2017
K A T A L O G

NOWE SPOJRZENIE NA KOMFORT
Gdziekolwiek jesteś, chcesz wyglądać dobrze.
W pracy ubranie jest narzędziem, które musi być funkcjonalne.
Dla Twojej wygody połączyliśmy oba te wymagania.
Dobraliśmy bardzo dobrej jakości materiały,
z których wykonana jest nasza odzież robocza.
Przetestowaliśmy ją w warunkach pracy
do której jest przeznaczona.
Zadbaliśmy o każdy szczegół, a dzięki temu
twoja praca będzie łatwiejsza
i bardziej komfortowa.
W katalogu prezentujemy
odzież o wszechstronnym zastosowaniu w
niemalże każdych warunkach pracy.
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24
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27

KASKI I NAKRYCIA GŁOWY/OKULARY I GOGLE/
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43
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KURTKI / SPODNIE
bluza robocza
POLYESTER
65%
COTTON
35%

spodnie robocze
na szelkach

267
g/m2

kat.I

POLYESTER
65%
COTTON
35%

g/m2

kat.I

materiał:polyester65%, cotton35%
gramatura 267g/m²
potrójne szwy
regulowane szelki
wzmocnienia na kolanach
uchwyt na młotek
ucho na klucze
podwójne wzmacniane, duże,
wielofunkcyjne kieszenie
duża kieszeń zapinana na rzep
kieszeń na telefon
mocne nitowane guziki
elementy odblaskowe
kategoria1

ODZIEŻ ROBOCZA

PROTECTION

PROTECTION

267

S-47874 S(48) A:88-96/B:79-84/C:164-170
S-47876 M(50) A:96-104/B:82-86/C:170-176

A
B
C

S-47878 L(52) A:104-108/B:84-90/C:176-182
S-47880 XL(56) A:116-124/B:96-102/C:182-188

83,58 PLNnetto
S M L XL XXL

S-47882 XXL(58) A:124-132/B:104-110/C:194-200

materiał:polyester65%, cotton35% gramatura 267g/m² podwójne szwy ściągacze
duże, wielofunkcyjne kieszenie wzmocnienia na łokciach otwory wentylacyjne
dodatkowe zapięcia na rzep elementy odblaskowe kategoria1

S-47864 S(48) A:88-96/B:79-84/C:164-170
S-47866 M(50) A:96-104/B:82-86/C:170-176

A
B
C

S-47868 L(52) A:104-108/B:84-90/C:176-182
S-47870 XL(56) A:116-124/B:96-102/C:182-188

S M L XL XXL

S-47872 XXL(58) A:124-132/B:104-110/C:194-200

spodnie robocze
szorty

spodnie robocze

POLYESTER
65%
COTTON
35%

267
g/m2

kat.I

materiał:polyester65%, cotton35%
gramatura 267g/m²
potrójne szwy
wzmocnienia na kolanach
uchwyt na młotek
ucho na klucze
podwójne wzmacniane, duże,
wielofunkcyjne kieszenie
kieszeń na telefon
mocny nitowany guzik
elementy odblaskowe
kategoria1
PROTECTION

POLYESTER
65%
COTTON
35%

S-47854 S(48) A:88-96/B:79-84/C:164-170
S-47856 M(50) A:96-104/B:82-86/C:170-176
S-47858 L(52) A:104-108/B:84-90/C:176-182
S-47860 XL(56) A:116-124/B:96-102/C:182-188
S-47862 XXL(58) A:124-132/B:104-110/C:194-200

267
g/m2

materiał:polyester65%, cotton35%
gramatura 267g/m²
potrójne szwy
uchwyt na młotek
ucho na klucze
podwójne wzmacniane, duże,
wielofunkcyjne kieszenie
kieszeń na telefon
mocny nitowany guzik
elementy odblaskowe
kategoria1

kat.I
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86,67PLNnetto

S-47884 S(48) A:88-96/B:79-84/C:164-170

A
B
C

S-47886 M(50) A:96-104/B:82-86/C:170-176

76,72 PLNnetto
S M L XL XXL

S-47888 L(52) A:104-108/B:84-90/C:176-182
S-47890 XL(56) A:116-124/B:96-102/C:182-188
S-47892 XXL(58) A:124-132/B:104-110/C:194-200

A
B
C

67,31PLNnetto
S M L XL XXL

KURTKI / SPODNIE
bluza robocza
granatowa
S-42125
S-42127
S-42129
S-42131
S-42133
S-42135

COTTON
100%

bluza robocza
biała

48
50
52
54
56
58

S-42161
S-42163
S-42165
S-42167
S-42169
S-42171

260

COTTON
100%

2

g/m

78,59 PLNnetto

48
50
52
54
56
58

260
2

g/m

78,59 PLNnetto

48 50 52 54 56 58

48 50 52 54 56 58

Materiał: 100% bawełna, 260 g/m²
KLASYCZNA BLUZA ROBOCZA
· trwały, wysokiej jakości materiał, przykryty zamek
· regulacja szerokości rękawów
· kontrastowy karczek
· kieszenie górne na rzep, kieszeń na telefon, dwie kieszenie dolne za zamek, kieszeń na lewym
rękawie
· dodatki odblaskowe, miejsce do nadruku logo ﬁrmy

Materiał: 100% bawełna, 260 g/m²
KLASYCZNA BLUZA ROBOCZA
· trwały, wysokiej jakości materiał, przykryty zamek
· regulacja szerokości rękawów
· kontrastowy karczek
· kieszenie górne na rzep, kieszeń na telefon, dwie kieszenie dolne za zamek, kieszeń na lewym
rękawie
· dodatki odblaskowe, miejsce do nadruku logo ﬁrmy

spodnie robocze do pasa
granatowe z paskiem

spodnie robocze do pasa
białe z paskiem

COTTON
100%

260
2

g/m

S-42101
S-42103
S-42105
S-42107
S-42109
S-42111

48
50
52
54
56
58

Materiał: 100% bawełna, 260 g/m²
KLASYCZNE SPODNIE ROBOCZE O SPORTOWYM KROJU
· zapięcie na guziki i na rzep
· guma w pasie zapewniająca wygodne noszenie
· karczek i dwie kieszenie tylne
· wzmocniony obszar kolan
· wielofunkcyjne kieszenie boczne na narzędzia na nogawkach
· dodatki odblaskowe
· pasek

COTTON
100%

260
g/m2

79,92 PLNnetto

48 50 52 54 56 58

48 50 52 54 56 58

COTTON
100%

260
2

g/m

48
50
52
54
56
58

Materiał: 100% bawełna, 260 g/m²
KLASYCZNE SPODNIE ROBOCZE O SPORTOWYM KROJU
· zapięcie na guziki i na rzep
· guma w pasie zapewniająca wygodne noszenie
· karczek i dwie kieszenie tylne
· wzmocniony obszar kolan
· wielofunkcyjne kieszenie boczne na narzędzia na nogawkach
· pasek tekstylny i plas kowe klamry
· dodatki odblaskowe
· pasek

79,92 PLNnetto

spodnie robocze
na szelkach granatowe

S-42137
S-42139
S-42141
S-42143
S-42145
S-42147

spodnie robocze
na szelkach białe
S-42113
S-42115
S-42117
S-42119
S-42121
S-42123

48
50
52
54
56
58

Materiał: 100% bawełna, 260 g/m²
KLASYCZNE OGRODNICZKI O SPORTOWYM KROJU
· zapięcie na guziki po lewej stronie
· guma w pasie zapewniająca wygodne noszenie
· karczek i dwie kieszenie tylne
· wzmocniony obszar kolan
· wielofunkcyjne kieszenie boczne na narzędzia na nogawkach
· elastyczne szelki
· wielofunkcyjna kieszeń górna i miejsce do nadruku logo ﬁrmy
· dodatki odblaskowe

COTTON
100%

260
2

g/m

S-42149
S-42151
S-42153
S-42155
S-42157
S-42159

48
50
52
54
56
58

Materiał: 100% bawełna, 260 g/m²
KLASYCZNE OGRODNICZKI O SPORTOWYM KROJU
· zapięcie na guziki po lewej stronie
· guma w pasie zapewniająca wygodne noszenie
· karczek i dwie kieszenie tylne
· wzmocniony obszar kolan
· wielofunkcyjne kieszenie boczne na narzędzia na nogawkach
· elastyczne szelki
· wielofunkcyjna kieszeń górna i miejsce do nadruku logo ﬁrmy
· dodatki odblaskowe

81,54 PLNnetto

81,54 PLNnetto

48 50 52 54 56 58

48 50 52 54 56 58
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KOSZULE

spodnie malarskie

kombinezon PROSHIELD

wykonane z lekkiego materiału
podwójne szwy
regulowane szelki
uchwyt na młotek
duże, mocne kieszenie
kieszeń zapinana
kieszeń na telefon
uchwyt na młotek
wąska przegroda na narzędzie
kategoria1

S-47924 S(48) A:88-96/B:79-84/C:164-170
S-47925 M(50) A:96-104/B:82-86/C:170-176
S-47926 L(52) A:104-108/B:84-90/C:176-182

C

56,37PLNnetto

12,60 PLNnetto

S M L XL XXL

M L XL XXL XXXL

PRODUKT

koszula flanelowa

POLSKI
S-42031 M
S-42033
L
S-42035 XL
S-42037 XXL
S-42038 XXXL
S-42021 M
S-42023
L
S-42025 XL
S-42027 XXL
S-42028 XXXL
S-42041 M
S-42043
L
S-42045 XL
S-42047 XXL
S-42048 XXXL

170
2

g/m

▪ Koszula ﬂanelowa wykonana z bardzo wysokiej jakości
materiału (produkcja polska, najwyższa jakość)
▪ Koszula z długim rękawem zapinana na guziki, usztywniony kołnierzyk
▪ Kolory: czerwony, zielony, niebieski
▪ Flanela drapowana o gramaturze 170g/m²

35,20PLNnetto
M L XL XXL XXXL
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ć

S-47928 XXL(58) A:124-132/B:104-110/C:194-200

A
B

ś
wo

S-47927 XL(56) A:116-124/B:96-102/C:182-188

▪ Kombinezony DuPont™ ProShield® 30 (model CHF5a)
dobrze zabezpieczają przed cząstkami stałymi. Choć nie
wchłaniają cieczy, tylko częściowo zapobiegają
przenikaniu niektórych powszechnie stosowanych
substancji chemicznych na bazie wody o niskim
stężeniu. (W przypadku zanieczyszczenia zaleca się
przebranie w nowy kombinezon).
▪ Zaprojektowane z myślą o ochronie Typ 5 i 6,
są wykonane z ﬁlmu mikroporowatego na włókninie
polipropylenowej.

no

ODZIEŻ ROBOCZA

kat.I

SWOBODA
RUCHU

KURTKI / SPODNIE
1512

kurtka DuraTwill

g/m2

POLYESTER
65%
COTTON
35%

260
2

g/m

299,00 PLNnetto

225,00 PLNnetto

S M L XL

S M L XL

▪ Wytrzymała i łatwa w utrzymaniu tkanina DuraTwill jest odporna na wilgoć, oleje i smary
▪ Zaawansowany krój z prawdziwie proﬁlowanymi rękawami dla wyjątkowej swobody
podczas ruchu
▪ Regulacja w pasie i ściągacze w mankietach zapewniają idealne dopasowanie
i dodatkową ochronę
Materiał: Miękka bawełna od strony wewnętrznej oraz
lekko impregnowany materiał na zewnątrz. 52% bawełna, 48% poliamid, 240 g/m².

▪ Nowoczesny fason dający dużo miejsca na oznaczenia ﬁrmowe
▪ Wyproﬁlowane rękawy i ergonomiczny krój dla ponadprzeciętnej swobody ruchu
▪ Wykonane z wytrzymałego a zarazem miękkiego i elastycznego materiału dającego długotrwały
komfort użytkowania
Materiał: Trwała, odporna na zabrudzenia i łatwa w pielęgnacji elastyczna tkanina odporna
na pranie przemysłowe.
Zachowuje elastyczność, kształt i kolor przez długi czas. 65% poliester, 35% bawełna, 260g/m².

3312

spodnie DuraTwill

240
2

g/m

▪ Proﬁlowane nogawki w systemie Twisted Leg™
i dodatkowe rozszerzenie Snickers Workwear Gusset™
w kroku gwarantują pełną wygodę i idealną swobodę
ruchu
▪ Wzmocnienia z wytrzymałego materiału Cordura®
na kolanach i workach kieszeniowych dla dodatkowej
ochrony
▪ Kieszenie nakolannikowe w systemie pozycjonowania
KneeGuard™ zapewniają niezawodną ochronę kolan
zgodną z normą EN 14404
Materiał: Bardzo wytrzymała tkanina DuraTwill: miękka
bawełna ze strony wewnętrznej oraz delikatnie
impregnowana tkanina ze strony zewnętrznej dla
dodatkowej ochrony
52% bawełna, 48% poliamid, 240 g/m2.

POLYESTER
65%
COTTON
35%

260
g/m2

▪ Współczesny fason dający dużo miejsca na oznaczenia
ﬁrmowe, w tym na kieszeniach
▪ Nowoczesny, bardziej dopasowany, krój oraz
wstępnie proﬁlowane nogawki dla maksymalnej
wygody ruchu
▪ Wykonane z wytrzymałego a zarazem miękkiego
i elastycznego materiału dającego długotrwały komfort
użytkowania

NA ZAMÓWIENIE

POLYAMID
48%
COTTON
52%

6800

spodnie Service
NA ZAMÓWIENIE

ODZIEŻ ROBOCZA

NA ZAMÓWIENIE

240

kurtka Service

NA ZAMÓWIENIE

POLYAMID
48%
COTTON
52%

1693

Materiał: Trwała, odporna na zabrudzenia i łatwa
w pielęgnacji elastyczna tkanina odporna na pranie
przemysłowe.
Zachowuje elastyczność, kształt i kolor przez długi czas.
65% poliester, 35% bawełna, 260g/m².

295,00 PLNnetto

185,00 PLNnetto

S M L XL

S M L XL
3393

POLYESTER
65%
COTTON
35%

250
2

g/m

▪ Proﬁlowane nogawki w systemie Twisted Leg™
i dodatkowe rozszerzenie Snickers Workwear Gusset™
w kroku gwarantują pełną wygodę i idealną swobodę
ruchu
▪ Niezwykle wygodna i wytrzymała tkania Rip-Stop
▪ Duże funkcjonalne kieszenie na nogawkach
z dodatkowymi przegródkami na telefon itp
▪ Duże kieszenie z przodu i z tyłu
▪ Specjalne wzmocnienia dla dodatkowej
wytrzymałości

NA ZAMÓWIENIE

spodnie Rip-Stop

Materiał: 65% poliester 35% bawełna 250 g/m².

