ЛИЧНИ
ПРЕДПАЗНИ
СРЕДСТВА

ПИКТОГРАМИ

ЗАЩИТНИ И
РАБОТНИ
ОБУВКИ

Aнтистатичност

SRA

Защита срещу
пробиване

SRB

Устойчивост на
мазнини

SRC

Поглъща енергията в
областта на петата

+300˚
- 40˚

+100˚
- 40˚

SRA
противоплъзгане
керамика,
перилни
препарати

рефлексно
покритие за подобра видимост

100%
METAL
FREE

+300˚
- 40˚

Издържливост на
температура
от -40 до +300ºC (1мин),
от -40 до +150ºC (30мин)

+100˚
- 40˚

Издържливост на
температура
от -40 до +100ºC (30мин)
Висока устойчивост на
надраскване и износване

Водоотблъскващи

SRB противоплъзгане
метал и
глицерин

SRC
противоплъзгане
керамика,
перилни
препарати,
метал и
глицерин

Непромокаеми

Не е устойчиво на сяра

Защитно бомбе

100%
METAL
FREE

SRA

SRB

SRC

100% без метал /
композитно бомбе

Ултра леки

СТЕПЕНИ НА ЗАЩИТА

Работни обувки

Вид

EN ISO 20347

Стандарт
Степен на защита
Материал

Устойчиви на масла

Защита срещу
електростатичен разряд
Абсорбция на
напрежението в петата
Водоотблъскващи

Водонепромокаеми

Защита срещу проникване на
чужди тела през стъпалото

Защита на пръстите

Противоплъзгаща подметка

Защитни обувки

01

02

03

Кожа и други материали
(Неестествени или
синтетични полимери)

EN ISO 20345

04

05

Естествени или
синтетични
полимери

SB

S1

S1P

S2

Кожа и други материали
(Неестествени или
синтетични полимери)

S2P

S3

S4

S5

Природни или
синтетични
полимери

O1

O1

GRIGIO - високи
Страница: 8

O1

GRIGIO - ниски
Страница: 8

O1

MOJITO
Страница: 8

O1

HYDRA
Страница: 9

NINJA - високи
Страница: 9

O2

O1

FLEXY
Страница: 10

O1

O1

NINJA- ниски
Страница: 9

O4

O2

AZZURRO
Страница: 11

O2

MIA - високи
Страница: 11

O2

MIA - ниски
Страница: 11

O4

STANDART 04
Страница: 25

O4

GINOCCHIO 04
Страница: 25

S1P

S1P

S1P

COOL S1P
Страница: 12

ATLAS S1P
Страница: 13

S1P

JOGGER S1P
Страница: 13

S1P

DIONIS S1P
Страница: 14

ARES S1P
Страница: 14

S2

S1P

SAMURAI - високи
Страница: 15

S1P

SAMURAI - ниски
Страница: 15

HECTOR - ниски
Страница: 18

S1P

KRONOS S1P
Страница: 15

S3

S2

S1P

INVADER S1P
Страница: 22

S1P

S3

INTRUDER S3
Страница: 16

S3

INTRUDER S3
Страница: 16

S3

S3

MARS - високи
Страница: 17

S3

S3

NORDIK - високи
Страница: 20

S3

THUNDERBOLT
Страница: 22

S3

MIA - ниски
Страница: 17

S3

WILDCAT
Страница: 22

HECTOR - високи
Страница: 18

HERMES - високи
Страница: 20

NORDIK - ниски
Страница: 20

IMOLA S3
Страница: 18

S3

HERMES - ниски
Страница: 20

S3

OXIGEN
Страница: 23

S3

S3

S3

S3

S3

SHRIKE
Страница: 22

S3

BLAZE S3
Страница: 24

MIA - високи
Страница: 17

MARS - ниски
Страница: 17

SUMMER S3
Страница: 19

S3

S3

S3

FALCON
Страница: 21

S3

HAVOC
Страница: 23

S3

ULTRA
Страница: 23

ПРЕДИМСТВА НА МИКРОФИБЪРНИ ОБУВКИ
1. УСТОЙЧИВОСТ
Горната част от микрофибър се характеризира с изразена хидрофобност (физични свойства на молекулите за отблъскване на
вода), висока якост на опън, устойчивост на износване.
Гарантира устойчивост на 40 вида химикали. Възможност да се носят обувки от микрофибър
през цялата година поради терморегулиращите свойства на материала.
2. ВЕНТИЛАЦИЯ
Благодарение на високата си паропропускливост, микрофибърът позволява на кожата на краката да диша.
Вътрешната структура на микрофибър се състои от голям брой капиляри, които осигуряват много бърз въздушен трансфер, който
осигурява висока вентилация.
3. ИЗДРЪЖЛИВОСТ
Дълготрайната физическа и механична устойчивост удължава издръжливостта на обувките. Материалът е 100% идентичен във
всичките си части не съдържа скрити дефекти. Постигната е пълна еднородност на повърхности и цветове. Горната част пасва
идеално на стелката вътре в обувката.
4. ЛЕКОТА И ГЪВКАВОСТ
Микрофибърът е много гъвкав и лек, което поддържа естественото движение на краката. По този начин INTRUDER обувките пестят
енергия, намаляват натоварването на ставите и умората на краката.
5. АНТИБАКТЕРНИ СВОЙСТВА
Микрофибърът, от който се прави горната част на моделите INTRUDER, е антибактериално третиран и запазва здравето на
краката.
В същото време осигурява възможност за промишлено пране при 40 ° C.
6. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА OEKO-TEKS®
OEKO-TEX® Standard 100 осигурява екологичност и липса на вредни за здравето вещества. Микрофибърен намалява вероятността
от алергични реакции и екзема, които могат да възникнат на краката при контакт с промишлени кожа. Материалът е произведен
по сертифициран процес без емисии на CO2 и не съдържа мазнини.

