenních  
a stehenních popruhů, 3 kroužky pro 
připojení materiálu
high comfortable harness designed to be 
used in all kinds of works at heights,  
5 points of attachment,  4 anchoring 
points: two anti-fall arrest points (dorsal 
and chest), one work positioning anchoring 
points made-up 2 fordable side ring and 
one ventral attachment point, padded 
legs straps, quick/fitting buckles on leg 
supports, leg and arm adjustment,  3 rings 
to hold materials

Norma
/ Standard

EN 361, EN 358, EN 813
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  CLIMAX 30-C

Artikl I3003

Popis
/ Descr.

bezpečnostní zachycovací postroj základ-
ní, 2 zavěšovací prvky zachycující pád: 
zádový s D kroužkem a hrudní složený ze 
dvou popruhů, materiál: 45 mm polye-
sterový popruh, možnost přizpůsobení 
stehenních a ramenních popruhů
full body harness with 2 fall arrest 
attechment point: dorsal point with D ring 
and frontal point composed of two straps, 
material: polyester webbing of 45 mm, leg 
and arm adjustment 

Norma
/ Standard

EN 361 

  CLIMAX 25-C+28-C

Artikl I3002

Popis
/ Descr.

sada složená z bezpečnostného zachyco-
vacího postroje 28-C s jedním zádovým 
zavěšovacím prvkem zachycujícím pád  
s D-kroužkem a pracovního polohovacího 
pásu 25-C (bez lana), materiál: 45 mm 
polyesterový popruh
set compossed by: 1 harness mod. 28-C 
with 1 fall arrest attachment point: dorsal 
point with D ring + 1 safety belt mod 25-C 
(rope not included), material: polyester 
webbing of 45 mm     

Norma
/ Standard

EN 361, EN 358

  CLIMAX 25-C 

Artikl I3004

Popis
/ Descr.

pracovní polohovací pás pro práce, kde je 
požadováno dlouhodobé pracovní polohování, 
postrování v bederní oblasti, dva postranní D 
kroužky - připojovací body pro pracovní polo-
hování, materiál: 45 mm polyesterový popruh, 
šířka bederního pásu 140 mm, bez lana
work positioning belt for works where is 
reguired a work positioning for long periods of 
time, padded lumbar area for a comfortable 
fit, incorporates two side D rings that act as 
work positioning atechment points, material 
polyester strap of 45 mm, width of back supp-
ort 140 mm, without rope

Norma
/ Standard

 EN 358
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  CLIMAX 30

Artikl I3005

Popis
/ Descr.

karabina s manuálním 
šroubovacím zámkem, 
materiál: ocel, prů-
měr 10mm, otevření 
16mm, pevnost 
22.2 KN, váha 175g, 
použití pro ukotvení 
nebo připojení ke 
konstrukcím
connector with a ma-
nual threaded locking 
system, automatic 
spring-loaded closure 
and manual locking 
barrel, material: steel 
rod, diameter 10 mm, 
opening 16mm, brea-
king strength 22.2 kN, 
weight 175g, for an-
choring or to connect 
in structures       

Norma
/ Standard

EN 362

  CLIMAX PIPEFORM

Artikl I3006

Popis
/ Descr.

kotva s manuálním za-
víráním a otevíráním, 
materiál 6mm ocelová 
trubka, délka 390mm, 
otevření 100mm, min. 
pevnost 22.2 kN, váha 
348g
steel pipeform anchor 
with manual closing 
and opening, mate-
rial 6 mm steel rod, 
length 390 mm, open 
gate 100mm, min bre-
aking strength 22.2 
kN, weight: 348g       

Norma
/ Standard

EN 362

  CLIMAX CU.29/1

Artikl I3007

Popis
/ Descr.

polohovací lano, 
třípramenné s indi-
kátorem opotřebení, 
zakončeno smyčkami 
s očnicí, materiál 
polyamid, průměr 
14mm, min zatížení 
při přetržení 3300kg, 
celková délka 1,5m
rope, three-strand 
polyamide with a 
wear indicator, ended 
loops with thimbles, 
material polyamide, 
diameter 14mm, min 
breaking load 3300kg, 
total length 1,5 mts                    

Norma
/ Standard

 EN 354, EN 358

  CLIMAX CU.30/1

Artikl I3008

Popis
/ Descr.

nastavitelný spojovací 
prostředek, třípra-
menné lano s indiká-
torem opotřebení, 
materiál polyamid, 
průměr 14mm, zakon-
čeno jednou smyčkou 
s očnicí, seřizovač  
z lehké slitiny, nasta-
vitelná délka 0,85m-
-1,35m
adjustable lanyard, 
rope manufactured 
in three-strand po-
lyamide with a wear 
indicator, material: 
polyamide, diameter 
14mm, one ended 
loop with thimble, 
light alloy adjuster, 
adjustable length 
0,85m - 1,35m       