265,00 PLNnetto
S M L XL
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KURTKI / SPODNIE
H9700

bluza robocza
Vision

bluza robocza R&ED
POLYESTER
65%
COTTON
35%

H9103

POLYESTER
40%
COTTON
60%

245
2

g/m

260
g/m2

131,20 PLNnetto

203,00 PLNnetto

48 50 52 54 56 58

48 50 52 54 56 58
Materiał:
65% poliester, 35% bawełna, 245 g/m²
· modna bluza robocza o dopasowanym fasonie
· stojący kołnierz podszyty materiałem velvet ze wzmocnieniem w części tylnej
· zamek błyskawiczny z wewnętrznym podszyciem, trzy różne kieszenie na klatce piersiowej, jedna
kieszeń na rękawie
· modny uchwyt na długopis lub ołówki w kieszeni na klatce piersiowej
· anatomiczny kształt rękawów z wewnętrznym, elastycznym mankietem ochronnym
· dwie kieszenie główne zapinane na zamek błyskawiczny
· dynamiczne nadruki odblaskowe poprawiające bezpieczeństwo
· możliwość regulacji w pasie za pomocą patek ściągających
· miejsce do nadruku logo ﬁrmy

Materiał:
diagonal 60% bawełna, 40% poliester, 260 g/m²
· podwyższony kołnierz o anatomicznym kształcie
· wzmocniony, przeszywany karczek
· ciekawe przeszycie w górnej części rękawów podkreślające ramiona
· zapięcie na zamek błyskawiczny przykryty plisą
· ukryta wentylacja na plecach
· regulacja szerokości rękawów i ściągacz w pasie na zatrzaski
· dwie kieszenie górne, kieszeń na zamek na lewym rękawie, dwie kieszenie dolne na zamek
· zaszewki sportowe
· kontrastowe przeszycie nicią do jeansu
· miejsce do nadruku logo ﬁrmy
· oryginalne srebrne nadruki i elementy odblaskowe

H9701

spodnie robocze do pasa
R&ED
POLYESTER
65%
COTTON
35%

H9104

spodnie robocze do pasa
Vision
POLYESTER
40%
COTTON
60%

245
2

g/m

Materiał: 65% poliester, 35% bawełna, 245 g/m²,
spodnie do pasa z kolekcji premium R8ED+®
· wiele kieszeni funkcjonalnych
· wielofunkcyjna kieszeń na lewym udzie z kieszonką na telefon
· modny uchwyt na długopis lub ołówki w tylnej kieszeni
· kieszeń na metr składany
· miejsce na nakolanniki na wysokości kolan zapinane na rzep
· odporny materiał CORDURA w miejscach narażonych na
obciążenie i zużycie
· dynamiczne nadruki odblaskowe poprawiające bezpieczeństwo
· możliwość regulacji w pasie za pomocą patek ściągających
· modny pasek

260
2

g/m

Materiał: diagonal 60% bawełna, 40% poliester, 260 g/m²
·modne spodnie robocze do pasa z wysokiej jakości mieszanego
materiału
· styl sportowy jeansów
· dopasowany fason, pionowe linie podkreślające sylwetkę
· karczek w części tylnej i dwie naszywane kieszenie z patką
· podwójna warstwa w obszarze kolan z kieszenią na nakolanniki
· kieszenie warstwowe na narzędzia po bocznej stronie ud
· kontrastowe przeszycie nicią do jeansu
· oryginalne srebrne nadruki i elementy odblaskowe
· w komplecie z paskiem

220,00 PLNnetto

140,00 PLNnetto

48 50 52 54 56 58

48 50 52 54 56 58
H9702

spodnie robocze
Ogrodniczki R&ED
POLYESTER
65%
COTTON
35%

245
2

g/m

Materiał: 65% poliester, 35% bawełna, 245 g/m²
MODNE OGRODNICZKI Z KOLEKCJI PREMIUM R8ED+®
· wiele kieszeni funkcjonalnych
· wielofunkcyjna kieszeń na lewym udzie z kieszonką na telefon
· modny uchwyt na długopis lub ołówki w tylnej kieszeni
· kieszeń na metr składany
· miejsce na nakolanniki na wysokości kolan zapinane na rzep
· odporny materiał CORDURA w miejscach narażonych na obciążenie
i zużycie
· dynamiczne nadruki odblaskowe poprawiające bezpieczeństwo
· możliwość regulacji w pasie za pomocą patek ściągających
· dwie kieszenie na klatce piersiowej zamykane na rzep, regulowane szelki
z gumy
· elastyczna część tylna niekrępująca ruchów przy pochylaniu się

H9105

spodnie robocze
ogrodniczki Vision
POLYESTER
60%
COTTON
40%

260
2

g/m

Materiał: diagonal 60% bawełna, 40% poliester, 260 g/m²
MODNE SPODNIE ROBOCZE
Z WYSOKIEJ JAKOŚCI MIESZANEGO MATERIAŁU
· styl sportowy jeansów
· dopasowany fason, pionowe linie podkreślające sylwetkę
· karczek w części tylnej i dwie naszywane kieszenie z patką
· podwójna warstwa w obszarze kolan z kieszenią na nakolanniki
· kieszenie warstwowe na narzędzia po bocznej stronie ud
· kontrastowe przeszycie nicią do jeansu
· oryginalne srebrne nadruki i elementy odblaskowe
elastyczne szelki

238,70 PLNnetto

137,15 PLNnetto

48 50 52 54 56 58

48 50 52 54 56 58
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SPODNIE

spodnie robocze jeans
niebieskie

spodnie moro odpinane
z paskiem
S-42173 S
S-42175 M
S-42177 L
S-42179 XL
S-42181 XXL

POLYESTER
65%
COTTON
35%

S-78196 S
S-78198 M
S-78200 L
S-78202 XL
S-78204 XXL
S-78206 XXXL

245

COTTON
100%

g/m2

Zamek nad kolanem umożliwia odpięcie nogawek
i przekształcenie spodni w bermudy
Wszyta guma w pasie dla lepszego dopasowania i większego
uczucia komfortu

170,76 PLNnetto

PRODUKT

POLSKI

S M L XL XXL

S M L XL XXL XXXL
S-44197

pasek z metalową klamrą

POLYESTER
50%
COTTON
50%

Materiał: 50% COTTON, 50% POLYESTER

- 10 -

ć

uniwersal

ś
wo

no

14,80 PLNnetto

g/m2

Materiał: 98% bawełna, 2% lycra, 310 g/m²
▪ Spodnie Jeans z wieloma kieszeniami
oraz wzmocnieniami na szwach
▪ Wzmocnienia na kolanach CORDURA
▪ Elastyczny pas
▪ Pakowane w pudełka

Materiał: 65% polyester, 35% bawełna 245 g/m²

94,76 PLNnetto

310

PRODUKT

POLSKI

T-SHIRTY
2708

Polo

T-shirt
S-44481
S
S-44483 M
S-44485
L
S-44487 XL
S-44489 XXL
S-44491
S
S-44493 M
S-44495
L
S-44497 XL
S-44499 XXL

POLYESTER
65%
COTTON
35%

130-140

S-44501
S
S-44503 M
S-44505
L
S-44507 XL
S-44509 XXL

220
g/m2

2

g/m

53,50 PLNnetto
S M L XL

S M L XL XXL

ść
wo
no

17,00 PLNnetto

NA ZAMÓWIENIE

POLYESTER
100%

Materiał: 65% poliester 35% bawelna, 220 g/m²
▪ Wzmacniane szwy na ramionach i przy szyi
▪ Utrzymuje kolor i fason w temperaturze prania do 70° C
▪ Drukowana metka i kieszeń na piersi dla wygody

Materiał: 100% polyester
▪ T-shirt sportowy. Krój reglan ze szwem dekoracyjnym w połowie rękawa.
▪ Gramatura: 130-140g.

TSRA 150

PORA210

T-shirt

COTTON
100%

Polo

155-160

COTTON
100%

2

g/m

200-210
2

g/m

28,20 PLNnetto

12,14 PLNnetto

M L XL XXL

M L XL XXL

▪ Polo męskie JHK z krótkim rękawem
▪ Miękka bawełna
▪ Zapinane na dwa guziki, ściągacze na rękawach. Boczne rozcięcia
▪ Materiał: 100% stabilizowana bawełna czesankowa pique
▪ Gramatura: 200- 210g

Materiał: 100% bawełna
▪ T-Shirt JHK męski z krótkim rękawem
▪ 100% bawełna stabilizowana. Gramatura: 155 - 160g.
▪ Brak bocznych szwów. Podwójne szwy na ramionach.Wzmocniony lycrą ściągacz
▪ Taśma wzmacniająca

TSRA150LS

2502

COTTON
100%

160
2

g/m

26,90 PLNnetto
S M L XL

koszulka Longsleeve

NA ZAMÓWIENIE

T-shirt

Materiał: 100% bawełna czesana, 160 g/m²
▪ Wzmacniane szwy na ramionach i okolicach szyi
▪ Lycra dla dodatkowej wytrzymałości - pranie po praniu
▪ Drukowana metka

COTTON
100%

155-160
2

g/m

17,86 PLNnetto
M L XL XXL
▪ T-Shirt męski z długim rękawem
▪ Brak bocznych szwów. Taśma wzmacniająca
▪ Podwójne szwy na ramionach i spodzie koszulki. Wzmocniony lycrą ściągacz
▪ Materiał: 100% bawełna
Gramatura: 155-160g
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BLUZY / POLARY
SWRA290

68700 50

bluza z długim rękawem

POLYESTER
60%
COTTON
40%

polar Geﬀer

290

POLYESTER
100%

g/m2

250
2

g/m

46,57 PLNnetto

50,16 PLNnetto

M L XL XXL

S M L XL XXL
▪ Materiał: 100% poliester, 250 g/m²
▪ Polar rozpinany męski
▪ Dwie kieszenie boczne
▪ Ściągacze u dołu wewnątrz
▪ Zamek kostkowy

▪ Bluza dresowa
▪ Podwójne przeszycia ściągaczy i rękawów
▪ Ściągacze wzmocnione lycrą
Materiał: 40% bawełna - 60% poliester, gramatura: 290g/m²

polar męski

PRODUKT

PRODUKT

POLSKI

POLSKI

polar damski

S-78795 S
S-78797 M
S-78799 L
S-78801 XL
S-78803 XXL

POLYESTER
100%

S-78805 S
S-78807 M
S-78809 L
S-78811 XL
S-78813 XXL

340

POLYESTER
100%

2

g/m

340
2

g/m

S M L XL XXL

ć

▪ Bluza polarowa kroju unisex wykonana z polaru antypilingowego, lekki, nie odbarwia się
i nie kurczy w praniu, bardzo dobre właściwości cieplne, przyjemny w dotyku, dwie kiszenie
boczne zasuwane zamkami błyskawicznymi. Dodatkowa kieszeń na piersi na zamek. Bluza
polarowa na karku, barkach i łokciach posiada wzmocnienia z tkaniny wodoodpornej i odpornej
na ścieranie .

ć

S M L XL XXL

ś
wo

92,00 PLNnetto

ś
wo

no

no

92,00 PLNnetto

▪ Bluza polarowa kroju unisex wykonana z polaru antypilingowego, lekki, nie odbarwia się
i nie kurczy w praniu, bardzo dobre właściwości cieplne, przyjemny w dotyku, dwie kiszenie
boczne zasuwane zamkami błyskawicznymi. Dodatkowa kieszeń na piersi na zamek. Bluza
polarowa na karku, barkach i łokciach posiada wzmocnienia z tkaniny wodoodpornej i odpornej
na ścieranie .

bluza z kapturem
POLYESTER
60%
COTTON
40%

polar
S-44187 S
S-44189 M
S-44191 L
S-44193 XL
S-44195 XXL

POLYESTER
100%

S-44461 S
S-44463 M
S-44465 L
S-44467 XL
S-44469 XXL

g/m2

ć

ć

ś
wo

M L XL XXL

ś
wo
no

63,00 PLNnetto

no

32,00 PLNnetto

• miękka, ciepłai oddychająca polarowa bluza męska bluza z wysokim kołnierzem • doskonałe
właściwości izolujące • krótki zamek z ochroną podbródka • ozdobne szwy ton w ton • doskonale
sprawdzasię jako środkowa warstwa ubrania
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2

g/m

S-44471 S
S-44473 M
S-44475 L
S-44477 XL
S-44479 XXL

150

S M L XL XXL

290

▪ Bluza dresowa z kapturem zapinana na zamek.
▪ Ściągana sznurkiem w kolorze bluzy. Naszywane kieszenie.
▪ Wzmocnione lycrą ściągacze.
Skład: 40% bawełna - 60% poliester
Gramatura: 290g

SOFTSHELLE / KAMIZELKI

kamizelka ocieplana

kamizelka ocieplana
S-78382 S
S-78384 M
S-78386 L
S-78388 XL
S-78390 XXL

S-44021 S
S-44023 M
S-44025 L
S-44027 XL
S-44029 XXL

POLYESTER
100%

POLYESTER
/PVC

S M L XL XXL

ść
wo
no

66,00 PLNnetto

Materiał: poliester/PVC 200g/m2 (nylon)
Solidna kamizelka robocza. Ocieplana (watowana) wykonana w całości z poliestru doskonale
chroni przed chłodem. Bezrękawnik posiada wiele funkcjonalnych kieszeni m.in. na telefon
komórkowy czy dwie duże dla ogrzania rąk. Kamizelka posiada zapięcie na suwak i napy.
Stójka zapinana na zamek
Dedykacja: budowlanka, magazynierzy

S M L XL

ść
wo
no

109,00 PLNnetto

Materiał: 100% poliester Oxford RIP-STOP(300D) powłoka PU, contast: 100% POLYESTER
· męska kamizelka ocieplana
· wodoodporność 2 000 mm, powłoka PU, ocieplenie 100% poliester, podszewka 100% poliester ta a
· zapięcie na zamek przykryty plisą na zatrzaski i rzep
· 1 kieszeń przykryta patką, 3 kieszenie na zamek
· 1 kieszeń wewnętrzna na rzep
· kontrastowe wstawki odblaskowe
· na barkach posiada wzmocnienia z tkaniny wodoodpornej i odpornej na ścieranie
Dedykacja: ciężka budowlanka, przemysł