ВЪТРЕШЕН МАТЕРИАЛ

01/

Основната роля на вътрешния материал е да поддържа крака сух и да гарантира комфорта на обувките. Подплатата на обувките е изработена от
различни материали: 3D AIR -ACTIVE текстил - специално изработена гъба, която допринася за комфорта при изработката вътрешността на обувката
е по -мека и гладка благодарение на нейната текстура. Той е изключително устойчив на износване и диша много добре. Подплата OVERDRI Подплата, изработена от специални устойчиви на износване влакна. Хастарът е дишащ - позволява на кожата да диша. Той е мек и гладък на допир.
CLIMAX текстил - Текстил от синтетични материали. Това е мека и гладка текстура, устойчива на износване и антиалерген.

ВЪНШЕН МАТЕРИАЛ

02/
03/

Горната част на обувката има ролята на защита на стъпалото от механични влияния и температурни промени. Материалите, от които е направен,
могат да бъдат с естествен или изкуствен произход. КОЖА - Кожата е естествен материал, който е най -разпространен при производството на обувки.
Ползите от кожата са, че е еластична и паропропусклива. В зависимост от използваната част от кожата и нейната обработка, има няколко различни
вида кожа - кожа, цепена, набук, велур.
Микрофибър - Това е изкуствен материал, който се използва все по - често в производството на защитни обувки поради многото му положителни
характеристики (устойчивост на износване, антибактериални свойства, дишане, гъвкавост). Putek - изключително издръжлив текстил, който е
едновременно лек и дишащ. Устойчив е на абразия и отблъсква водата. PUTEK PLUS - Този материал се различава от обикновения материал putek
по това, че е 4 пъти по -дишащ и в същото време по -гъвкав и по -устойчив на износване. PRINTEX - Специален текстилен материал, предназначен
за производство на обувки. Характеризира се с дълголетие, висока устойчивост на износване и изключителна гъвкавост. Тази гъвкавост на принтекс
материала дава комфорта на обувката, защото позволява по -голяма свобода и подвижност на стъпалото. TEX PET - С цел опазване на околната среда е
създаден TEX PET материал, изработен от рециклирана пластмаса. Този материал е изключително здрав и устойчив на износване. Характеризира се и с
дишане - позволява на кожата на краката
да диша.

МЕЖДИНЕН

Основната роля на междинната подметка е да предпазва стъпалото от проникване на чужди тела през подметката. Има междинна стомана и кевлар.
Междинният кевлар не съдържа метал, той е по - лек и по - гъвкав в сравнение със стоманата и осигурява същото ниво на защита.

ЗАЩИТНО БОМБЕ

04/
05/

Функцията на защитното бомбе е да предпазва пръстите на краката и предната част на стъпалото от механични удари, падане на предмет или
смачкване. В съответствие със стандарт EN ISO 20345, защитната капачка трябва да осигурява абсорбция на удари до 200 J, което е еквивалентно
на 20 кг обект, падащ от височина 1 м. Защитната капачка е изработена от различни материали: Стоманената защитна капачка е изключително
устойчива, тънка и не корозира Композитната капачка осигурява предписаното ниво на защита и не съдържа метални части. В сравнение
със стоманата, дебелината на композитната капачка е по -голяма, но от друга страна поради нейния състав композитната капачка е по - лека.
Алуминиевата капачка има положителните характеристики на стоманени и композитни капачки - тя е лека и тънка. Защитна капачка от
фибростъкло - фибростъкло е материал, състоящ се от стъклени нишки, свързани помежду си свързан със синтетична смола. Капачката, изработена от
този материал, осигурява необходимата защита, тя е лека, тънка и
по -еластичен от останалите.

СТЕЛКА

Стелката осигурява пълен комфорт на обувката. Има анатомични и антистатични стелки, които дават стабилна поддържа. Напоследък предпазните
обувки все повече имат вложка от мемори пяна, която осигурява максимален комфорт.

ПОДМЕТКА

06/

Всички наши подметки са устойчиви на въздействието на маслото, са антистатични и намаляват възможността за електростатичен разряд. Те имат
амортисьор, чиято роля е да преразпределя телесното тегло по дължината на цялото стъпало и по този начин да намалява натоварването, понесено
от ставите и гръбначния стълб при продължително стоене. Има няколко вида подметки, в зависимост от материала и начина на производство:
Еднокомпонентна PU подметка се произвежда чрез изливане на полиуретан в специални форми, които му придават форма. Полиуретановата
подметка има характеристиките на мекота, топлина, маслоустойчивост и износоустойчивост (Той е 6 пъти по -устойчив на износване от гумата).
Двукомпонентна подметка от PU / PU има два полиуретанови слоя с различна плътност, т.е. различна мекота. Горен слой е по -мек, докато
долният слой на подметката е по -твърд и по -устойчив. Следователно, двуслойната PU подметка е по -гъвкава, по -дълготрайна осигурява по -високо
ниво на комфорт. Двукомпонентн подметка от PU / TPU - в тази подметка долният слой е изработен от термополиуретан - той е полиуретан който
е специално обработен, което му придава по -голяма издръжливост и устойчивост на по -високи температури. Двуслойната PU / гумена подметка
има долен слой, изработен от каучук, който има висока температурна устойчивост, както и устойчивост на сяра. Трипластовата подметка PERFORMER PU / PU / TPU дава изцяло ново ниво на комфорт на работните обувки. Позволява дори подкрепа за цялото тяло и по този начин по време
на стoeне в продължение на няколко часа поддържа тялото в добрa позиция, която е добра за гръбначния стълб и ставите. Подметката VIGOREX
Infinergy е предназначена предимно за маратонки като подметка, която характеристиките позволяват продължително движение с минимална умора
на краката. Infinergy е патентован материал, който е основно експандиран термополиуретан. Основната му предимствата са еластичност и дълголетие.
Тази подметка осигурява т.нар. възстановяване на енергия, т.е. кракът се уморява по-бавно. PU подметка с метална плоча - полиуретанова подметка,
чиято основна характеристика е изключителна гъвкавост. U подметката има специална метална плоча, която й придава здравина, т.е. предотвратява
честото огъване.