Norma
/ Standard

EN 362
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  CLIMAX 10

Artikl I3009

Popis
/ Descr.

flexibilní kotevní lano, 
třípramenné, stočené, 
materiál polyamid, průměr 
14 mm, vysoká pevnost  
v tahu, ukončení očnice  
s červeným zapouzdřením, 
vertikální použití, celková 
délka 10m
flexible anchoring line, 
rope of a three-strand 
twisted polyamide, dia-
meter 14 mm, high tensile 
strength, terminations red 
buckles, vertical use, total 
length 10 mts

Norma
/ Standard

EN 353-2, ISO1140

  CLIMAX 31-A

Artikl I3011

Popis
/ Descr.

tlumič pádu, celková délka 1,85 
m, popruh šířky 47 mm, 2 kara-
biny mod. 30, součást systému 
zachycení pádu, pádová energie je 
absorbována postupným přetrhá-
ním specielních švů, maximální 
přípustná délka všech spojovacích 
prvků, tlumiče pádu, lana a spojek 
(karabin) nesmí přesáhnout 2 m, 
požadovaná volná vzdálenost pod 
pracovním povrchem je 6,5 m
energy absorber lanyard, total 
length 1,85 m, webbing 47 mm, 
including 2 connectors mod. 30, 
component of a fall arrest system, 
the energy of the fall is absorbed 
by ripping the special stitches, 
the maximum admissible length of 
the energy absorber inclusing the 
rope lanyard and connectors must 
not exceed two metres, reguires 
clearence height of 6,5 metres

Norma
/ Standard

EN 355, EN 362

  CLIMAX 20

Artikl I3010

Popis
/ Descr.

flexibilní kotevní lano, 
třípramenné, stočené, 
materiál polyamid, průměr 
14 mm, vysoká pevnost  
v tahu, ukončení očnice  
s červeným zapouzdřením, 
vertikální použití, celková 
délka 20 m
flexible anchoring line, 
rope of a three-strand 
twisted polyamide, dia-
meter 14 mm, high tensile 
strength, terminations red 
buckles, vertical use, total 
length 20 mts

Norma
/ Standard

EN 353-2, ISO1140

  CLIMAX 34-A

Artikl I3012

Popis
/ Descr.

tlumič pádu s dvojitým 
spojovacím prostředkem (Y - 
tvar), celková délka 1,75 m, 
popruh šířky 47 mm, karabiny 
1x mod. 30 a 2x mod. 31, pro 
trvalé připojení díky dvěma 
popruhům, součást systému 
zachycení pádu, pádová ener-
gie je absorbována postupným 
přetrháním specielních švů, 
maximální přípustná délka 
všech spojovacích prvků, 
tlumiče pádu, lana a a spojek 
(karabin) nesmí přesáhnout 
2m, požadovaná volná vzdále-
nost pod pracovním povrchem 
je 6,5m
energy absorber with integra-
ted Y-shaped lanyard, total 
length 1,75 m, webbing  
47 mm, connectors 1 mod. 30 
and 2 mod. 31, designed for 
permanent connection thanks 
to its two straps , component 
of a fall arrest system, the 
energy of the fall is absorbed 
by ripping the special stitches, 
the maximum admissible 
length of the energy absorber 
inclusing the rope lanyard and 
connectors must not exceed 
two metres, reguires clearen-
ce height of 6,5 metres

Norma
/ Standard

EN 355, EN 362
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  CLIMAX 2.5

Artikl I3014

Popis
/ Descr.

zatahovací zachycovač pádu, 
jakmile je bezpečně připojen 
ke konstrukčnímu kotvícímu 
bodu, umožňují uživateli 
maximální volnost pohybu, 
bezpečnost a pohodlí při 
práci na svazích, střechách, 
v uzavřených prostorech, 
zatahovací zachycovač pádu, 
celková délka max 2,5 m, za-
budovaný tlumič pádu, 2 kara-
biny model 30, váha 1,2 kg
retractable fall arrest sys-
tems, once secured to a safe 
anchoring point, enable the 
user to work with maximum 
mobility, safety and comfort 
on slopes, roofs, confined 
spaces, etc., retractable 
fall arrest device, 2,5 m 
maximum length with built/
in energy absorber, 2 mod. 30 
connectors, weight 1,2 kg

Norma
/ Standard

EN 360

  CLIMAX A.D.A 14

Artikl I3015

Popis
/ Descr.