H2133

kamizelka ocieplana

160

S-44123 S
S-44125 M
S-44127 L
S-44129 XL
S-44131 XXL

2

g/m

POLYESTER
100%

g/m2

ć

S M L XL XXL

ś
wo

no

79,50 PLNnetto

430

▪ elegancki i ciepły ocieplacz męski
Kamizelka ocieplana męska Pierre wykonana w 100% z
nylonu odpornego na deszcz oraz wiatr. Posiada
poliestrową podszewkę. Lekka, przedłużana kamizelka
posiada ściągacze na dole by lepiej zatrzymać ciepło.
Posiada lamówki odblaskowe wzdłuż krawędzi,
zwiększające bezpieczeństwo w warunkach
niedostatecznego oświetlenia. Kamizelka posiada dwie
kiszenie zapinane na suwak i obszerny kaptur.
Gramatura: 155-160g
Dedykacja: kierowcy, dział sprzedaży, przedstawiciele handlowi

187,00 PLNnetto
S M L XL XXL

NA ZAMÓWIENIE

NYLON/
POLYESTER
100%

bluza sportowa
Oliver

Materiał: 100% poliester, membrana TPU,
· bluza męska z dzianiny
· połączenie dzianiny i so shell z powłoką wodoodporną
· materiał 100% poliester, membrana TPU, podszewka polar, 430 g/m2
· wodoodporność 8 000 mm, przepuszczalność powietrza 800 mm
· bardzo przyjemna w noszeniu
· kieszenie górne i dolne na zamek
· regulowana szerokość rękawów na rzep

H2037

so shell

POLYESTER
96%
SPANDEX
4%

kurtka So shell Spirit

S-44011 S
S-44013 M
S-44015 L
S-44017 XL
S-44019 XXL

▪ Kurtka SOFTSHELL Z 4 kieszeniami
-wodoodporna
-oddychająca
-wiatroodporna
▪ Wysoki wskaźnik wododporności
▪ Bardzo miękki materiał
▪ Elementy odblaskowe
▪ Dodatkowo praktyczny uchwyt na klucze
Materiał: So shell z membraną TPU 8000mm/1000MVP
Dedykacja: kierowcy, dział sprzedaży, przedstawiciele handlowi
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POLYESTER
93%
SPANDEKS
7%

ć

S M L XL XXL

ś
wo

no

144,00 PLNnetto

161,00 PLNnetto
S M L XL XXL
Materiał: 93% poliester, 7% spandeks, membrana TPU
Męska kurtka so shell o dopasowanym fasonie.
· wodoodporność 10 000 mm, MVP 800 g/m²/24 h
· ciepła podszewka z mikropolaru 100% poliester
· odpinany kaptur
· zamki wodoodporne

ODZIEŻ OCIEPLANA

kurtka robocza ocieplana
S-78372 S
S-78374 M
S-78376 L
S-78378 XL
S-78380 XXL

kurtka ocieplana 2w1

S-44113 S
S-44115 M
S-44117 L
S-44119 XL
S-44121 XXL

POLYESTER
100%

POLYESTER
100%

S M L XL XXL

Materiał: 100% poliester Oxford RIP-STOP(300D) powłoka PU, contast: 100% POLYESTER
· wodoodporność 2 000 mm, powłoka PU, ocieplenie 100% poliester, podszewka 100% poliester ta a
· zapięcie na zamek przykryty plisą na zatrzaski i rzep
· 1 kieszeń przykryta patką, 3 kieszenie na zamek
· 1 kieszeń wewnętrzna na rzep
· kontrastowe wstawki odblaskowe
· na barkach i łokciach posiada wzmocnienia z tkaniny wodoodpornej i odpornej na ścieranie
Dedykacja: ciężka budowlanka, przemysł

kurtka sportowa

149,00 PLNnetto
S M L XL XXL

ść
wo
no

ść
wo
no

189,00 PLNnetto

Materiał: 100% poliester Oxford z PU 300D
-ocieplana, -odpinany kaptur, -rękawy i dół kurtki wykończone elastycznymi mankietami i
paskiem, -odpinane rękawy, -klejone szwy, -wewnętrzna kieszeń, -elementy odblaskowe
-wodoodporność 3000 mm,
-podszewka ocieplana 100% poliester
Dedykacja: kierowcy, magazynierzy, budowlańcy, przemysł

kurtka wiatrowa
przeciwdeszczowa

S-78320 S
S-78322 M
S-78324 L
S-78326 XL
S-78328 XXL

S-44093 S
S-44095 M
S-44097 L
S-44099 XL
S-44101 XXL

POLYESTER
100%
POLYESTER
100%

39,50 PLNnetto

ć

S M L XL XXL

ś
wo

Materiał: 100% poliester Oxford z PU 300D
-ocieplana, -odpinany, regulowany kaptur, -rękawy z wewnętrznym ściągaczem chroniącym
przed deszczem, -klejone szwy, -wewnętrzna kieszeń, -elementy odblaskowe, -posiada
6 kieszeni, wszystkie zapinane na zamek, -dół kurtki regulowany za pomocą ściągaczy
-wodoodporność 2000 mm,-podszewka ocieplana 100% poliester
-podszewka 100% poliester
Dedykacja: kierowcy, magazynierzy, budowlanka

no

ć

S M L XL XXL

ś
wo

no

169,00 PLNnetto

Kurtka przeciwdeszczowa posiada nieprzemakalną powłokę 2000mm oraz uszczelnione szwy
główne. Kurtka w celu maksymalnej oszczędności miejsca podczas transportu składa się we
własnej wywróconej na zewnątrz kieszeni,można ją również przypiąć do paska lub zawiesić na
ramieniu. Posiada kaptur , chowany w karku za pomocą zamka.

kurtka pilotka 3w1
S-44143 S
S-44145 M
S-44147 L
S-44149 XL
S-44151 XXL

POLYESTER
100%

ć

S M L XL XXL

ś
wo

no

116,00 PLNnetto

Materiał: 100% poliester, kurtka męska z odpinanym futerkiem i rękawami
· materiał wierzchni 100% poliester, odpinane futerko 70% akryl/30% poliester, przeszywane rękawy
· 100% poliamid 60 g/m²
· odpinane rękawy, rękawy i lamówka dolna zakończona elastycznym materiałem
· dwustronny zamek główny
Dedykacja: ogólna
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BĄDŹ
WIDOCZNY

ODZIEŻ ODBLASKOWA

so shell odblaskowy

3

S-44041 S
S-44043 M
S-44045 L
S-44047 XL
S-44049 XXL

kurtka pilotka
odblaskowa 3w1
2

POLYESTER
94%
SPANDEX
6%

S-44083 S
S-44085 M
S-44087 L
S-44089 XL
S-44091 XXL

POLYESTER

55%
COTTON

45%

kurtka odblaskowa so shell
-posiadająca wiele korzystnych właściwości (odblaskowa, oddychająca, nieprzemakalna,
wiatroodporna, dobra ochrona przed zimnem) dla tych, którzy wymagają dobrej widoczności
- kurtka posiada 3 kieszenie zewnętrzne ( 1 na telefon komórkowy)
- dół kurtki regulowany za pomocą ściągaczy
Materiał: so shell z membraną 10. 000 mm/ 3. 000 mvp
Dedykacja: kierowcy, kierownicy na budowie

odblaskowa kurtka robocza
ocieplana
3

S-44177 S
S-44179 M
S-44181 L
S-44183 XL
S-44185 XXL

ść
wo
no

S M L XL XXL

ść
wo
no

146,00 PLNnetto

156,00 PLNnetto
S M L XL XXL

kurtka ostrzegawcza Pilot 3w1
-dwukolorowa kurtka z odpinaną podpinką futrzaną odpinanymi rękawami i kołnierzem. -liczne
zapinane kieszenie zewnętrzne i wewnętrzne, -zapewnia doskonałe bezpieczeństwo osobiste, jest bardzo mocna i funkcjonalna
Dedykacja: ogólna

kamizelka odblaskowa

2

S-42088 L
S-42090 XL
S-42092 XXL
S-42094 XXXL

100%
POLYESTER
/PU
POLYESTER
100%

ć

S M L XL XXL

ś
wo

no

134,00 PLNnetto

Materiał: Materiał: 100% Poliester 300D Oxford, Powleczenie PU
kurtka kontrastowa zgodna z EN471
kurtka ostrzegawcza dwukolorowa, -zapinana na dwustronny zamek błyskawiczny pod listwą z
napami, -dwie dolne kieszenie, -kaptur chowany w kołnierzu, -rękawy z wewnętrznym ściągaczem
chroniące przed deszczem
Dedykacja: budowlanka, przemysł

kamizelka odblaskowa
niebiesko-pomarańczowa
S-42183 M
S-42185 L
S-42187 XL
S-42189 XXL

9,25 PLNnetto
L XL XXL XXXL
Materiał: 100% poliester, 120 g/m2,
- lekka kamizelka ostrzegawcza z poliestru plecionego odblaskowego
- wygodne zapięcie na rzep
- elementy odblaskowe

kamizelka odblaskowa

2

S-42080 L
S-42082 XL
S-42084 XXL
S-42086 XXXL

POLYESTER
100%

104,25 PLNnetto
M L XL XXL
Materiał : 100% poliester
Dwustronna kamizelka przydatna szczególnie osobom,
które muszą poruszać się lub pracować przy drodze: jedna strona gwarantuje wysoką widoczność,
druga z kolei, utrzymana w stonowanej kolorystyce ma bardziej sportowy wygląd.
Charakterystyka: Dwustronna kamizelka z czterema kieszeniami po stronie niebieskiej
oraz jedną kieszenią na telefon komórkowy po stronie pomarańczowej.
Zapewnia wysoką widoczność. Spełnia wymogi norm.

POLYESTER
100%

9,25 PLNnetto
L XL XXL XXXL
Materiał: 100% poliester, 120 g/m2,
- lekka kamizelka ostrzegawcza z poliestru plecionego odblaskowego
- wygodne zapięcie na rzep
- elementy odblaskowe

- 17 -

ODZIEŻ ODBLASKOWA

kurtka odblaskowa
przeciwdeszczowa
PRODUKT

POLSKI

S-78220
S-78224
S-78226
S-78228
S-78229

50
54
56
58
60

ogrodniczki odblaskowe
przeciwdeszczowe
PRODUKT

POLSKI

S-78281
S-78285
S-78287
S-78289
S-78290

50
54
56
58
60

PLAVITEX

PLAVITEX

109,00 PLNnetto
109,00 PLNnetto
50 54 56 58 60
▪Kurtka zapinana na napy, z kapturem i dwiema bocznymi kieszeniami przykrytymi patkami
posiada wiatrołapy i taśmę ostrzegawczą ▪Wkonana z wodoochronnej tkaniny Plavitex Fluo,
przeznaczony do użytku w niesprzyjających warunkach pogodowych ▪Technika obustronnego
zgrzewania zwiększa wytrzymałość szwów ▪Produkt spełnia standardy europejskich norm:
EN ISO 13688, EN 343 i EN ISO 20471
Materiał: guma (mniej odporne na uszkodzenia)
Dedykacja: budownictwo, drogownictwo

ogrodniczki odblaskowe
przeciwdeszczowe
PRODUKT

POLSKI

S-78210
S-78214
S-78216
S-78218
S-78219

50
54
56
58
60

50 54 56 58 60
▪ Spodnie ogrodniczki z regulowanymi szelkami z elastyczną,
szeroką gumą z tyłu ▪Posiada taśmę ostrzegawczą ▪Model
wkonany z wodoochronnej tkaniny Plavitex Fluo, przeznaczony
do użytku w niesprzyjających warunkach pogodowych
▪ Technika obustronnego zgrzewania zwiększa wytrzymałość
szwów ▪Produkt spełnia standardy europejskich norm:
EN ISO 13688, EN 343 i EN ISO 20471
Materiał: guma (mniej odporne na uszkodzenia)
Dedykacja: budownictwo, drogownictwo

kurtka odblaskowa
przeciwdeszczowa
2

kurtka odblaskowa
przeciwdeszczowa

POLSKI

50
54
56
58
60

PLAVITEX
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1

S-44165
S-44167
S-44169
S-44171
S-44173
S-44175

48
50
52
54
56
58

100%
POLYESTER
/PU

49,00 PLNnetto

48 50 54 56 58 60

ć

▪Kurtka zapinana na napy, z kapturem i dwiema bocznymi kieszeniami przykrytymi patkami
posiada wiatrołapy i taśmę ostrzegawczą ▪Wkonana z wodoochronnej tkaniny Plavitex Fluo,
przeznaczony do użytku w niesprzyjających warunkach pogodowych ▪Technika obustronnego
zgrzewania zwiększa wytrzymałość szwów ▪Produkt spełnia standardy europejskich norm:
EN ISO 13688, EN 343 i EN ISO 20471
Materiał: guma (mniej odporne na uszkodzenia)
Dedykacja: budownictwo, drogownictwo

spodnie do pasa odblaskowe
przeciwdeszczowe

ś
wo

50 54 56 58 60

Kurtka przeciwdeszczowa z pasami odblaskowymi, -powłoka 100% poliester oxford 300D
powlekany poliuretanem, -pasy odblaskowe po dwa na rękawach i na kurtce zwiększające
widoczność, -wodoodporna powłoka materiału zapewnia doskonałą ochronę przed deszczem,
jednocześnie pozwala skórze "oddychać", -zapinana na suwak oraz dodatkowe napy, kaptur
ściągany troczkami,-dwie kieszenie zamaskowane zakładkami, -szwy dodatkowo klejone od
wewnątrz taśmami, zabezpieczającymi przed dostaniem się wody, -specjalny krój kurtki na
plecach zapewnia dopływ powietrza, bez ryzyka dostania się wody idealna do prac przy drodze i
w miejscach, gdzie użytkownik musi być dobrze widoczny
materiał spełnia wymagania norm EN471 oraz EN343

no

109,00 PLNnetto

S M L XL XXL XXXL

ć

▪ Spodnie ogrodniczki z regulowanymi szelkami z elastyczną,
szeroką gumą z tyłu ▪Posiada taśmę ostrzegawczą ▪Model
wkonany z wodoochronnej tkaniny Plavitex Fluo, przeznaczony
do użytku w niesprzyjających warunkach pogodowych
▪ Technika obustronnego zgrzewania zwiększa wytrzymałość
szwów ▪Produkt spełnia standardy europejskich norm: EN ISO
13688, EN 343 i EN ISO 20471
Materiał: guma (mniej odporne na uszkodzenia)
Dedykacja: budownictwo, drogownictwo