Защитни и работни обувки

НОВО

I

Подплата
3Д дишаща, устойчива
на изтриване
Допълнителени връзки

LY
TA

MA
DE

ITALY
IN

E IN ITAL
Y
AD
M

MADE IN

Подплата
3D Текстил Air Active позволява на кожата да
диша

Външен материал
Велур и мрежест
текстил

Външен материал
Tex Pet
Стелка
Текстил

Стелка
Текстилна, анатомична

SRC

8

Арт. № 05359401/37 - 48
Стандарти EN ISO 20347 / 480g

O1

ITALY
IN

Арт. № 05359295...36-47(висока)/05359294…36-48(ниски)
Стандарт: EN ISO 20347 / Тегло: 500 g ниска, 485 g висока (за № 42)

MOJITO 01

MA
DE

GRIGIO 01

I

LY
TA

Подметка
Двукомпонентна PU

E IN ITAL
Y
AD
M

MADE IN

Подметка
PU двукомпонентната

SRC

O1

Защитни и работни обувки

Подплата
3D дишаща,устойчива
на износване

НОВО

Подплата
3D дишаща подплата

По поръчка:
минимум 100
чифта
Възможност за
различен дизайн
и печат на лого

Външен материал
Черна кожа с подплатена
яка и език

Външен материал
PrinTex текстил
Стелка
Mемори пияна
Стелка
Сменяема, анатомична

Подметка
Трикомпонентна PU/
PU/TPU

HYDRA 01

NINJA 01

Арт. № 535921..37-48
Стандарти EN ISO 20347 / Тегло: 400 g (за № р-р 42)

Арт. № 05356902..39-46(висока)/05356901...35-46(ниски)
Стандарти 20347 / 497 g ниска, 519 g висока (За № 42)

SRC
+100
-

100%
METAL
FREE

O1

Подметка
Eднокомпoнентнa PU

SRC

O1

9

FLEXY O1 METAL FREE
УЛТРА ЛЕКИ И
МНОГО ГЪВКАВИ

НОВО
ПО
ДП
ЛА

Арт. № 05359301../36-47
Стандарти EN ISO 20347
430g

Дишаща с висока
пропускливост

ВЪНШЕН
МАТ
ЕР

Естествена велурена
кожа, промазан текстил и
светоотразителни ленти

ИАЛ

ТА
Леко работни обувки и
изключително гъвкави,
предназначени преди
всичко за автомобилната
индустрия, както и при
работа в складове.

КА

ЕЛ
СТ

Специална армировка под
формата на плоча, вградена в
единична PU отлята подметка,
което предотвратява напукване
на подметката.

ПОДМЕТКА

ЕСТЕСТВЕН ВЕЛУР

Сменяема, антибактериална
текстилна стелка

Изработени от
висококачествен
естествен и много мек
велур.

Защитни и работни обувки

Подплата
3D Текстил Air Active позволява на кожата да
диша

Подплата
3D Текстил Air Active позволява на кожата да
диша
MADE IN
E IN ITAL
Y
AD
M

Външен материал
PUTEK® Устойчива на
износване и дишаща
материя

Външен материал
Релефна кожа

Стелка
Анатомична,
антибактериална

Стелка
Текстилна, анатомична

ITALY
IN

Подметка
Двукомпонентна PU

Арт. № 05359300...37-47
Стандарти EN ISO 20347 / Тегло: 420 g ниска (тегло за № 42)

SRC

MA
DE

MA
DE

AZZURRO O2

С 2 цвята връзки за обувки

I

LY
TA

LY
TA

E IN ITAL
Y
AD
M

I

ITALY
IN

MADE IN

MIA 02

Подметка
Двукомпонентна PU

Арт. № 05359195...36-48(високи)/05359194…3647(ниски)
Стандарт: EN ISO 20347 / Тегло: 450 g ниска, 490 g
висока (за № 42)

O2

O2
SRC
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COOL S1P SRC METAL FREE
Арт. № 05371670../ 37-47
Стандарти 20347:2011

ПО
ДП
ЛА

НОВО
ТА

Композитно

СТ

ЕЛ

КА

ПОДМЕТКА

Двукомпонентен плътен
полиуретан
Противоплъзгаща подметка с
амортисьор в областта на петата

ИАЛ

БОМБЕ
ИТНО
ЗАЩ

Дишащ текстил Pro-Air
(дишаща система и воден
блок)

ВЪНШЕН
МАТ
ЕР

Високoкачествен дишащ
микрофибър
+ гумиран ефект +двуцветен NY

ЗА

Междинен
антиперфорационен текстил
“0 perforation”

ЩИ

ТА

НА

ПОД

М ЕТ К

АТ А

Сменяема, антибактериална
текстилна стелка

Защитни и работни обувки

Подплата
3D дишаща подплата

Подплата
3D дишаща подплата

Защитно бомбе
Стоманено

Защитно бомбе
Композитно

Външен материал
Велурена кожа, Яка
и език от текстил от
мрежест текстил

Външен материал
Велурена кожа, яка и
език от текстил

Стелка
Сменяема, анатомична

Стелка
Сменяема, анатомична

ATLAS S1P
Арт. № 05357471...36-47
Стандарти 20345 / Тегло: 530 g ниска

Защита на
подметката
Кевларена подложка
Подметка
Двукомпонентна PU

SRC

S1P

JOGGER S1P
Арт. № 05357505...36-47
Стандарти 20345 / Тегло: 550 g ниска (за № 42)

+100˚
- 40˚

Защита на
подметката
Стоманена пластина
Подметка
Eднокомпoнентнa PU

SRC

S1P

13

Защитни и работни обувки

DIONIS S1P
Арт. № 05359999...35-48
Стандарти 20345 / Тегло: 475 g ниска (за № 42)