pohyblivý zachycovač pádu na vertikálním flexibilním 
kotevním laně, průměr 14mm, bezpečnostní zámek  
a systém zajišťující správnou instalaci zařízení, dovoluje 
volný vertikální pohyb pracovníka bez nutnosti manuální-
ho nastavení, v případě pádu se automaticky zablokuje na 
kotevním laně
guided type fall arrester on vertical flexible anchorange 
line for 14mm rope, safety lock and system ensuring 
correctly installation, allows free vertical movement of 
the operator without manually changing position, if a fall 
occurs the brake locks immediately on the rope

Norma
/ Standard

EN 353-2

  CLIMAX 6

Artikl I3013

Popis
/ Descr.

zatahovací zachycovač pádu, 
jakmile je bezpečně připojen 
ke konstrukčnímu kotvícímu 
bodu, umožňují uživateli 
maximální volnost pohybu, 
bezpečnost a pohodlí při práci 
na svazích, střechách,  
v uzavřených prostorech, 
zařízení pro zachycení pádu, 
25 mm popruh, délka 6 m, ka-
rabina mod. 30 a automatická 
karabina, váha 1,6 kg
retractable fall arrest sys-
tems, once secured to a safe 
anchoring point, enable the 
user to work with maximum 
mobility, safety and comfort 
on slopes, roofs, confined 
spaces, etc., fall arrest device 
in a 25 mm wide tape, length 
6 metres, snap hook with a 
threaded lock and an automa-
tic snap hook, weight: 1,6 kg

Norma
/ Standard

EN 360
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  CLIMAX CADÍ

Artikl I3017

Popis
/ Descr.

ochranná přilba pro 
práci ve výškách, 
ABS s vysoce kva-
litní UV stabilizací, 
s nastavitelným 
páskem s koleč-
kem, zabudovaný 
4-bodový podbradní 
textilní pásek,  
s ventilací 
safety helmet for 
works at height, 
material ABS with 
high-quality UV sta-
bilization, with ad-
justable headband 
and toothed wheel, 
4-point anchor 
chinstrap textile, 
with ventilation

Norma
/ Standard

EN 397

  CLIMAX VEST

Artikl I3016

Popis
/ Descr.

komfortní ochranná 
reflexní vesta, použití  
s bezpečnostními po-
stroji Climax, materiál: 
65% polyester 35% 
bavlna,  reflexní pásky 
kat.2, jedna velikost, 
dvě přední a jedna 
zadní kapsa, vyměni-
telný vnitřní látka pro 
vytažení postroje, váha 
0,6kg
comfortable protective 
high visible vest for 
Climax safety harnesses, 
material 65% polyester 
35% cotton,  reflective 
tape class2, one size, 
two front and one rear 
pockets, removable 
inner fabric for the ex-
traction of the harness, 
weight 0,6kg

Norma
/ Standard

EN 471

  CLIMAX CARRY BAG

Artikl I3019

Popis
/ Descr.

přepravní taška, 
objem 35 litrů, 
materiál PVC, barva 
šedá
carry bag, capacity 
35 liters, material 
PVC, colour grey

  CLIMAX HEAD LAMP

Artikl I3018

Popis
/ Descr.

čelová svítilna s 8 vál-
covými led žárovkami. 
3 režimy svícení, ABS 
pouzdro, vodotěsná, pa-
prsek světla vertikálně 
nastavitelný, nastavi-
telná elastická náhlavní 
páska, 3xAAA baterie - 
nejsou součást balení
head lamp with 8 cylin-
drical leds, 3 lighting 
modes, ABS housing, 
waterproof, focus adjus-
table vertically to direct 
the beam, adjustable 
headband with elastic 
tape, 3xAAA batteries - 
not included
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práce na elektric-
kých rozvodných 

sítích

práce na telekomu-
nikačních sítích

průmyslové údrž-
bářské práce 

stavebnickví a 
rekonstrukce

práce ve vertikálním 
zavěšení

práce ve stísněných 
prostorech

electricity grid  
works

working on 
telecomunications 

network

industrial mainte-
nance work

bulding and con-
struction work

vertical suspension 
work

work in confined 
spaces

I3001 ATLAS x x

I3002 25-C+28-C x x x

I3003 30-C x

I3004 25-C x x

I3005 30 x x x x x x

I3006 PIPEFORM x x x x x

I3007 CU.29/1 x x x

I3008 CU.30/1 x x x

I3009 10 x x x

I3010 20 x x x

I3011 31-A x

I3012 34-A x x x

 I3013 6 x x

I3014 2.5 x

I3015 A.D.A 14 x x x x x

I3016 VEST x x x x x

I3017 CADÍ x x x x x x

I3018 HEAD LAMP x

I3019 CARRY BAG x x x x x x

Norma Popis

EN 353-2 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Část 2: Pohyblivé zachycovače pádu včetně poddajného zajišťovacího vedení
/Personal protective equipment against falls from a height - Part 2: Guided type fall arresters including a flexible anchor line