ś
wo

50 54 56 58 60

125,00 PLNnetto

no

109,00 PLNnetto

S-78291
S-78295
S-78297
S-78299
S-78301

S
M
L
XL
XXL
XXXL

100%
POLYESTER
/PU

PLAVITEX

PRODUKT

S-44051
S-44053
S-44055
S-44057
S-44059
S-44061

Materiał: 100% poliestru Oxford 300D powlekanego
poliuretanem
- elastyczny ściągacz w pasie, - szczeliny pozwalające
na dostęp do kieszeni, - dół nogawek zapinany na
zatrzask

INTELIGENTNA
TECHNOLOGIA KOMFORTU

BIELIZNA
PRODUKT

POLSKI

skarpety Hard

podkoszulki zimowe
z długim rękawem
POLYESTER
50%
COTTON
50%

S-42011 M
S-42013 L
S-42015 XL
S-42017 XXL

S-42070
S-42072
S-42074
S-42076
S-42078

41
42
43
44
45

16,00 PLNnetto
M L XL XXL

BAWEŁNA
80%
POLIAMID
20%

6,73 PLNnetto

kalesony szare
POLYESTER
50%
COTTON
50%

S-42003 M
S-42005 L
S-42007 XL
S-42009 XXL

41 42 43 44 45
Materiał: 80% bawełna, 20% poliamid
skarpeta zimowa

16,00 PLNnetto

41-45
DOSTĘPNE ROZMIARY

G3098

M L XL XXL
skarpety termoaktywne
Mus
Materiał: 50% bawełna , 50% poliester
Komplet bielizny męskiej z rozporkiem, od wewnętrznej strony
charakterystyczny miękki meszek, który zapewni ciepło.
Bezuciskowe wykończenie nogawek. Wygodne i komfortowe.

komplet bielizny
termoaktywnej KOLDY

28,50 PLNnetto
39/41 42/45
30% polycolon, 25% wełna,
25% bawełna, 10% polipropylen,
10% lycra

39-45
DOSTĘPNE ROZMIARY

H1474

POLYAMID
60%
COOLMAX
35%
ELASTAN
5%

195,70 PLNnetto
M L XL XXL

NA ZAMÓWIENIE

skarpety Will

BAWEŁNA
72%
poliester25%

elastan 3%

7,78 PLNnetto
Komplet bielizny
T-Shirt z długim rękawami raglanowymi
Długie kalesony
Materiał: 60% poliamid , 35% Coolmax, 5% elastan
Korzyści : termoregulacja , lekkość , ergonomiczny krój
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39/41 42/45
Materiał: 72% bawełna, 25% poliester, 3% elastan
· lekkie skarpety letnie
· gładkie bez wzoru
· elastyczne i przyjemne w noszeniu

39-45
DOSTĘPNE ROZMIARY

WODOSZCZELNOŚCI

100%

ODZIEŻ PRZECIWDESZCZOWA

kurtka przeciwdeszczowa
PRODUKT

POLSKI

kurtka przeciwdeszczowa
PRODUKT

S-78108
S-78110
S-78112
S-78114
S-78116

50
54
56
58
60

POLSKI

PLAVITEX

81,07 PLNnetto

50 54 56 58 60

50 54 56 58 60

▪Kurtka zapinana na napy, z kapturem i dwiema bocznymi kieszeniami przykrytymi patkami
▪Model produkowany z wodoochronnej tkaniny Plavitex, przeznaczony do użytku
w niesprzyjających warunkach pogodowych. Zapewnia skuteczną ochronę przed wiatrem
i deszczem. Technika obustronnego zgrzewania zwiększa wytrzymałość szwów
▪Produkt spełnia standardy europejskich norm: EN ISO 13688 i EN 343
Materiał: guma (mniej odporne na uszkodzenia)
Dedykacja: budownictwo, drogownictwo

spodnie do pasa
przeciwdeszczowe
POLSKI

S-78118
S-78120
S-78122
S-78124
S-78126

50
54
56
58
60

▪Kurtka zapinana na napy, z kapturem i dwiema bocznymi kieszeniami przykrytymi patkami
▪Model produkowany z wodoochronnej tkaniny Plavitex, przeznaczony do użytku
w niesprzyjających warunkach pogodowych. Zapewnia skuteczną ochronę przed wiatrem
i deszczem. Technika obustronnego zgrzewania zwiększa wytrzymałość szwów.
▪Produkt spełnia standardy europejskich norm: EN ISO 13688 i EN 343
Materiał: guma (mniej odporne na uszkodzenia)
Dedykacja: budownictwo, drogownictwo

spodnie do pasa
przeciwdeszczowe
PRODUKT

POLSKI

PLAVITEX

50 54 56 58 60

▪ Spodnie do pasa z regulacją obwodu nogawek
za pomocą nap.
▪ Model produkowany z wodoochronnej tkaniny Plavitex,
przeznaczony do użytku w niesprzyjających warunkach pogodowych. Zapewnia skuteczną ochronę
przed wiatrem i deszczem.
▪ Technika obustronnego zgrzewania zwiększa wytrzymałość szwów
Materiał: guma (mniej odporne na uszkodzenia)
Dedykacja: budownictwo, drogownictwo

ogrodniczki
przeciwdeszczowe
POLSKI

50
54
56
58
60

PLAVITEX

81,07 PLNnetto
50 54 56 58 60
▪Spodnie ogrodniczki z regulowanymi szelkami z elastyczną,
szeroką gumą z tyłu.
▪Model produkowany z wodoochronnej tkaniny Plavitex,
przeznaczony do użytku w niesprzyjających warunkach
pogodowych. Zapewnia skuteczną ochronę przed wiatrem i
deszczem. Technika obustronnego zgrzewania zwiększa
wytrzymałość szwów
Materiał: guma (mniej odporne na uszkodzenia)
Dedykacja: budownictwo, drogownictwo
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50
54
56
58
60

66,33 PLNnetto

50 54 56 58 60

S-78128
S-78130
S-78132
S-78134
S-78136

S-78148
S-78149
S-78150
S-78151
S-78152

PLAVITEX

66,33 PLNnetto

PRODUKT

50
54
56
58
60

PLAVITEX

81,07 PLNnetto

PRODUKT

S-78138
S-78140
S-78142
S-78144
S-78146

▪ Spodnie do pasa z regulacją obwodu nogawek
za pomocą nap.
▪ Model produkowany z wodoochronnej tkaniny Plavitex,
przeznaczony do użytku w niesprzyjających warunkach pogodowych. Zapewnia skuteczną ochronę
przed wiatrem i deszczem.
▪ Technika obustronnego zgrzewania zwiększa wytrzymałość szwów
Materiał: guma (mniej odporne na uszkodzenia)
Dedykacja: budownictwo, drogownictwo

ogrodniczki
przeciwdeszczowe
PRODUKT

POLSKI

S-78153
S-78154
S-78155
S-78156
S-78157

50
54
56
58
60

PLAVITEX

81,07 PLNnetto
50 54 56 58 60
▪Spodnie ogrodniczki z regulowanymi szelkami z elastyczną,
szeroką gumą z tyłu.
▪Model produkowany z wodoochronnej tkaniny Plavitex,
przeznaczony do użytku w niesprzyjających warunkach
pogodowych. Zapewnia skuteczną ochronę przed wiatrem i
deszczem. Technika obustronnego zgrzewania zwiększa
wytrzymałość szwów
Materiał: guma (mniej odporne na uszkodzenia)
Dedykacja: budownictwo, drogownictwo

ODZIEŻ PRZECIWDESZCZOWA

płaszcz przeciwdeszczowy
S-44063 M
S-44065 L
S-44067 XL
S-44069 XXL
S-44071 XXXL

POLYESTER
100%

21,00 PLN netto
M L XL XXL XXXL
Materiał: 100% poliester
· płaszcz z kapturem o długości 120 cm
· materiał wodoodporny, grubość 0,28 mm
· szwy szyte i spawane
· zapięcie na zamek z zatrzaskami
· wentylacja w części tylnej
· dwie kieszenie

płaszcz przeciwdeszczowy
S-44073 M
S-44075 L
S-44077 XL
S-44079 XXL
S-44081 XXXL

POLYESTER
100%

21,00PLN netto
M L XL XXL XXXL
Materiał: 100% poliester
· płaszcz z kapturem o długości 120 cm
· materiał wodoodporny, grubość 0,28 mm
· szwy szyte i spawane
· zapięcie na zamek z zatrzaskami
· wentylacja w części tylnej
· dwie kieszenie

ABS000-001-600
ABS000-001-500

czapka HARDCAP A1+
odblaskowa

BHT003-0L5-000
Force ™ 8 półmaska z PressToCheck ™
The Force ™ 8 Twin to półmaska z zaworem Typhoon
™ zapewniająca doskonałe niskie opory oddechowe
przy jednoczesnej ﬁltracji powietrza. Uprząż
zawieszana jest na 4-punktowy zamocowaniu z
klamrami szybkiego uwalniania. Maska wykonana
jest z wytrzymałego kauczuku termoplastycznego
doskonale dopasowująca się do większości kształtów
twarzy. Maska może być wykorzystywane do wielu
zastosowań, zapewniając ochronę przed ﬁltrowania:
pyłów, gazów i par.
Komfort - wytrzymała gumowa maska wykonana z
termoplastycznego kauczuku. Doskonałe
dopasowanie do większości kształtów twarzy.
Uprząż - w pełni regulowany 4-punktowy
zamocowanie zapewnienia skuteczne dopasowanie
do twarzy.
CR2 ™ - odblaskowe paski "create" dają zwiększoną
widoczność w warunkach słabego oświetlenia. CR2
podnosi komfort bezpieczeństwa.
Typhoon ™ Zawór wydechowy o łagodnej pracy co
ułatwia oddychanie. Dzięki zaworowi CR2 ze stabilną
konﬁgurację maski mamy odczucie swobodnego
oddychania i ﬁltracji powietrza.
Spełnia wymagania EN140 (obrys twarzy)

maska FORCE 8
bez zestawu ﬁltrów

SPRZĘT WYSOKOŚCIOWY

103,95 PLNnetto
Zaprojektowanie czapek w linii HardCap, oparto o najnowsze standardy EN812: 1997 + 2001.
Proces projektowania został podjęty, aby stworzyć produkt, który jest bezkonkurencyjny
zarówno w wydajności i stylu a przede wszystkim w poprawie bezpieczeństwa . Elegancki i niski
proﬁl jest prawie niemożliwy do odróżnienia od standardowej czapki z daszkiem typu "High
Street" Unikalny regulator kątowy został zastosowany w celu dopasowania czapki pod kości
potyliczne w tylnej części czaszki tak aby jeden rozmiar pasował do wszystkich. Wkładka
ażurowa jest wyjmowana, a zatem część wierzchnia nadaje się do prania w pralce w celach
higienicznych. Wszystkie czapki maja odblaski dla zwiększenia bezpieczeństwa ( poprawy
widoczności) Warstwa ażurowa stanowi ochronę głowy przed spadającymi przedmiotami i przed
nie kontrolowanym uderzeniem.

64,45 PLNnetto

ABS000-005-000

czapka HARDCAP A1+

BMN990-001-700

zestaw ﬁltrów
do maski FORCE 8

70,88 PLNnetto
Zaprojektowanie czapek w linii HardCap, oparto o najnowsze standardy EN812: 1997 + 2001.
Proces projektowania został podjęty, aby stworzyć produkt, który jest bezkonkurencyjny
zarówno w wydajności i stylu a przede wszystkim w poprawie bezpieczeństwa . Elegancki i niski
proﬁl jest prawie niemożliwy do odróżnienia od standardowej czapki z daszkiem typu "High
Street" Unikalny regulator kątowy został zastosowany w celu dopasowania czapki pod kości
potyliczne w tylnej części czaszki tak aby jeden rozmiar pasował do wszystkich. Wkładka
ażurowa jest wyjmowana, a zatem część wierzchnia nadaje się do prania w pralce w celach
higienicznych. Wszystkie czapki maja odblaski dla zwiększenia bezpieczeństwa ( poprawy
widoczności) Warstwa ażurowa stanowi ochronę głowy przed spadającymi przedmiotami i przed
nie kontrolowanym uderzeniem.

Jak można mieć pewność, że prawidłowo działa
Twoja maska a ﬁltry właściwie są zamontowane ?
Dzięki nowej opatentowanej metodzie zakładania
ﬁltrów Force8 ™ PressToCheck ™ można od razu
sprawdzić, czy masz prawidłowe uszczelnienie
za każdym razem kiedy założysz maskę.
NACIŚNIJ! PressToCheck ™ - Naciśnij przód ﬁltra a
mechanizm zatrzaskowy uszczelni proﬁl maski
z ﬁltrem aby nie przedostawało się powietrze
poza obrys sytemu oddechowego .
SPRAWDŹ TO! Wdech - powietrze oczyszczone
powinno przechodzić przez system ﬁltrów do
maski. Uszczelnienia spowodują, że będziesz
oddychał oczyszczonym powietrzem.