Подплата
Дишаща подплата

Подплата
Дишаща подплата

Защитно бомбе
Композитно

Защитно бомбе
Композитно

Външен материал
Eстествена кожа с
дишащ текстил

Външен материал
Велур

Стелка
Сменяема, анатомична
стелка

Стелка
Анатомична, антистатична и
сменяeма

Защита на
подметката
Кевларена подложка
Подметка
Eднокомпoнентнa PU

SRC

14

100%
METAL
FREE

S1P

ARES S1P
Арт. № 05357371...35-48
Стандарти 20345 / Тегло: 600 g ниска (за № 42)

Защита на
подметката
Кевларена подложка
Подметка
Eднокомпoнентнa PU

SRC

S1P

Защитни и работни обувки

Подплата
3D Текстил Air Active позволява на кожата да
диша

Подплата
3D дишаща,устойчива
на изтриване

Защитно бомбе
Композитно

Защитно бомбе
Стоманено

Външен материал
Естествена кожа,
водоотблъскваща с яка
и език от текстил
Стелка
Сменяема, анатомична
и антистатична

Външен материал
Естествена кожа
Стелка
Анатомична сменяема

KRONOS S1P
Арт. № 05357782...39-46
Стандарти 20345 / Тегло: 610 g висока (за № 42)

Защита на
подметката
Кевларена подложка
Подметка
Двукомпонентна PU

SRC

S1P

SAMURAI S1P

Арт. № 05357762...39-46(високи)/05357763...3647(ниски) Стандарти 20345 / Тегло: 650 g ниска, 690 g
висока (за №42)

Защита на
подметката
Стоманена пластина
Подметка
Eднокомпoнентнa PU

SRC

S1P
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INTRUDER S3 SRC METAL FREE
Арт. № 8998411..39-48 (ниски)/ 05359600..36-48
Стандарти 20345:2011
650 g за висок модел р-р 42

ВЪНШЕН

МАТ
ЕРИ

АЛ

ТА

ПО

ДП
ЛА

НОВО

Висококачествен микрофибър

Композитно

БОМ
ИТНО
ЗАЩ

Дишащ текстил Pro-Air
(дишаща система и воден
блок)

Дишаща вложка от
композитен материал,
осигурява пълна
непропускливост и
максимална вентилация
благодарение на
специалната вътрешна
мембрана.

ПОДМЕТКА

БЕ
Олекотена трикомпонентна
MEMORY FOAM- максималнo
комфортна анти-бактериална
стелка. Бързосъхнеща
мембрана.

СТ

ЕЛ

КА

Двукомпонентен плътен
полиуретан. Противоплъзгаща
подметка и има амортисьор в
областта на петата

ЗА

Междинен
антиперфорационен текстил
“0 perforation”

ЩИ

ТА

НА

ПОД

М ЕТК А

ТА

Стабилизираща система
на петата, предназначена
да постигне перфектен
контрол на стъпалото по
време на всички фази
на движение и работа.
Максимален контрол,
стабилност във всеки
момент.

Защитни и работни обувки

Подплата
3D Текстил Air Active позволява на кожата да
диша

ITALY
IN

MARS S3
Арт. № 05359299..37-47(високи)/05359296…37-47(ниски)
Тегло: 590 g ниска, 640 g висока (за № 42)

I

Защитно бомбе
Стоманено

MA
DE

E IN ITAL
Y
AD
M

MADE IN

MA
DE

E IN ITAL
Y
AD
M

Защитно бомбе
Композитно

LY
TA

LY
TA

I

ITALY
IN

MADE IN

Подплата
3D Текстил Air Active позволява на кожата да
диша

Външен материал
набук

Външен материал
Релефнa кожa

Стелка
Текстилна, анатомична

Стелка
Текстилна, анатомична

Защита на
подметката
Кевларена пластина
Подметка
Двукомпонентна PU

SRC

S3

MIA S3

Арт. № 05359199...36-48(високи)/05359198...36-47(ниски)
Стандарти EN ISO 20345 / Тегло: 590 g ниска, 640 g висока
(за № 42)

Защита на
подметката
Стоманена пластина
Подметка
Двукомпонентна PU

SRC

S3
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Защитни и работни обувки

Подплата
3D Текстил Air Active позволява на кожата да
диша

S3(ВИСОКА)

Защитно бомбе
Композитно

Защитно бомбе
Композитно

Външен материал
Гладка кожа

Външен материал
Велур и найлон

Стелка
Текстилна, анатомична

Стелка
Сменяема, анатомична
и антистатична

MA
DE

ITALY
IN

E IN ITAL
Y
AD
M

LY
TA

I

Подметка
Двукомпонентна PU

HECTOR

Арт. № 05359293…36-48(високи)/05359291…3647(ниски) Стандарти EN ISO 20345 / Тегло: 550 g
ниска, 600 g висока (тегло за № 42)

IMOLA S3

Защита на
подметката
Кевларена подложка
Подметка
ПУ двукомпoнентна

Арт. № 05357740/36 - 48
Стандарти EN ISO 20345

S2(НИСКА)

SRC

100%
METAL
FREE

S2

MA
DE
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I

LY
TA

E IN ITAL
Y
AD
M

MADE IN

ITALY
IN

MADE IN

Подплата
3D текстил

НОВО

SRC
100%
METAL
FREE

S3

SUMMER S3 SRC METAL FREE
PRU ТЕХНОЛОГИЯ

НОВО

ВЪНШЕН

МАТ
ЕР И

Комбинация от TPU и NY с
анти-абразивен материал +
RPU технология

АЛ

ТА

ПО

ДП
ЛА

Арт. № 05359400/36-47
Стандарти 20345:2011
Тегло 620 гр. за брой за номер 42

Дишащ текстил с висока
паропропускливост

Композитно

БОМ
ИТНО
ЗАЩ

Комбинация от TPU и
NY с анти-абразивен
материал + RPU
технология.