EN 354 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Spojovací prostředky
/Personal fall protection equipment - Lanyards

EN 355 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Tlumiče pádu
/Personal protective equipment against falls from a height - Energy absorbers

EN 358

Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů z výšky - Pásy pro pracovní polohování a zadržení  
a pracovní polohovací spojovací prostředky
/Personal protective equipment for work positioning and prevention of falls from a height - Belts for work positioning and restraint 
and work positioning lanyards

EN 360 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zatahovací zachycovače pádu
/Personal protective equipment against falls from a height - Retractable type fall arresters

EN 361 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zachycovací postroje
/Personal protective equipment against falls from a height - Full body harnesses

EN 362 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Spojky
/Personal protective equipment against falls from a height - Connectors

EN 397 Průmyslové ochranné přilby
/Industrial safety helmets

EN 471 Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro profesionální použití
/High-visibility warning clothing for professional use

EN 813 Prostředky ochrany osob proti pádu - Sedací postroje
/Personal fall protection equipment - Sit harnesses

ISO 1140 Textilní lana - Polyamid - 3, 4- a 8 pramenná lana
/Fibre ropes - Polyamide - 3-, 4- and 8-strand ropes 

PRŮVODCE VÝBĚREM VYBAVENÍ PRO PRÁCE VE VÝŠKÁCH
/HANDBOOK FOR SELECTION OF THE EQUIPMENT FOR WORKS AT HEIGHTS

VŠEOBECNÉ POŽADAVKY/GENERAL DEMANDS



Ostatní
/ Accessories

_A
CC

ES
SO

RI
ES

  AUTOLÉKÁRNIČKA

Artikl J3014 - kufřík/case
J3015 - polštář/pad

Popis
/ Descr.

lékárnička pro motoro-
vá vozidla
s náplní
first-aid kit for vehicles 
with
contents

  LÉKÁRNIČKA NÁSTĚNNÁ

Artikl J3016 - Typ I
J3017 - Typ II

Popis
/ Descr.

nástěnná lékárnička  
s náplní
wall mounted first-aid kit 
with contents

  ALCOHOLTEST

Artikl J3030

Popis
/ Descr.

detekční trubič-
ka, přítomnost 
alkoholu v dechu je 
indikována změnou 
barvy, balení po 10 
kusech
alcohol testing 
pipes, present of
alcohol in breath is 
indicated of
change colour, 10 
pieces in box

  DIGITÁLNÍ DETEKTOR

Artikl J3048

Popis
/ Descr.

digitální měřič alkoholu 
detekuje s přesností na
0,1‰, digitální display 
a zvukový indikátor 
měření
digital alcohol tester 
is detecting with 
accuracy  0,1‰, digital 
display  and audible 
measuring indicator
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  PLACHTA

Artikl N1114 - 3 x 5 m, N1115 - 5 x 8 m

Popis
/ Descr.

plachta, polyetylen, modro-zelená, 90 g/m2, 
s očky na každém metru
cover, woven polyethylene, blue-green,
weight 90 g/m2, with eyelets each metre

  ZNAČKOVACÍ KUŽEL

Artikl HS70300

Popis
/ Descr.

značkovací kužel, plastický polyetylen, 
reflexní červená barva
a 2 bílé pruhy, výška 50 cm
traffic cone, plastic polyethylene, fluo-
rescent red colour and 2 white stripes, 
height 50 cm

  PÁSKA

Artikl HS70010

Popis
/ Descr.

páska, nelepící plastický polyetylen,
červené a bílé diagonální pruhy,
délka 100 m, šířka 50 mm
tape, non-adhesive plastic polyethyle-
ne, red and white diagonal stripes,
length 100 m, width 50 mm
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Velikostní tabulka oděvů pro muže
Sizes of men`s clothes

Velikost
Size

44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66

S M L XL XXL XXXL

Obvod hrud-
níku
Girt of chest

84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128 128-132

Obvod pasu
Girt of waist 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120

Velikostní tabulka oděvů pro ženy
Sizes of ladie`s clothes

Velikost
Size

38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

XS S M L XL XXL

Obvod hrud-
níku
Girt of chest

76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124

Obvod pasu
Girt of waist 60-64 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108

Obvod boků
Girt of hips 90-93 93-96 96-99 99-102 102-105 105-108 108-111 111-114 114-117 117-120 120-123 123-126

Systém velikostí košilí, triček, mikin
Sizes of shirts, T-shirts

Velikost
Size S M L XL XXL

Obvod krku
Girt of neck 37 / 38 39 / 40 41 / 42 43 / 44 45 / 46

Tabulka velikostí obuvi
Size chart of shoes

Francouzské číslování
French numbering 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Anglické číslování
English numbering 2,5 3,5 4 5 6 6,5 7 8 9 9,5 10 11 12 13
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