47,06 PLNnetto

BHT0A3-0L5-N00

maska FORCE 8
z zestawem ﬁltrów

The Force ™ 8 Twin to półmaska z zaworem Typhoon ™
zapewniająca doskonałe niskie opory oddechowe przy
jednoczesnej ﬁltracji powietrza. Uprząż zawieszana jest
na 4-punktowy zamocowaniu z klamrami szybkiego
uwalniania. Maska wykonana jest z wytrzymałego
kauczuku termoplastycznego doskonale dopasowująca
się do większości kształtów twarzy. Maska może być
wykorzystywane do wielu zastosowań, zapewniając
ochronę przed ﬁltrowania: pyłów, gazów i par.
Komfort - wytrzymała gumowa maska wykonana z
termoplastycznego kauczuku. Doskonałe dopasowanie
do większości kształtów twarzy.
Uprząż - w pełni regulowany 4-punktowy zamocowanie
zapewnienia skuteczne dopasowanie do twarzy.
CR2 ™ - odblaskowe paski "create" dają zwiększoną
widoczność w warunkach słabego oświetlenia. CR2
podnosi komfort bezpieczeństwa.
Typhoon ™ Zawór wydechowy o łagodnej pracy co
ułatwia oddychanie. Dzięki zaworowi CR2 ze stabilną
konﬁgurację maski mamy odczucie swobodnego
oddychania i ﬁltracji powietrza.
Force™ Filters ﬁltry Force™ 8 dostępne z niskim kątem
proﬁlu minimalizuje utratę wartości oddechowych
Spełnia wymagania EN140 (obrys twarzy), EN14387:
2004 (wydajność ﬁltra), EN143: 200 (wydajność ﬁltra)

111,51 PLNnetto
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ść
wo
no

SPRZĘT WYSOKOŚCIOWY I ASEKURACYJNY

FAR0206

lina zabezpieczająca 2m
Amortyzator bezpieczeństwa JSP Pioneer z
hakiem FAR0206
Amortyzator bezpieczeństwa wykonany z liny
Kernmantel, z hakiem "Scaﬀold" oraz z jednym
karabińczykiem.
Szczególnie przydatny przy pracach na
rusztowaniu.
Produkt został wyposażony we wskaźnik
oddziaływania, dzięki któremu można sprawdzić
czy nie był wcześniej używany.
Amortyzator ma 11 mm grubości i 2 metry
długości. Spełnia normy EN355:2002 oraz
EN362:2004.
11 mm grubości
2 metry długości
Amortyzator spełnia normy: EN355:2002,
EN362:2004

302,40 PLNnetto

ść
wo
no

SPRZĘT WYSOKOŚCIOWY I ASEKURACYJNY
FAR0502

FAR0802

lina hamowna 10m
z hamownikiem i osprzętem

pojedyńcza linka
security tool

Pojedyncza Smycz na Narzędzia
Wykonana z bardzo wytrzymałej 16mm taśmy
rurowej. Smycz idealna dla zastosowań w
budownictwie, przemyśle i gospodarstwach
domowych.
Dobra widoczność
Bardzo wytrzymała, mocowanie poprzez
karabinek z bezpiecznikiem
Elastyczna
Zakres pracy z narzędziami do 7kg

614,25 PLNnetto

75,60 PLNnetto

FAR0503

FAR0309

Spartan EA

podwójna linka
security tool

Podwójna Smycz na Narzędzia
Wykonane z bardzo wytrzymałej 16mm taśmy
rurowej. Smycz idealna dla zastosowań w
budownictwie, przemyśle i gospodarstwach
domowych.
Dobra widoczność
Bardzo wytrzymała, mocowanie poprzez
karabinek z bezpiecznikiem
Elastyczna
Posiada dwie linki z zakresem pracy z dwoma
narzędziami o łącznej masie do 7 kg

85,05 PLNnetto

Lina amortyzująca JSP Spartan FAR0309 uzupełnienie szelek chroniących przed upadkiem
z wysokości.
Lina amortyzująca z jednym podwójnym stalowym
karabińczykiem.z każdego końca ma 33 mm
szerokości i 2 metry długości. Zaletą tego produktu
jest wskaźnik oddziaływania, dzięki któremu można
sprawdzić czy lina była wcześniej używana w celu
zapobiegania upadkowi z wysokości. Linka
amortyzująca spełnia wymagania normy EN
355:2002 oraz EN 362:2004.

128,00 PLNnetto

FAR0907

lina zabezpieczająca
z hamownikiem

FAR0302

Spartan 2Point
Harness Side

Lina pozycjonująca K2 Z hamownikiem
Lina pozycjonująca JSP przeznaczona do prac
wymagających pozycjonowania.
Ma 2 metry długości, w tym znajduje się 30 cm
liny wzmocnionej.
Posiada urządzenie samozaciskowe z regulacją.
Przeznaczona do użytku wraz z szelkami
przeciw upadkowymi K2. Produkt spełnia
normę EN358:1999.
Długość 2 metry, w tym 30 cm lina
wzmacniająca. Lina spełnia normę:
EN358:1999

567,00 PLNnetto

Szelki bezpieczeństwa JSP SPARTAN 2-punktowe
FAR0302
Szelki bezpieczeństwa to solidny artykuł BHP.
Przeznaczony jest do ochrony przed upadkiem,
ponieważ amortyzuje ciało podczas upadku. Służy
do wykorzystania podczas pracy na wysokości.
Przydatny na budowie - rusztowaniu. Pasy
bezpieczeństwa MARTCARE JSP skutecznie chronią
przed nieszczęśliwym wypadkiem. Wyposażone
zostały w dwa przednie zaczepy tekstylne oraz
jeden grzbietowy, jako metalowa klamra typu D.
Produkt umożliwia także regulację pasów udowych.

72,00 PLNnetto
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SPRZĘT WYSOKOŚCIOWY

10m Regulowana lina bezpieczeństwa biernego
Zakres regulowania liny jest tak zaprojektowane aby
pomóc pracownikowi być zabezpieczonym biernie
przy zmianie non-stop krawędzi natarcia.
Lina jest dostępna w różnych długościach od 5m do
15m. Wszystkim długości w najwyższej jakości - liny
wzmocnione.
Regulacja liny wzmocnionej poprzez specjalne
zblocze
12mm lina Kernmantle jako amortyzator
bezpieczeństwa
Spełnia wymagania normy EN 353-2: 2002 i PN-EN
358: 1999
Produkt o najwyższych parametrach - szczególnie
polecany dla prac budowlanych ( rusztowania, prace
dachowe na krawędzi )

KASKI / NAKRYCIA GŁOWY
S-42058

pasek podbródkowy

hełm przemysłowy
EVO3
EN 397

do hełmu przemysłowego

+50
-30

S-78501
S-78503
S-78505
S-78507
S-78509
S-78511

do hełmów przemysłowych STALCO
S-42059
S-42061
S-42063
S-42065
S-42067
S-42069

3,00 PLNnetto

REGULACJA

w obwodzie pasa głównego
ZA POMOCĄ POKRĘTŁA

uniwersal

wygodne spinki umożliwiające szybkie wypięcie

gładki
z anatomiczną brodą

pasek podbródkowy

4,97 PLNnetto

ć

ś
wo

no

38,00 PLNnetto

gładki

hełm przemysłowy
EN 397

pozycjonuje hełm w stabilnej pozycji
zapobiega zsuwaniu przy gwałtownych ruchach
wygodne spinki

+50
-30

8,94 PLNnetto
z anatomiczną brodą

S-78096
S-78098
S-78100
S-78102
S-78104
S-78106

S-42194

pasek podbródkowy
4-punktowy

no

24,00 PLNnetto
uniwersal

ć

ś
wo

pozycjonuje hełm w stabilnej pozycji
zapobiega zsuwaniu przy gwałtownych ruchach
wygodne spinki

Kask EVO2 wykonany z tworzywa HDPE.
regulacja w obwodzie pasa głównego w zakresie
53-64 cm za pomocą przesuwnego zapięcia
sześciopunktowa więźba wykonana z LDPE
trzypunktowa regulacja głębokości więźby
zapewnia dopasowanie do każdego rozmiaru głowy
otwory wentylacyjne z przodu i z tyłu dla optymalnej
cyrkulacji powietrza - obniżają temperaturę średnio o 2-3°C
w części przedniej bawełniany napotnik pokryty
porowatym poliuretanem
otwory na bokach kasku umożliwiają zamocowanie
dodatkowych akcesoriów: KAS-EVO-HOLDSUR,
KAS-EVO-OSCON, KAS-EVO-OTSURCON
duża powierzchnia na umieszczenie logo z przodu,
z tyłu oraz po bokach kasku
przystosowany do użytkowania w zakresie
temperatur od -30°C do +50°C
odporny na odpryski stopionego metalu
spełnia wymagania norm EN397

24,83 PLNnetto
uniwersal
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OCHRONA GŁOWY

S-78190
S-78192

Kask EVO3 wykonany z tworzywa HDPE.
regulacja w obwodzie pasa głównego w zakresie
SUPER WYGODNE
53-64 cm za pomocą pokrętła
zapięcie
sześciopunktowa więźba wykonana z LDPE
trzypunktowa regulacja głębokości więźby
zapewnia dopasowanie do każdego rozmiaru głowy
otwory wentylacyjne z przodu i z tyłu dla optymalnej
cyrkulacji powietrza - obniżają temperaturę średnio o 2-3°C
w części przedniej bawełniany napotnik pokryty
porowatym poliuretanem
otwory na bokach kasku umożliwiają zamocowanie
dodatkowych akcesoriów: KAS-EVO-HOLDSUR,
KAS-EVO-OSCON, KAS-EVO-OTSURCON
duża powierzchnia na umieszczenie logo z przodu,
z tyłu oraz po bokach kasku
przystosowany do użytkowania w zakresie
temperatur od -30°C do +50°C
odporny na odpryski stopionego metalu
uniwersal
spełnia wymagania norm EN397

KASKI / NAKRYCIA GŁOWY
S-42051

hełm przemysłowy
kominiarka zimowa
3w1

EN 397

+50
-20

S-42059
S-42061
S-42063
S-42065
S-42067
S-42069

Wielofunkcyjny komin może być stasowany jako kominiarka,
czapka, szalik, golf, maska.
Wykonany z włókana termicznego.
Idealnie chroni twarz i głowę przed wiatrem i mrozem.
Nadaje się na narty, snowboard, rower, na spacery
i do biegania.

12,00 PLNnetto
uniwersal

OCHRONA GŁOWY

S-42053
Zapewnia znakomitą ochronę głowy
przed urazami mechanicznymi
Produkowany w wersji z wentylacją
Znakomite właściwości amortyzacyjne
Funkcjonalny pasek podbródkowy zapobiegający
zsuwaniu się kasku z głowy
Posiada rynienkę zapobiegającą ściekaniu wody
4-punktowa więźba materiałowa gwarantująca stabilne
ułożenie kasku na głowie w pozycji pochylonej
Przystosowany do użytkowania w zakresie
temperatur od – 20 stp. C do + 50 stp. C
Dostosowany do użytkowania z indywidualnymi
środkami ochrony typu:
nauszniki przeciwhałasowe,
przyłbice ochronne twarzy,
okulary

kominiarka zimowa
Kominiarka wykonana z miękkiego i przyjemnego w dotyku
polaru.
Chroni głowę i twarz oraz szyję przed chłodem, jak i zapewnia
odpowiednie oddychanie ciała.
Używana pod kask zapewnia należytą higienę, a zabrudzona
łatwo daję się prać.
Kominiarka znajduje szerokie zastosowanie w zimie
jak również lecie w różnych dziedzinach sportu takich jak:
narciarstwo
snowboard
na motocykl

15,60 PLNnetto
uniwersal

11,00 PLNnetto
uniwersal

S-42055

czapka z daszkiem

czapka zimowa gruba

S-44221
S-44223
S-44225
S-44227
S-44229
S-44231
POLYESTER
50%
COTTON
50%

Czapka męska wywijana nad czołem.
Wykonana z akrylu, podszyta polarem co zapewnia dodatkowe ciepło.
Dobrze przylega do głowy.

ć

uniwersal

uniwersal

ś
wo
no

9,90 PLNnetto

11,00 PLNnetto

Regulowana za pomocą metalowego zapięcia

S-42049

czapka zimowa
uszatka
Czapka wykonana z materiału
impregnowanego (nieprzemakalnego).
W środku nauszniki wykończone futerkiem,
które zapewnia doskonałą ochronne przed
utratą ciepła.
Posiada wygodne zapięcie pod szyją.
Nadaje się zarówno na narty, snowboard,
może być też używana na co dzień,
Regulowany ściągacz

21,00 PLNnetto
uniwersal
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OKULARY / GOGLE
S-42057

czapka pikowana

S-47265

okulary
przeciwodpryskowe

EN 166

POLYESTER
100%

30,00 PLNnetto
uniwersal
SKŁAD: Poliester
Czapka zimowa ortalionowa, od środka ocieplona polarem.
Posiada wyciągane, ocieplane nauszniki chroniące przed wiatrem

wykonane z poliwęglanu
szerokie ramiona stanowią ochronę z boku

S-47255

H6017/2

gogle
przeciwodpryskowe

czapka zimowa Cart

5,86 PLNnetto

EN 166

OCHRONA GŁOWY

7,06 PLNnetto
uniwersal
elastyczna gumka z możliwością regulacji długości
małe dziurki na bokach zapobiegające parowaniu

Materiał: akryl,· czapka z dzianiny podwójna, wzór prążkowany

S-78402

okulary
przeciwodpryskowe

5,13 PLNnetto

S-47275

kl.opt. 1

gogle spawalnicze

EN 166

przyciemniane soczewki zapewniające
doskonałą widoczność (kl. optyczna 1)
i poziom ochrony (F)
filtr UV
wytrzymałe, elastyczne zauszniki
nanośnik z elastycznej, miękkiej gumy

18,86 PLNnetto

1 klasa optyczna szybek ochronnych
zamontowanych z dwóch stron filtra
elastyczny pasek mocujący z możliwością
regulacji

kl.optyczna1

S-78434

okulary

EN 166

20,27 PLNnetto
kl.optyczna1

S-47278

kl.opt. 1

gogle spawalnicze

przyciemniane soczewki z powłoką REWO
zapewniające doskonałą widoczność
(kl. optyczna 1) i poziom ochrony (F)
filtr UV
wytrzymałe, elastyczne zauszniki
nanośnik z elastycznej, miękkiej gumy
woreczek do przechowywania

36,64 PLNnetto
kl.optyczna1

do spawania mikroplazmowego
1 klasa optyczna szybek ochronnych
zamontowanych z dwóch stron filtra
elastyczny pasek mocujący z możliwością
regulacji

18,92 PLNnetto
kl.optyczna1

- 27 -
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OKULARY / GOGLE

superlekkie

superlekkie

OCHRONA
przed szybko
poruszającymi się
cząsteczkami

OCHRONA
przed szybko
poruszającymi się
cząsteczkami

o niskiej energii

soczewka bezbarwna z tworzywa sztucznego

9,30 PLNnetto

UWAGA! zamiennik produktu o symbolu S-47269

uniwersal

o niskiej energii

soczewka bezbarwna z tworzywa sztucznego
otwory wentylacyjne zapobiegają parowaniu