MEMORY ПЯНА

ПОДМЕТКА

БЕ
Олекотена трикомпонентна
MEMORY ПЯНА - максималнo
комфортна анти-бактериална
стелка. Бързосъхнеща
мембрана.

СТ

ЕЛ

КА

Двукомпонентен плътен
полиуретан. Противоплъзгаща
подметка с амортисьор в областта
на петата.

ЗА

Междинен
антиперфорационен текстил
“0 perforation”

ЩИ

ТА

НА

ПОД

М ЕТК А

ТА

Нова стелка с
високоефективна
ударопоглъщаща мемори
пяна, разработена за
абсорбция на енергията
при интензивно движение
- ефект на връщане,
осигуряваща оптимален
комфорт на ставите.
Терморегулационни
свойства

Защитни и работни обувки

Подплата
3D дишаща подплата,
aнатомична,сменяема

Подплата
3D дишаща подплата
Защитно бомбе
Композитно

Защитно бомбе
Композитно

Външен материал
естeствена кожа с яка и
език от текстил

Външен материал
Релефна кожа, водоотблъскваща
Стелка
Сменяема, анатомична

NORDIK S3
Арт. № 05358012...35-47(високи)/08948011...3647(ниски) Стандарти 20345 / Тегло: 585 g ниска,
600 g висока (за № 42)

Защита на
подметката
Кевларена подложка
Подметка
Двукомпонентна PU

SRC

20

100%
METAL
FREE

S3

Стелка
Сменяема, анатомична

HERMES S3

Арт. № 05357492...36 - 47(високи)/ 05357491...35 48(ниски) Стандарти 20345 / Тегло: 610 g ниска, 640
g висока (за № 42)

Защита на
подметката
Кевларена подложка
Подметка
Eднокомпoнентнa PU

SRC

S3

Защитни и работни обувки

Подплата
3Д дишаща, устойчива
на износване
Защитно бомбе
Композитно

Външен материал
Естествена кожа,
водоотблъскваща
Стелка
Сменяема, анатомична

Защита на
подметката
Кевларена подложка
Подметка
Двукомпонентна PU

FALCON S3
Арт. № 05359990..36-46
Стандарти 20345 / Тегло: 565 g ниска (тегло за № 42)

SRC
100%
METAL
FREE

S3

21

Защитни и работни обувки

Подплата
3D дишаща, устойчива на изтриване

Тегло: 510 g

Външен материал
Мека кожа(набук), анти абразивно покритие, отпорно на вода

MADE IN
E IN ITAL
Y
AD
M

Стелка
VENTO PLUS, анатомична и антистатична, антимикробна

Стелка
Стелка
VENTO PLUS,
PLUS, анатомична
анатомична и
и антистатична,
антистатична, антимикробна
антимикробна
VENTO

Вътрешна подметка
Flex Sistem Zero, дава 100% покривност на стъпалото

Вътрешна подметка
подметка
Вътрешна
Flex Sistem
Sistem Zero,
Zero, дава
дава 100%
100% покривност
покривност на
на стъпалото
стъпалото
Flex

ITALY
IN

Подметка
Мека полиуретанова пяна , PU/PU, противоплъзгаща, антистатична, устойчива на масла
Външен материал

Мека кожа(набук), анти абразивно покритие, отпорно на вода

Подплата

3D дишаща, устойчива на изтриване

Бомбе

Light Plus, полимер, антимагнитно

Стелка

VENTO PLUS, анатомична и антистатична, антимикробна

Вътрешна подметка

Flex Sistem Zero, дава 100% покривност на стъпалото

Подметка

Мека полиуретанова пяна , PU/PU, противоплъзгаща, антистатична, устойчива
на масла

Подметка
Подметка
Мека полиуретанова
полиуретанова пяна
пяна ,, PU/PU,
PU/PU, противоплъзгаща,
противоплъзгаща, антистатична,
антистатична, устойчива
устойчива на
на масла
масла
Мека

EN ISO 20345
100%
METAL
FREE

SRC

S3

Арт.№ 10164...38-47

WILDCAT S3 SRC

Подплата
3D дишаща, устойчива на изтриване

Тегло: 510 g

Външен материал
Външен материал
Подплата
Подплата

Мека кожа(набук), анти абразивно покритие, отпорно на вода
Мека кожа(набук), анти абразивно покритие, отпорно на вода
3D дишаща, устойчива на изтриване
3D дишаща, устойчива на изтриване

Бомбе
Бомбе
Стелка
Стелка
Вътрешна подметка
Вътрешна подметка
Подметка
Подметка

Light Plus, полимер, антимагнитно
Light Plus, полимер, антимагнитно
VENTO PLUS, анатомична и антистатична, антимикробна
VENTO PLUS, анатомична и антистатична, антимикробна
Flex Sistem Zero, дава 100% покривност на стъпалото
Flex Sistem Zero, дава 100% покривност на стъпалото
Мека полиуретанова пяна , PU/PU, противоплъзгаща, антистатична, устойчива
Мека
полиуретанова пяна , PU/PU, противоплъзгаща, антистатична, устойчива
на масла
на масла

Тегло: 485 g

MADE IN
E IN ITAL
Y
AD
M

ITALY
IN

Бомбе

Light Plus, полимер, антимагнитно

Стелка

VENTO PLUS, анатомична и антистатична, антимикробна

Вътрешна подметка

Flex Sistem Zero, дава 100% покривност на стъпалото

Подметка

Мека полиуретанова пяна , PU/PU, противоплъзгаща, антистатична, устойчива
на масла

Арт.№ 10174...38-47

Вътрешна подметка
подметка
Вътрешна
Flex Sistem
Sistem Zero,
Zero, дава
дава 100%
100% покривност
покривност на
на стъпалото
стъпалото
Flex