S-44207 kl.opt. 1

max. HORIZON

okulary
przeciwodpryskowe

11,27 PLNnetto
soczewka bezbarwna z tworzywa sztucznego

S-44209 kl.opt. 1

max. HORIZON

okulary
przeciwodpryskowe

o niskiej energii

9,30 PLNnetto

6,90 PLNnetto
soczewka bezbarwna z tworzywa sztucznego

S-44205 kl.opt. 1

max. HORIZON

UV

okulary
przeciwodpryskowe

UV

OCHRONA
przed szybko
poruszającymi się
cząsteczkami

o niskiej energii
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max. HORIZON

ultralekkie

OCHRONA
przed szybko
poruszającymi się
cząsteczkami

o niskiej energii

9,80 PLNnetto
uniwersal

uniwersal

S-44203 kl.opt. 1

superlekkie

soczewka bezbarwna z tworzywa sztucznego
elastyczny materiał

UV

OCHRONA
przed szybko
poruszającymi się
cząsteczkami

o niskiej energii

okulary
przeciwodpryskowe

max. HORIZON

ultralekkie

OCHRONA
przed szybko
poruszającymi się
cząsteczkami

soczewka przyciemniana z tworzywa sztucznego

uniwersal

S-44201 kl.opt. 1

superlekkie

uniwersal

UV

o niskiej energii

9,30 PLNnetto

okulary
przeciwodpryskowe

max. HORIZON

OCHRONA
przed szybko
poruszającymi się
cząsteczkami

o niskiej energii

soczewka bezbarwna z tworzywa sztucznego

uniwersal

superlekkie

OCHRONA
przed szybko
poruszającymi się
cząsteczkami

uniwersal

8,22 PLNnetto
S-44199 kl.opt. 1

superlekkie

protect

OCHRONA GŁOWY

okulary
przeciwodpryskowe

max. HORIZON

protect

UV

gogle
przeciwodpryskowe

protect

max. HORIZON

S-44219 kl.opt. 1

protect

okulary
przeciwodpryskowe

protect

S-44211 kl.opt. 1

6,90 PLNnetto
soczewka przyciemniana z tworzywa sztucznego

uniwersal

NAUSZNIKI / MASKI
S-44213

nauszniki przeciwhałasowe

1100

stopery 3M P1100

wytłumiają dźwięki w celu ochrony
przed lekkim poziomem natężenia hałasu

Materiał: ABS, PVC
norma: EN 352-1
wygłuszenie SNR: 27,6 dB , nauszniki ochronne
· czasze ABS z poduszkami PVC
· imitacja skóry
· z adapterem na kask

ść
wo
no

PŁYNNA REGULACJA

Materiał: pianka poliuretanowa
norma: EN 352-2
wygłuszenie SNR: 37 dB
· zatyczki z zaokrąglonym przodem
· miękka, hipoalergiczna pianka PU

13,93 PLNnetto

0,50 PLNnetto

size L

S-44217

stopery 3M na sznurku
P1100

nauszniki przeciwhałasowe

ć

ś
wo

2,00 PLNnetto

ć

ś
wo

21,20 PLNnetto

no

no

PŁYNNA REGULACJA

Materiał: pianka poliuretanowa
norma: EN 352-2
wygłuszenie SNR: 37 dB
· zatyczki z zaokrąglonym przodem
· miękka, hipoalergiczna pianka PU

size L

S-44215

S-47225

maska przeciwpyłowa

nauszniki przeciwhałasowe

w celu ochrony
przed lekkim poziomem natężenia hałasu
powstałym podczas koszenia trawy, wiercenia,
lekkich prac konstrukcyjnych itd.

przeznaczona do ochrony dróg
oddechowych w miejscach
o dużym zapyleniu

18,00 PLNnetto

13,67 PLNnetto

ć

ś
wo
no

PŁYNNA REGULACJA

Materiał: abs, PVC
norma: EN 352-1
wygłuszenie SNR: 27,5 db,
∙ nauszniki ochronne
∙ czasze abs z poduszkami pvc
∙ imitacja skóry
∙ delikatny pałąk łączący z wyściółką

size L

H5 10A

nauszniki 3M Op me I

Materiał: drut nierdzewny, PVC, acetat,
ABS, polieter,
∙ pierścienie uszczelniające zbudowane są
z połączenia płynu i pianki, dzięki czemu zapewniają
optymalną szczelność oraz niski nacisk w miejscu
dotyku, idealne do stosowania w środowisku
przemysłowym o średnim poziomie hałasu
oraz na zewnątrz, np. koszenie trawy lub przy
aktywnym spędzaniu wolnego czasu,
∙ uniwersalna ochrona i niska waga

S-47235

maska przeciwpyłowa
z zaworkiem

dla ochrony dróg oddechowych
w miejscach o dużym zapyleniu
wyposażona w zaworek regulujący
temperaturę i wilgotność pod maską

59,00 PLNnetto

17,76 PLNnetto

uniwersal
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OCHRONA GŁOWY

w celu ochrony przed średnim
lub wysokim poziomem natężenia hałasu
powstałym podczas prac przemysłowych,
konstrukcyjnych, robót drogowych itd.

Materiał: ABS, PVC
norma: EN 352-1
wygłuszenie SNR: 32,1 dB
· nauszniki ochronne
· czasze ABS z poduszkami PVC
· imitacja skóry
· składany i regulowany pałąk,
· model kieszonkowy

1110

YI
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RĘKAWICE ROBOCZE
S-76153 L
S-76154 XL
S-76155 XXL

rękawice

S-47373 9
S-47375 10

rękawice poliamidowe
EN 420

EN 420
kat.II

4121

kat.II

4121

S-Poli W

Odporność na ścieranie
Odporność na przecięcia
Odporność na rozdarcie
Odporność na przebicie

powlekane poliuretanem
niepylące
przeznaczone do prac precyzyjnych
zastosowanie:
przy wszelkich pracach montażowych
w przemyśle precyzyjnym,
komputerowym,elektronicznym

44,90 PLNnetto

4
1
2
1

L XL XXL
Odporność na ścieranie
Odporność na przecięcia
Odporność na rozdarcie
Odporność na przebicie

doskonale chroniąca zewnętrzna powłoka nylonowa
wzmocnienia ze skóry syntetycznej
elastyczny mankiet z regulacją na rzep

2,26 PLNnetto

4
1
3
1

9 10

rękawice poliamidowe

rękawice bawełniane
EN 420
kat.I

EN 420
4121

kat.II

S-Poli B
powlekane poliuretanem
niepylące
przeznaczone do prac precyzyjnych
zastosowanie:
przy wszelkich pracach montażowych
w przemyśle precyzyjnym,
komputerowym,elektronicznym

S-Wampir
powlekane cienką powłoką lateksową
zastosowanie:
przy pracach lekkich (prace montażowe,
porządkowe, pakowanie, itp.)
Rękawicom S-Wampir przypisana jest
Kategoria 1, jedynie do minimalnych
zagrożeń

0,99 PLNnetto
rozmiar uniwersalny

S-47355 8
S-47357 9
S-47359 10

rękawice poliamidowe

Odporność na ścieranie
Odporność na przecięcia
Odporność na rozdarcie
Odporność na przebicie

3
1
2
1

2,37 PLNnetto
9 10

S-47346 8
S-47347 9
S-47349 10

rękawice poliestrowe

EN 420

EN 420
4121

kat.II

4121

kat.II

S-Latex B
powlekane lateksem
zastosowanie:
w przemyśle samochodowym, pracach
budowlanych,montażowych,
instalacyjnych, dla mechaników
i operatorów maszyn, wykorzystywane
podczas przeładunku i transportu

S-Nitri
powlekane nitrylem
zastosowanie:
w przemyśle samochodowym,
ogrodnictwie, rolnictwie,doskonałe dla
mechaników i operatorów maszyn,
wykorzystywane podczas przeładunku
i transportu

Odporność na ścieranie
Odporność na przecięcia
Odporność na rozdarcie
Odporność na przebicie

4
1
2
1

2,20 PLNnetto
8 9 10

Odporność na ścieranie
Odporność na przecięcia
Odporność na rozdarcie
Odporność na przebicie

2
1
3
1

2,59 PLNnetto
8 9 10
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OCHRONA RĄK

S-47377 9
S-47379 10

S-47341 uniwersalny

RĘKAWICE ROBOCZE
S-47351 9
S-47353 10

rękawice
bawełniano-poliestrowe

S-47365 10

rękawice bawełniane
EN 420

EN 420

kat.I
kat.I

S-Heavy Grip
powlekane lateksem
zastosowanie:
przy pracach lekkich (prace montażowe,
porządkowe, pakowanie, itp.)
Rękawicom S-HeavyGrip przypisana
jest Kategoria 1, jedynie do minimalnych
zagrożeń

S-EcoDrag

OCHRONA RĄK

powlekane lateksem
zastosowanie:
przy pracach lekkich (prace montażowe,
porządkowe, pakowanie, itp.)
Rękawicom S-EcoDrag przypisana jest
Kategoria 1, jedynie do minimalnych zagrożeń

2,60 PLNnetto

4,66 PLNnetto

9 10

10

S-47367 10

S-47363 10

rękawice bawełniane

rękawice bawełniane
EN 420

EN 420
4121

kat.II

4121

S-Heavy N

S-Light N

powlekane nitrylem
zastosowanie:
w przemyśle samochodowym,
ogrodnictwie, rolnictwie, doskonałe
dla mechaników i operatorów maszyn,
wykorzystywane podczas przeładunku
i transportu

powlekane nitrylem
zastosowanie:
w przemyśle samochodowym,
ogrodnictwie, rolnictwie,doskonałe dla
mechaników i operatorów maszyn,
wykorzystywane podczas przeładunku
i transportu

Odporność na ścieranie
Odporność na przecięcia
Odporność na rozdarcie
Odporność na przebicie

4
1
1
1

2,67 PLNnetto
10

S-47343 9
S-47345 10

rękawice poliestrowe

kat.II

Odporność na ścieranie
Odporność na przecięcia
Odporność na rozdarcie
Odporność na przebicie

2
1
4
3

5,45 PLNnetto
10

S-47369 9
S-47371 10

rękawice akrylowe

EN 420

EN 420
4121

kat.II

kat.I

S-ThermGrip
S-Latex R
powlekane lateksem
zastosowanie:
w przemyśle samochodowym, pracach
budowlanych,montażowych,
instalacyjnych, dla mechaników
i operatorów maszyn, wykorzystywane
podczas przeładunku i transportu

Odporność na ścieranie
Odporność na przecięcia
Odporność na rozdarcie
Odporność na przebicie
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2
1
3
1

powlekane lateksem
zastosowanie: przy pracach lekkich
(prace montażowe, porządkowe,
pakowanie, itp.)
Rękawicom S-ThermGrip przypisana
jest Kategoria 1, jedynie do minimalnych
zagrożeń

2,69 PLNnetto

7,85 PLNnetto

9 10

9 10

RĘKAWICE ROBOCZE
rękawice poliestrowe

rękawice skórzane

S-47381 7
S-47383 8

S-47325 10,5

EN 420

EN 420
kat.I

kat.I

S-Skin Strong

S-GARDEN
powlekane nitrylem
zastosowanie:
do wszelkich prac w ogrodnictwie. Idealne
np. do sadzenia, grabienia, zamiatania,
przesadzania, plewienia lub innych prac,
w których niezbędne jest odpowiednie
wyczucie i ochrona dłoni

gruba skóra naturalna
usztywniane mankiety z wkładką kauczukową
zastosowanie:
przy pracach lekkich (prace montażowe, budowlane,
porządkowe, mechaniczne, pakowanie itp.).
rękawicom przypisana jest kategoria 1,
przeznaczone są jedynie do minimalnych zagrożeń

2,90 PLNnetto

8,40 PLNnetto

7 8

10,5

rękawice skórzane

rękawice skórzane
S-47327 14

EN 420

EN 420
kat.I

kat.I

S-Skin W
skóra naturalna
zastosowanie:
przy pracach lekkich (prace montażowe,
budowlane, porządkowe, mechaniczne,
pakowanie itp.).
rękawicom przypisana jest kategoria 1,
przeznaczone są jedynie do minimalnych zagrożeń

S-Skin Black
skóra naturalna
przy pracach lekkich (prace montażowe,
budowlane,porządkowe, mechaniczne,
pakowanie itp).
rękawicom przypisana jest kategoria 1,
przeznaczonesą jedynie do minimalnych zagrożeń.

5,74 PLNnetto

16,96 PLNnetto

10,5

14

rękawice skórzane
S-47318 10,5

EN 420
kat.I

S-Skin Y
skóra naturalna
zastosowanie:
przy pracach lekkich (prace montażowe,
budowlane, porządkowe, mechaniczne,
pakowanie itp.).
rękawicom przypisana jest kategoria 1,
przeznaczone są jedynie do minimalnych zagrożeń

5,78 PLNnetto
10,5
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OCHRONA RĄK

S-47316 10,5

RĘKAWICE ROBOCZE
rękawice skórzane

rękawice skórzane

A1093

A1073

EN 420

EN 420
kat.II

kat.II

HOBBY

PONY

1121
skóra naturalna kozia + bawełna
mankiet zapinany na rzep
zastosowanie:
w pracach budowlanych,
montażowo – instalacyjnych
używane są przez mechaników
oraz operatorów różnych maszyn i urządzeń

1121

skóra naturalna kozia + bawełna
zastosowanie:
w pracach budowlanych,
montażowo – instalacyjnych
używane są przez mechaników
oraz operatorów różnych maszyn i urządzeń

7 8 9 10

7 8 9 10 11

ć

15,00 PLNnetto

ć

ś
wo
no

ś
wo
no

13,00 PLNnetto

OBUWIE ROBOCZE
sandał roboczy
z podnoskiem

sandał

PRODUKT

PRODUKT

POLSKI
OIL RESISTANT

ANTISTATIC

ANTI-SLIP

65,00 PLNnetto

POLSKI
REINFORCED

40 41 42 43 44 45 46

skóra naturalna-nubuk
podeszwa antypoślizgowa odporna na oleje i smary,
z systemem amortyzowania wstrząsów, antystatyczna
miękka wyściółka
nosek wzmocniony stalową wkładką
S1P SRC
kategoria S1P SRC
EN ISO 20345:2011

40-46
DOSTĘPNE ROZMIARY

S-78447
S-78449
S-78451
S-78453
S-78455
S-78457
S-78459

OIL RESISTANT

129,00 PLNnetto

40-46
DOSTĘPNE ROZMIARY

trzewik niski

SHOCK
PROTECTION

ANTISTATIC

ANTI-SLIP

POLSKI
REINFORCED

OIL RESISTANT

0%
METAL

41
42
43
44
45
46

REINFORCED

SHOCK
ABSORPTION

SHOCK
PROTECTION

ANTISTATIC

ANTI-SLIP

152,00 PLNnetto

40 41 42 43 44 45 46

41-46

trzewik niski

OIL RESISTANT

WATERPROOF

41-46
DOSTĘPNE ROZMIARY

SHOCK
PROTECTION

ANTISTATIC

ANTI-SLIP

0%
METAL

WATERPROOF

161,00 PLNnetto

ć

S3 SRC
EN ISO 20345:2011

41
42
43
44
45
46

SHOCK
ABSORPTION

ś
wo

41 42 43 44 45 46

S-78255
S-78257
S-78259
S-78261
S-78263
S-78265

REINFORCED

no

85,26 PLNnetto

OIL RESISTANT

skóra naturalna zamszowa
elementy odblaskowe
podeszwa antypoślizgowa odporna na oleje i smary,wykonana z materiału PU/TPU
z systemem amortyzowania wstrząsów, antystatyczna,
antyprzebiciowa (kevlar), nie rysuje powierzchni
miękka wyściółka
S1P SRC
nosek wzmocniony kompozytem
DOSTĘPNE ROZMIARY
EN ISO 20345:2011
kategoria S1P SRC

trzewik skórzany

OIL RESISTANT

ANTI-SLIP

ć

DOSTĘPNE ROZMIARY

ANTISTATIC

ś
wo

40-46

SHOCK
PROTECTION

no

40 41 42 43 44 45 46

skóra naturalna
podeszwa odporna na oleje i smary,
z systemem amortyzowania wstrząsów, antystatyczna,
antyprzebiciowa (kevlar)
miękka wyściółka
S1P SRC
nosek wzmocniony kompozytem
EN ISO 20345:2011
kategoria S1P SRC

ć

ś
wo

no

124,00 PLNnetto

S-78267
S-78269
S-78271
S-78273
S-78275
S-78277

SHOCK
ABSORPTION

40 41 42 43 44 45 46

skóra naturalna:NUBUK+ZAMSZ
wyprofilowana podeszwa antypoślizgowa, odporna na oleje i smary,
z systemem amortyzowania wstrząsów, antystatyczna,
antyprzebiciowa (kevlar)
miękka wyściółka
S3 SRC
nosek wzmocniony kompozytem
EN ISO 20345:2011
kategoria S3 SRC

41-46
DOSTĘPNE ROZMIARY
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OCHRONA NÓG

SHOCK
ABSORPTION

0%
METAL

40
41
42
43
44
45
46

skóra naturalna
miękka wyściółka
podeszwa antypoślizgowa
nosek wzmocniony stalową wkładką
kategoria S3 SRC

ANTI-SLIP

PRODUKT

REINFORCED

41
42
43
44
45
46

ANTISTATIC

40 41 42 43 44 45 46

skóra naturalna
podeszwa odporna na oleje i smary,
z systemem amortyzowania wstrząsów, antystatyczna,
antyprzebiciowa (kevlar)
miękka wyściółka
S1P SRC
nosek wzmocniony kompozytem
EN ISO 20345:2011
kategoria S1P SRC

PRODUKT

POLSKI

S-47901
S-47903
S-47905
S-47907
S-47909
S-47911

SHOCK
PROTECTION

0%
METAL

40
41
42
43
44
45
46

trzewik roboczy

S-44257
S-44259
S-44261
S-44263
S-44265
S-44267
S-44269

SHOCK
ABSORPTION

ść
wo
no

40
41
42
43
44
45
46

SHOCK
PROTECTION

ść
wo
no

S-44243
S-44245
S-44247
S-44249
S-44251
S-44253
S-44255

SHOCK
ABSORPTION

OBUWIE ROBOCZE
trzewik wysoki

OIL RESISTANT

SHOCK
ABSORPTION

SHOCK
PROTECTION

ANTISTATIC

ANTI-SLIP

0%
METAL

41
42
43
44
45
46

WATERPROOF

ść
wo
no

S-78243
S-78245
S-78247
S-78249
S-78251
S-78253

REINFORCED

174,00 PLNnetto

41 42 43 44 45 46

skóra naturalna: NUBUK+ZAMSZ
wyprofilowana podeszwa antypoślizgowa, odporna na oleje i smary,
z systemem amortyzowania wstrząsów, antystatyczna,
antyprzebiciowa (kevlar)
miękka wyściółka
S3 SRC
nosek wzmocniony kompozytem
EN ISO 20345:2011
kategoria S3 SRC

41-46
DOSTĘPNE ROZMIARY

trzewik skórzany

S-78013
S-78015
S-78017
S-78019
S-78021
S-78023

41
42
43
44
45
46

OCHRONA NÓG

S-78041
S-78043
S-78045
S-78047
S-78049
S-78051

41
42
43
44
45
46

SHOCK
PROTECTION

OIL RESISTANT

ANTI-SLIP

112,56 PLNnetto
40 41 42 43 44 45 46

skóra naturalna-nubuk
podeszwa antypoślizgowa odporna na oleje i smary,
z systemem amortyzowania wstrząsów
miękka wyściółka
nosek wzmocniony stalową wkładką
S1 SRC
kategoria S1 SRC
EN ISO 20345:2011

41-46
DOSTĘPNE ROZMIARY

ANTISTATIC

ANTI-SLIP

OIL RESISTANT

WATERPROOF

137,03 PLNnetto
41 42 43 44 45 46

skóra naturalna-NUBUK
podeszwa antypoślizgowa odporna na oleje i smary,
z systemem amortyzowania wstrząsów
miękka wyściółka
nosek wzmocniony stalową wkładką
S1 SRC
kategoria S1 SRC
EN ISO 20345:2011
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41-46
DOSTĘPNE ROZMIARY

OIL RESISTANT

WATERPROOF

146,82 PLNnetto

41-46
DOSTĘPNE ROZMIARY

trzewik skórzany

SHOCK
ABSORPTION

SHOCK
PROTECTION

ANTISTATIC

ANTI-SLIP

OIL RESISTANT

WATERPROOF

REINFORCED

S-78025
S-78027
S-78029
S-78031
S-78033
S-78035

41
42
43
44
45
46

213,38 PLNnetto

skóra naturalna-NUBUKk
podeszwa antypoślizgowa odporna na oleje
i smary, z systemem amortyzowania wstrząsów
oraz wkładką antyprzebiciową i antystatyczną
miękka wyściółka
nosek wzmocniony stalową wkładką
S3 SRC
kategoria S3 SRC
EN ISO 20345:2011

41 42 43 44 45 46

41-46
DOSTĘPNE ROZMIARY

trzewik wysoki

OIL RESISTANT

REINFORCED

SHOCK
ABSORPTION

SHOCK
PROTECTION

WATERPROOF

ANTISTATIC

ANTI-SLIP

0%
METAL

S-78231 41
S-78233 42
S-78235 43
S-78237 44
S-78239 45
S-78241 46
skóra naturalna, zwiększa odporność wierzchu
przeciw nasiąkaniu oraz abosorbcji wody
elementy odblaskowe, otwory wentylacyjne
wyprofilowana podeszwa antypoślizgowa, odporna na oleje i smary,
z systemem amortyzowania wstrząsów, antystatyczna,
antyprzebiciowa (kevlar)
miękka wyściółka
S3 SRC
nosek wzmocniony kompozytem
EN ISO 20345:2011
kategoria S3 SRC

159,00 PLNnetto

41 42 43 44 45 46

ć

41
42
43
44
45
46

SHOCK
PROTECTION

ANTI-SLIP

ś
wo
no

S-78001
S-78003
S-78005
S-78007
S-78009
S-78011

SHOCK
ABSORPTION

ANTISTATIC

41 42 43 44 45 46

półbut skórzany

REINFORCED

SHOCK
PROTECTION

skóra naturalna-NUBUK
podeszwa antypoślizgowa odporna na oleje
i smary, z systemem amortyzowania wstrząsów
oraz wkładką antyprzebiciową i antystatyczną
miękka wyściółka
nosek wzmocniony stalową wkładką
S3 SRC
kategoria S3 SRC
EN ISO 20345:2011

sandał skórzany

SHOCK
ABSORPTION

SHOCK
ABSORPTION

REINFORCED

41-46
DOSTĘPNE ROZMIARY

OBUWIE ROBOCZE
kalosz filcowy

chodak

PVC

PRODUKT

POLSKI

S-47935
S-47936
S-47937
S-47938
S-47939
S-47940
S-47941
S-47942
S-47943
S-47944
S-47945

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

S-47973
S-47975
S-47977
S-47979
S-47981
S-47983
S-47985

EVA

40
41
42
43
44
45
46

PRODUKT

POLSKI

20,54 PLNnetto

27,30 PLNnetto

36 37 38 39 40 41
42 43 44 45 46

36-46

wykonane z tworzywa EVA
super lekkie

DOSTĘPNE ROZMIARY

40 41 42 43 44 45 46

40-46

wykonane z tworzywa PVC
wodoodporne

DOSTĘPNE ROZMIARY

OCHRONA NÓG

kalosz damski
Garden
S-47947
S-47949
S-47951
S-47953
S-47955
S-47957

36
37
38
39
40
41

kalosz filcowy
piankowy
S-47987
S-47989
S-47991
S-47993
S-47995
S-47997
S-47999

PRODUKT

POLSKI

40
41
42
43
44
45
46

WSZYWANY
OCIEPLACZ

WYJMOWANY
OCIEPLACZ

PRODUKT

POLSKI

EVA
62,40 PLNnetto

47,62 PLNnetto

40 41 42 43 44 45 46

36 37 38 39 40 41
wykonane z tworzywa EVA
wyjmowany ocieplacz
super lekkie
wodoodporne

36-41
DOSTĘPNE ROZMIARY

kalosz męski
Garden
S-47959
S-47961
S-47963
S-47965
S-47967
S-47969
S-47971

42
43
44
45
46
47
48

wykonane z tworzywa EVA
wszywany ocieplacz
super lekkie
wodoodporne

40-46
DOSTĘPNE ROZMIARY

wkładki
antyprzebiciowe

PRODUKT

PRODUKT

POLSKI

POLSKI
S-42191
S-42193
S-42195
S-42197
S-42199
S-42201
S-42203

WYJMOWANY
OCIEPLACZ

EVA
56,64 PLNnetto
42 43 44 45 46 47 48
wykonane z tworzywa EVA
wyjmowany ocieplacz
super lekkie
wodoodporne

- 40 -

42-48
DOSTĘPNE ROZMIARY

40
41
42
43
44
45
46

18,00 PLNnetto
40 41 42 43 44 45 46
tkanina odporna na przebicie wielowarstwowa
składająca się/ złożona/ wyprodukowana z dwóch warstw
o łącznej grubości 3,7 mm
i masie na jednostkę powierzchni około 3320 g/m2.

40-46
DOSTĘPNE ROZMIARY

OBUWIE ROBOCZE
obuwie ochronne

chodak
PRODUKT

PRODUKT

POLSKI

POLSKI

EVA
S-78070
S-78072
S-78074
S-78076
S-78078

37
38
39
40
41

OIL RESISTANT

REINFORCED

SHOCK
ABSORPTION

wykonane z modyfikowanego PCV
obuwie całotworzywowe
ANTISTATIC
podszewka - dzianina poliestrowa
wysokie właściwości antyelekrostatyczne
stalowy ochronny podnosek
ochrona kostki - AN
podeszwy olejoodporne, antypoślizgowe -S5
SRC - odporność na poślizg na podłożu stalowym
i ceramicznym

32,18 PLNnetto

WATERPROOF

ANTI-SLIP

S-78159
S-78161
S-78163
S-78164
S-78165

41
42
43
44
45

71,84 PLNnetto

37 38 39 40 41

wykonane z tworzywa EVA
super lekkie

SHOCK
PROTECTION

40 41 42 43 44 45

37-41

41-45

DOSTĘPNE ROZMIARY

DOSTĘPNE ROZMIARY

śniegowce Bizzy

chodak

NA ZAMÓWIENIE

EVA

06400
Obuwie pikowane wodoodporne
z odczepianą ocieplaną wewnętrzną częścią
w celu ułatwienia czyszczenia
oraz do używania również w letnich miesiącach.
Wysoka odporność na ścieranie,
Antypoślizgowa podeszwa, nadaje się
do użytkowania w powierzchniach błotnych.
Materiał: cholewa-nylon
Podeszwa : TPR

S-78080
S-78082
S-78084
S-78086

32,18 PLNnetto

42
43
44
45

42 43 44 45

wykonane z tworzywa EVA
super lekkie

130,00 PLNnetto
41 42 43 44 45

42-45

41-45

DOSTĘPNE ROZMIARY

DOSTĘPNE ROZMIARY

obuwie ochronne

S-76210

PRODUKT

POLSKI

nakolanniki

OIL RESISTANT

REINFORCED

SHOCK
ABSORPTION

SHOCK
PROTECTION

WATERPROOF

wykonane z modyfikowanego PCV
obuwie całotworzywowe
ANTISTATIC
ANTI-SLIP
podszewka - dzianina poliestrowa
wysokie właściwości antyelekrostatyczne
S-78088 41
stalowy ochronny podnosek
S-78090 42
ochrona kostki - AN
S-78092 43
podeszwy olejoodporne, antypoślizgowe -S5
SRC - odporność na poślizg na podłożu stalowym S-78093 44
i ceramicznym
S-78094 45

45,86 PLNnetto

71,84 PLNnetto

żelowe

40 41 42 43 44 45

41-45
DOSTĘPNE ROZMIARY

bardzo wytrzymała tkanina
poduszka żelowa chroniąca podczas kontaktu z podłożem
mocowanie na rzep zapewniające
komfort i bezpieczeństwo pracy
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OCHRONA NÓG

PRODUKT

POLSKI

PERFORMANCE

kurtka pikowana
S-78300
S-78302
S-78304
S-78306
S-78308

softshell sportowy

S
M
L
XL
XXL

S-78392
S-78394
S-78396
S-78398
S-78400

S
M
L
XL
XXL

20D
NYLON

Materiał: 20D nylon
-kurtka posiada dwie kieszenie boczne zapinane na
zamek,- wypełniona puchem syntetycznym, -puch
syntetyczny świetnie sprawdza sie jako warstwa
izolacyjna, szybko schnie i chroni przed zimnem,pikowana budowa sprawia że ocieplina pozostaje
równomiernie rozłożona i nie przemieszcza się,
-krój: slim ﬁt

80
2

g/m

128,00 PLNnetto
S M L XL XXL

ocieplana kurtka
sportowa
S-78404
S-78406
S-78408
S-78410
S-78412

Materiał: nylon 100%,
-kurtka posiada dwie kieszenie boczne zapinane na zamek
oraz jedną kieszeń na rękawie, -zintegrowany kaptur z
regulacją za pomocą ściągaczy, -dół kurtki regulowany
ściągaczami, -rękawy zakończone elastycznym
ściągaczem,-pikowana budowa sprawia że ocieplina
pozostaje równomiernie rozłożona i nie przemieszcza się, wysoka stójka, siągacze w mankietach i u dołu kurtki,
zapobiegają utracie ciepła,
-kurtka jest lekka, wypełniona puchem syntetycznym,
zapewnia komfort termiczny