Стелка
Стелка
VENTO PLUS,
PLUS, анатомична
анатомична и
и антистатична,
антистатична, антимикробна
антимикробна
VENTO
Подметка
Подметка
Мека полиуретанова
полиуретанова пяна
пяна ,, PU/PU,
PU/PU, противоплъзгаща,
противоплъзгаща, антистатична,
антистатична,
Мека
устойчива на
на масла.
масла.
устойчива

EN ISO 20345
SRC

MA
DE
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Мека кожа(набук), анти абразивно покритие, отпорно на вода

Бомбе
Бомбе
Light Plus,
Plus, полимер,
полимер, антимагнитно.
антимагнитно.
Light

I

LY
TA

MA
DE

Бомбе
Light Plus, полимер, антимагнитно

Подметка
Мека полиуретанова пяна , PU/PU, противоплъзгаща, антистатична, устойчива на масла

3D дишаща, устойчива на изтриване

S3

Външен материал
материал
Външен
Перфорирана мека
мека велурена
велурена кожа
кожа сс антиабразивно
антиабразивно покритие
покритие на
на пръстите.
пръстите.
Перфорирана

Вътрешна подметка
Flex Sistem Zero, дава 100% покривност на стъпалото

Подплата

100%
100%
METAL
METAL
FREE
FREE

SRC
SRC

Подплата
Подплата
3D Lining
Lining ее техническа
техническа тъкан
тъкан сс антиабразивни,
антиабразивни,
3D
антимикробни, мека
мека и
и дишаща.
дишаща.
антимикробни,

INVADER S1
S1 P
P SRC
SRC
INVADER

Стелка
VENTO PLUS, анатомична и антистатична, антимикробна

Външен материал

EN ISO
ISO 20345
20345
EN

Арт.№ DM20164…38-47
DM20164…38-47
Арт.№

Външен материал
Мека кожа(набук), анти абразивно покритие, отпорно на вода

I

LY
TA

E IN ITAL
Y
AD
M

MADE IN

Бомбе
Бомбе
Light Plus,
Plus, полимер,
полимер, антимагнитно
антимагнитно
Light

MA
DE

MA
DE

Бомбе
Light Plus, полимер, антимагнитно

Външен материал
материал
Външен
Мека кожа(набук),
кожа(набук), анти
анти абразивно
абразивно покритие,
покритие, отпорно
отпорно на
на вода
вода
Мека

I

LY
TA

I

LY
TA

E IN ITAL
Y
AD
M

Подплата
Подплата
3D дишаща,
дишаща, устойчива
устойчива на
на изтриване
изтриване
3D

Тегло: 490 g

ITALY
IN

MADE IN

SHRIKE S3
S3 SRC
SRC
SHRIKE

ITALY
IN

THUNDERBOLT S3 SRC

100%
METAL
FREE

S3

Външен материал
Външен материал
Подплата
Подплата

Перфорирана мека велурена кожа с антиабразивно покритие на пръстите.
Перфорирана мека велурена кожа с антиабразивно покритие на пръстите.
3D Lining е техническа тъкан с антиабразивни, антимикробни, мека и дишаща.
3D Lining е техническа тъкан с антиабразивни, антимикробни, мека и дишаща.

Бомбе
Бомбе
Стелка
Стелка
Вътрешна подметка
Вътрешна подметка
Подметка
Подметка

Light Plus, полимер, антимагнитно.
Light Plus, полимер, антимагнитно.
VENTO PLUS, анатомична и антистатична, антимикробна.
VENTO PLUS, анатомична и антистатична, антимикробна.
Flex Sistem Zero, дава 100% покривност на стъпалото.
Flex Sistem Zero, дава 100% покривност на стъпалото.
Мека полиуретанова пяна , PU/PU, противоплъзгаща, антистатична, устойчива
Мека
полиуретанова пяна , PU/PU, противоплъзгаща, антистатична, устойчива
на масла.
на масла.

Арт.№ DM20136…38-47
DM20136…38-47
Арт.№

SRC
SRC

S1P
РАБОТНИ ОБУВКИ
ОБУВКИ
РАБОТНИ

8

РАБОТНИ ОБУВКИ

9
9

Защитни и работни обувки

Подплата
Over Dry мулекулярна структора.

Тегло: 580 g

Подплата
3D Lining е техническа тъкан с антиабразивни,
антимикробни, мека и дишаща.

HAVOC S3 SRC
Тегло: 450 g

Външен материал
Мека велурена кожа с мрежест текстил ULTRA

Бомбе
Light Plus, полимер, антимагнитно.

Вътрешна подметка
Flex Sistem Zero, дава 100% покривност на стъпалото.

Вътрешна подметка
Flex Sistem Zero, дава 100% покривност на стъпалото

Стелка
Comfort plus

Стелка
VENTO PLUS, анатомична и антистатична, антимикробна

I

LY
TA

Подметка
Мека полиуретанова пяна , PU/PU, противоплъзгаща, антистатична,
устойчива на масла.

Подметка
От мека E-TRU Infinergy® пяна.

MA
DE

ITALY
IN

E IN ITAL
Y
AD
M

MADE IN

Външен материал

Мека велурена кожа с мрежест текстил ULTRA

Външен материал

PUTEK® е много устойчив на абразия, водоустойчив и дишащ.

Подплата

Over Dry мулекулярна структора.

Подплата

3D Lining е техническа тъкан с антиабразивни, антимикробни, мека и дишаща.