Materiał: polyester 94%, spandex 6%
-kurtka posiada dwie kieszenie boczne zapinane na zamek
oraz jedną kieszeń na piersi, -zintegrowany kaptur
z regulacją, -dół kurtki regulowany ściągaczami, -rękawy
zakończone elastycznym ściągaczem,
-so shell jest lekki i elastyczny, zapewnia wodoodporność

POLYESTER
94
SPANDEX
6%

139,00 PLNnetto
S M L XL XXL

kamizelka softshell
S-78424
S-78426
S-78428
S-78430
S-78432

S
M
L
XL
XXL

S
M
L
XL
XXL

NYLON/PU
100%

POLYESTER
96%
SPANDEX
4%

160
2

g/m

168,00 PLNnetto
S M L XL XXL

Materiał: polyester 96%, spandex 4%
-kamizelka posiada dwie kieszenie boczne zapinane na
zamek, - jest lekka i elastyczna, zapewnia wodoodporność

83,00 PLNnetto
S M L XL XXL
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PERFORMANCE

kamizelka pikowana
S-78310
S-78312
S-78314
S-78316
S-78318

polo męskie

S
M
L
XL
XXL

40D
RIB STOP
NYLON

S-78565
S-78567
S-78569
S-78571
S-78573

S
M
L
XL
XXL

S-78555
S-78557
S-78559
S-78561
S-78563

S
M
L
XL
XXL

POLSKI

230

75
Materiał: 40D NYLON
-kamizelka posiada dwie kieszenie boczne i kieszeń na
piersi zapinane na zamek,-dół kurtki wykończony jest
elastyczną tkaniną, -wzbogacona dodatkowo mocną
tkaniną RIBSTOP odporną na rozdarcia
-kamizelka jest lekka i elastyczna, przylegająca do ciała
- krój: slim ﬁt

g/m2

109,00 PLNnetto
S M L XL XXL

g/m2
Koszulka Polo Stalco Performance doskonale nadaje się
do codziennego użytku. Została wykonana z bardzo
wytrzymałej bawełny (lacosta) . Koszulka świetnie się
prezentuje dzięki klasycznie dopasowanemu krojowi w
żaden sposób nie ograniczając ruchów. Idealna dla osób
ceniących sobie jakość i wygodę.

kurtka softshelowa
S-78414
S-78416
S-78418
S-78420
S-78422

POLYESTER
92%
SPANDEX
8%

129,00 PLNnetto
S M L XL XXL

S M L XL XXL

S-78575
S-78577
S-78579
S-78581
S-78583

XS
S
M
L
XL

S-78585
S-78587
S-78589
S-78591
S-78593

XS
S
M
L
XL

PRODUKT

COTTON
100%

POLSKI

230

210
Materiał:ocieplina 210g/m2, contast 20D 100% NYLON
-kurtka jest swoistym połączeniem so shella i cienkiej
kurtki puchowej, dzięki temu ochroni Cię przed wiatrem i
wilgocią oraz dzięki najwyższej jakości syntetycznej
ocieplinie zapewni odpowiedni komfort termiczny
-model ten spełni oczekiwania osób korzystających z
przejściowej odzieży na co dzień

56,00 PLNnetto

polo damskie

S
M
L
XL
XXL

g/m2

COTTON
100%

PRODUKT

g/m2
Koszulka Polo Stalco Performance doskonale nadaje się
do codziennego użytku. Została wykonana z bardzo
wytrzymałej bawełny (lacosta) . Koszulka świetnie się
prezentuje dzięki klasycznie dopasowanemu krojowi w
żaden sposób nie ograniczając ruchów. Idealna dla osób
ceniących sobie jakość i wygodę.

56,00 PLNnetto
XS S M L XL
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PERFORMANCE

polo sportowe męskie
S-78595
S-78597
S-78599
S-78601
S-78603

PRODUKT

COOLMAX PIQUE POLO dla fanów kołnierzyka!
Koszulka doskonale nadaje się na siłownie, wycieczkę
rowerową, piesze wędrówki jak i do codziennego użytku
Materiał COOLMAX zapewni szybkie odprowadzanie
wilgoci, a przy tym jest miękki i przyjemny
w dotyku. Włókno Coolmax posiada przekrój złożony
z czterech lub sześciu okręgów, pomiędzy którymi
znajdują się przewężenia. Taka budowa włókna zapewnia
znacznie lepszą, w porównaniu do włókien naturalnych
(np. bawełny), oddychalność oraz odprowadzanie wilgoci
z powierzchni ciała.

POLSKI

polo sportowe damskie

S
M
L
XL
XXL

S-78605
S-78607
S-78609
S-78611
S-78613

POLYESTER
100%
COOLMAX

150
g/m2

54,00 PLNnetto
S M L XL XXL

PRODUKT

COOLMAX PIQUE POLO dla fanów kołnierzyka!
Koszulka doskonale nadaje się na siłownie, wycieczkę
rowerową, piesze wędrówki jak i do codziennego użytku
Materiał COOLMAX zapewni szybkie odprowadzanie
wilgoci, a przy tym jest miękki i przyjemny
w dotyku. Włókno Coolmax posiada przekrój złożony
z czterech lub sześciu okręgów, pomiędzy którymi
znajdują się przewężenia. Taka budowa włókna zapewnia
znacznie lepszą, w porównaniu do włókien naturalnych
(np. bawełny), oddychalność oraz odprowadzanie wilgoci
z powierzchni ciała.

t-shirt męski

POLYESTER
100%
COOLMAX

150
g/m2

54,00 PLNnetto
XS S M L XL

t-shirt damski

S-78615
S-78617
S-78619
S-78621
S-78623

S
M
L
XL
XXL

S-78675
S-78677
S-78679
S-78681
S-78683

XS
S
M
L
XL

S-78635
S-78637
S-78639
S-78641
S-78643

S
M
L
XL
XXL

S-78695
S-78697
S-78699
S-78701
S-78703

XS
S
M
L
XL

S-78655
S-78657
S-78659
S-78661
S-78663

S
M
L
XL
XXL

S-78715
S-78717
S-78719
S-78721
S-78723

XS
S
M
L
XL

PRODUKT

POLSKI
T-shirt Stalco Performance
Została wykonana z wysokogatunkowej bawełny
z dodatkiem lycry, dzięki czemu zapewnia doskonałą
oddychalność i komfort użytkowania. Koszulka świetnie
się prezentuje w użytkowaniu codziennym jak i
wyjściowym, dzięki klasycznie dopasowanemu krojowi w
żaden sposób nie ograniczając ruchów. T-shirt idealny
jest dla osób ceniących sobie jakość i wygodę.

POLSKI

XS
S
M
L
XL

COTTON
92%
ELASTAN
8%

170
g/m2

44,00 PLNnetto
S M L XL XXL

PRODUKT

POLSKI
T-shirt Stalco Performance
Została wykonana z wysokogatunkowej bawełny
z dodatkiem lycry, dzięki czemu zapewnia doskonałą
oddychalność i komfort użytkowania. Koszulka świetnie
się prezentuje w użytkowaniu codziennym jak i
wyjściowym, dzięki klasycznie dopasowanemu krojowi w
żaden sposób nie ograniczając ruchów. T-shirt idealny
jest dla osób ceniących sobie jakość i wygodę.

COTTON
92%
ELASTAN
8%

170
g/m2

44,00 PLNnetto
XS S M L XL
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PERFORMANCE

t-shirt męski

S-78705
S-78707
S-78709
S-78711
S-78713

S
M
L
XL
XXL

S-78665
S-78667
S-78669
S-78671
S-78673

S
M
L
XL
XXL

S-78725
S-78727
S-78729
S-78731
S-78733

XS
S
M
L
XL

S-78625
S-78627
S-78629
S-78631
S-78633

S
M
L
XL
XXL

S-78685
S-78687
S-78689
S-78691
S-78693

XS
S
M
L
XL

POLSKI

COTTON
92%
ELASTAN
8%

170
2

g/m

44,00 PLNnetto
S M L XL XXL

t-shirt sportowy męski
S-78745
S-78747
S-78749
S-78751
S-78753

S
M
L
XL
XXL

S-78755
S-78757
S-78759
S-78761
S-78763

S
M
L
XL
XXL

S-78735
S-78737
S-78739
S-78741
S-78743

S
M
L
XL
XXL

PRODUKT

PRODUKT

POLSKI
T-shirt Stalco Performance
Została wykonana z wysokogatunkowej bawełny
z dodatkiem lycry, dzięki czemu zapewnia doskonałą
oddychalność i komfort użytkowania. Koszulka świetnie
się prezentuje w użytkowaniu codziennym jak i
wyjściowym, dzięki klasycznie dopasowanemu krojowi w
żaden sposób nie ograniczając ruchów. T-shirt idealny
jest dla osób ceniących sobie jakość i wygodę.

- 48 -

T-shirt techniczny
lekkość i wentylacja

COTTON
92%
ELASTAN
8%

170
2

g/m

44,00 PLNnetto
XS S M L XL

t-shirt sportowy damski

POLYESTER
100%

S-78775
S-78777
S-78779
S-78781
S-78783

XS
X
M
L
XL

S-78785
S-78787
S-78789
S-78791
S-78793

XS
S
M
L
XL

S-78765
S-78767
S-78769
S-78771
S-78773

XS
S
M
L
XL

PRODUKT

POLSKI
Męska szybkoschnąca koszulka
idealna na wymagające sesje treningowe.
Dzięki oddychającym włóknom koszulka szybko
odprowadza wilgoć oraz zapewnia uczucie suchości.
Dopasowany, ergonomiczny krój gwarantuje pełną
swobodę ruchów.
Elementy odblaskowe na froncie oraz z tyłu poprawiają
widoczność w warunkach słabego oświetlenia.

XS
S
M
L
XL

S-78645
S-78647
S-78649
S-78651
S-78653

PRODUKT

T-shirt Stalco Performance
Została wykonana z wysokogatunkowej bawełny
z dodatkiem lycry, dzięki czemu zapewnia doskonałą
oddychalność i komfort użytkowania. Koszulka świetnie
się prezentuje w użytkowaniu codziennym jak i
wyjściowym, dzięki klasycznie dopasowanemu krojowi w
żaden sposób nie ograniczając ruchów. T-shirt idealny
jest dla osób ceniących sobie jakość i wygodę.

t-shirt damski

POLYESTER
100%

POLSKI

135
g/m2

35,00 PLNnetto
S M L XL XXL

Męska szybkoschnąca koszulka
idealna na wymagające sesje treningowe.
Dzięki oddychającym włóknom koszulka szybko
odprowadza wilgoć oraz zapewnia uczucie suchości.
Dopasowany, ergonomiczny krój gwarantuje pełną
swobodę ruchów.
Elementy odblaskowe na froncie oraz z tyłu poprawiają
widoczność w warunkach słabego oświetlenia.

T-shirt techniczny
lekkość i wentylacja

135
g/m2

35,00 PLNnetto
XS S M L XL

KONCEPT BHP

KONCEPT BHP

ODZIEŻ OCIEPLANA
SOFTSHELLE

ODZIEŻ ODBLASKOWA

BIELIZNA

KURTKI I SPODNIE ROBOCZE

KOSZULE

ODZIEŻ ROBOCZA
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KOSZULKI POLO

KONCEPT BHP

KONCEPT BHP

ODZIEŻ PRZECIWDESZCZOWA KASKI I NAKRYCIA GŁOWY RĘKAWICE ROBOCZE
NAUSZNIKI I MASKI
OKULARY I GOGLE

OCHRONA GŁOWY/RĄK

AKCESORIA

OBUWIE ROBOCZE

OCHRONA NÓG
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TWOJA CHODZĄCA REKLAMA!

NIECH CIĘ

ZOBACZĄ!

2017
K A T A L O G

SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ KOMFORTOWEJ I TRWAŁEJ ODZIEŻY BHP
I WYBIERZ KORZYSTNE DLA CIEBIE ROZWIĄZANIE JEJ ZNAKOWANIA

SUBLIMACJA
Metoda znakowania jasnych materiałów poliestrowych. Nadruk na trwałe wnika w struktury materiału,
dzięki czemu jest niewyczuwalny w dotyku i odporny na wielokrotne pranie.
Doskonale odwzorowuje wielokolorowe zdjęcia i gra ki.
Najczęściej tę metodę wykorzystuje się na koszulkach, T-shirtach, bluzach oraz na odzieży odblaskowej.

SUBLIFLOCK
Metoda sublimacji z wykorzystaniem folii ock, która ma aksamitną powierzchnię (meszek).
Ma zastosowanie w wielokolorowym nadruku na różnego rodzaju tkaninach, takich jak bawełna, poliester, mieszanki poliestru,
mieszanki akrylu i inne. Kolor tkaniny może być dowolny.

NADRUK FLEX I FLOCK
Nadaje sie do materiałów jasnych i ciemnych, poliestrowych i bawełnianych. W materiał wgrzewa się specjalna folię, co zapewnia
niezwykłą trwałość i idealnie kryje materiał. Folia Flex jest gładka, a w folii Flock wyczuwa się delikatny, aksamitny meszek.
Idealne rozwiązanie do nadruków logo lub napisów na odzieży roboczej, T-shirtach i koszulkach polo z projektami prostymi, jedno lub
dwukolorowymi i bez przejść tonalnych.

HAFT KOMPUTEROWY
Jest najbardziej ekskluzywną i trwałą metodą znakowania. Wykonujemy haft na zamówienie na różnych elementach odzieży, takich, jak: czapki, koszule,
polary, odzież robocza i inne. W naszej ofercie posiadamy standardowe gładkie nici, nici metalizowane, dzięki którym uzyskujemy nietypowe efekty,
a także bardzo trwałe nici ognioodporne.

Profesjonalny wygląd pracownika to wizytówka ﬁrmy w środowisku, w którym najchętniej widzielibyśmy swoją reklamę.
Nosząc odzież i ubrania robocze z logo swojego pracodawcy, pracownicy wyróżniają swoją ﬁrmę i tworzą jej atrakcyjny
wizerunek.

Wyróżnij się na rynku i zainwestuj w profesjonalne ubrania robocze Stalco opatrzone logo Twojej firmy.

PLATFORMA DYSTRYBUCYJNA
MARKI ZEwnętrzne / ODZIEŻ ROBOCZA

tel. +48 276 82 01
fax. +48 276 82 04

www.stalco.pl

ul. Torowa 41
32-050 Skawina