Бомбе

Alu-Lite - Метално защитно бомбе с дищаща мембрана

Бомбе

Light Plus, полимер, антимагнитно

Стелка

Comfort plus

Стелка

VENTO PLUS, анатомична и антистатична, антимикробна

Вътрешна подметка

Flex Sistem Zero, дава 100% покривност на стъпалото

Вътрешна подметка

Flex Sistem Zero, дава 100% покривност на стъпалото

Подметка

От мека E-TRU Infinergy® пяна

Подметка

Мека полиуретанова пяна , PU/PU, противоплъзгаща, антистатична, устойчива
на масла

SRC

S1P

Арт.№ IA203…35-48

SRC

100%
METAL
FREE

S3

Арт.№ DM20184…35-47
Подплата
OVER DRY е техническа тъкан с антиабразивни,
антимикробни, противогъбични свойства, мека и
дишаща

ULTRA S3 ESD SRC
Тегло: 530 g

Външен материал
PUTEK® Нов технически износоустойчив, дишащ, гладък и мек набук,
осигуряващ балансиран микро климат в обувките и при екстремни
условия.
Бомбе
Alu-Lite - Метално защитно бомбе с дищаща мембрана
Вътрешна подметка
Flex Sistem Zero, дава 100% покривност на
стъпалото

Подплата

OVER DRY е техническа тъкан с антиабразивни, антимикробни,
противогъбични свойства, мека и дишаща

Бомбе

Alu-Lite - Метално защитно бомбе с дищаща мембрана

Стелка

Confort Plus

Вътрешна
подметка

Flex Sistem Zero, дава 100% покривност на стъпалото

ITALY
IN

PUTEK® Нов технически износоустойчив, дишащ, гладък и мек набук,
осигуряващ балансиран микро климат в обувките и при екстремни
условия.

MA
DE

Външен
материал

I

Стелка
Confort Plus

LY
TA

E IN ITAL
Y
AD
M

MADE IN

Aimont e иновативна подметка
в резултат на уникалната технология
• Базиран на спортните технологии
• Значително намалява умората
• Връщането на изразходваната енергия към носителят е
резултат от гъвкавостта и динамичната еластичност
на VIGOREX подметка.
И това ще ви донесе следните ползи
• Намаляване на усилията
• Намаляване на риска от травми
• Подобрен приток на кръв
• Усещане за безспорен комфорт
Шок абсорбер!

Подметка
ПУ / ПУ компактен антистатичен и маслоустойчив.

SRC

®
Made with Infi
nergy
– nergy ® –
Made
with Infi
the E- TPU from
the E- TPU from

23

S3

Арт.№ IA220 - 35-48

24

MA
DE

Бомбе
Alu-Lite - Метално защитно бомбе с дищаща мембрана.

Външен материал
PUTEK® е много устойчив на абразия, водоустойчив и дишащ.

I

LY
TA

E IN ITAL
Y
AD
M

MADE IN

ITALY
IN

OXYGEN S1P SRC

РАБОТНИ ОБУВКИ
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РАБОТНИ ОБУВКИ

Защитни и работни обувки

Подплата
OVER DRY е техническа тъкан с антиабразивни,
антимикробни, противогъбични свойства, мека и
дишаща

BLAZE S3 ESD

НОВО

Външен материал
PUTEK® Нов технически износоустойчив, дишащ, гладък и мек набук,
осигуряващ балансиран микро климат в обувките и при екстремни
условия.

Тегло: 550 g

Бомбе
Alu-Lite - Метално защитно бомбе с дищаща мембрана
Вътрешна подметка
Flex Sistem Zero, дава 100% покривност на
стъпалото
Стелка/Защита на подметката
Confort Plus/Кевларена подложка
Подметка
ПУ / ПУ компактен антистатичен и маслоустойчив.

24

Външен
материал

PUTEK® Нов технически износоустойчив, дишащ, гладък и мек набук,
осигуряващ балансиран микро климат в обувките и при екстремни
условия.

Подплата

OVER DRY е техническа тъкан с антиабразивни, антимикробни,
противогъбични свойства, мека и дишаща

Бомбе

Alu-Lite - Метално защитно бомбе с дищаща мембрана

Стелка

Confort Plus

Вътрешна
подметка

Flex Sistem Zero, дава 100% покривност на стъпалото

Арт.№ IA120 - 37-47

SRC

S3

Защитни и работни обувки

Външен материал
PVC

Външен материал
PVC

Навита част
PU

Регулируем шнур

Материал
Памук

Подметка
Eднокомпoнентнa PU

GINOCCHIO 04
Арт. № 05350041...41-46
Стандарти 20347:2016 / Тегло: 760 g (за № 42)

Подметка
Eднокомпoнентнa PU

STANDART 04

Арт. № 05350011...40 - 46(черни)/ 05350101.. 40 46(бели) Стандарти EN ISO 20347/Тегло: 700 g бели 760 g
черни (за № 42)

ТОПЛА ВЛОЖКА
Арт. № 05350000...41 - 46
Стандарти 20345

ПОДХОДЯЩА
ЗА STANDART

SRC

O4

SRC

O4
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Защитни и работни обувки

НОВО

ALL SEASON
Работни чорапи - 80% памук, 20% полиамид

PROFY

Описание:

Работни чорапи - 85% памук, 15% полиамид
Описание:
•
•
•
•
•
•

26

Ластик по целия конч с бандажен ефект
Термо-ватирана долна част щадяща ходилото
Тънка горна част за по добра циркулация
Усилени зони на най-голямо протриване
Въздушни канали
Допълнителна полиамидна нишка

Размер
39 - 41
42 - 44
45 - 47

Цвят
Aнтрацит с черно и червено
Aнтрацит с черно и червено
Aнтрацит с черно и червено

Арт. №
0451052001
0451052002
0451052003

•
•
•
•
•

WURTH(Y) SOCKS

Фиксиращ ластик по целия конч
Ватирана ластична защита на ахилеса
Фиксиращ ластичен бандаж
Въздушни канали
Допълнителна полиамидна нишка

Размер
36 - 38
39 - 41
42 - 44
45 - 47
36 - 38
39 - 41
42 - 44
45 - 47
36-38
39-41
42-44
45-47

Цвят
Черен с бял кант
Черен с бял кант
Черен с бял кант
Черен с бял кант
Антрацит с бял кант
Антрацит с бял кант
Антрацит с бял кант
Антрацит с бял кант
Тъмно син със светло син кант
Тъмно син със светло син кант
Тъмно син със светло син кант
Тъмно син със светло син кант

Работни чорапи - 82% дълговлакнест пениран памук, 14% полиамит, 4% ликра
Арт. №
0451051001
0451051002
0451051003
0451051004
0451051005
0451051006
0451051007
0451051008
0451051009
0451051010
0451051011
0451051012

Описание:
•
•
•
•
•

Анатомична конструкция
Еластична материя с повишен комфорт
Усилени пети и пръсти
Комфортен шев на пръстите на кетел-автомат
Висок комфорт единичен ластик

Размер
Арт. №
451052004
35-38
451052005
39-42
451052006
43-46

Защитни и работни обувки

ТАБЛИЦАТА ПОКАЗВА ВЪТРЕШНИТЕ РАЗМЕРИ НА СТЕЛКАТА В САНТИМЕТРИ (СМ)
EU РАЗМЕРИ
UK РАЗМЕРИ
US РАЗМЕРИ
MOJTO 01
FLEXY 01
GRIGIO 01
MIA 02
MIA S3
AZZURRO 02
OXYGEN S1P
INVADER S1P
SUMMER S3
JOGGER S1P
HECTOR S2
HECTOR S3
ULTRA S3
BLAZE S3 Висока
HAVOC S3
AVANGARD S3
SHRIKE S3
THUNDERBOLT S3
WILDCAT S3
MARS S3
INTRUDER S3
HERMES-FC01K S3 Висока
HERMES - FC016 S3 Ниска
NINJA- FC16O1 Ниска
NINJA FC01O1 Висока
JORDAN- K29KS1P
SAMURAI - CK05S S1P Ниска
SAMURAI - CK03S S1P Висока
KRONOS - K03 S1P Висока
ATLAS - FC33SK S1P
MUSTANG - N1363CKS3
HYDRA - P1253 01
DIONIS S1P-ARES XE021 S1P
NORDIK VICTORIA- HAMILTON, TORONTO
FALCON

35
3
3.5

36
3.5
4
24.30
23.90
23.60

24.70
24.00
24.00
21.70 22.50

37
4.5
5
24.60
25.00
24.90
24.60
24.30
24.60
23.20
23.20
24.30
25.30
24.60
24.60
23.20

21.70 22.50 23.20
21.70 22.50 23.20
23.20
23.20
23.20
24.30
23,24
23,24
23,24
23,24
23,14
0,00
0,00
0,00
23,24
23,49

23,90
23,90
23,90
23,90
23,80
23,80
23,80
23,90
23,90
24,15
24,00
23,50 24,20
24,14 24,80
23,50 24,20

24,57
24,57
24,57
24,57
24,47
24,47
24,47
24,57
24,57
24,82
24,67
24,90
25,47
24,90

38
5
5.5
25.30
25.70
25.50
25.30
25.00
25.30
24.00
24.00
25.00
26.00
25.20
25.20
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
25.00
25,24
25,24
25,24
25,24
25,14
25,14
25,14
25,24
25,24
25,49
25,34
25,50
26,14
25,50

39
6
6.5
26.00
26.40
26.10
26.00
25.70
26.00
24.70
24.70
25.70
26.70
25.80
25.80
24.70
24.70
24.70
24.70
24.70
24.70
24.70
25.70
26.00
25,90
25,90
25,90
25,90
25,80
25,80
25,80
25,90
25,90
26,15
26,00
26,20
26,80
26,20

40
6.5
7
26.70
27.10
26.70
26.70
26.40
26.70
25.50
25.50
26.40
27.30
26.40
26.40
25.50
25.50
25.50
25.50
25.50
25.50
25.50
26.40
26.60
26,57
26,57
26,57
26,57
26,47
26,47
26,47
26,57
26,57
26,82
26,67
26,90
27,47
26,90

41
7.5
8
27.30
27.80
27.60
27.30
27.00
27.30
26.20
26.20
27.00
28.00
27.30
27.30
26.20
26.20
26.20
26.20
26.20
26.20
26.20
27.00
27.30
27,23
27,23
27,23
27,23
27,13
27,13
27,13
27,23
27,23
27,48
27,33
27,50
28,13
27,50

42
8
8.5
27.90
28.50
28.30
27.90
27.60
27.90
27.00
27.00
27.60
28.60
28.00
28.00
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
27.60
28.00
27,90
27,90
27,90
27,90
27,80
27,80
27,80
27,90
27,90
28,15
28,00
28,20
28,80
28,20

43
9
9.5
28.50
29.20
29.00
28.50
28.20
28.50
27.70
27.70
28.20
29.30
28.70
28.70
27.70
27.70
27.70
27.70
27.70
27.70
27.70
28.20
28.60
28,57
28,57
28,57
28,57
28,47
28,47
28,47
28,57
28,57
28,82
28,67
28,90
29,47
28,90

44
9.5
10
29.10
29.80
29.70
29.10
28.80
29.10
28.50
28.50
28.80
30.00
29.40
29.40
28.50
28.50
28.50
28.50
28.50
28.50
28.50
28.80
29.30
29,23
29,23
29,23
29,23
29,13
29,13
29,13
29,23
29,23
29,48
29,33
29,50
30,13
29,50

45
10.5
11
29.80
30.50
30.30
29.80
29.50
29.80
29.20
29.20
29.50
30.60
30.00
30.00
29.20
29.20
29.20
29.20
29.20
29.20
29.20
29.50
30.00
29,90
29,90
29,90
29,90
29,80
29,80
29,80
29,90
29,90
30,15
30,00
30,20
30,80
30,20

46
11
11.5
30.40
31.10
30.90
30.40
30.10
30.40
30.00
30.00
30.10
31.30
30.60
30.60
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.10
30.60
30,56
30,56
30,56
30,56
30,46
30,46
30,46
30,56
30,56
30,81
30,66
30,90
31,46
30,90

47
12
12.5
31.00
31.70
31.50
31.00
30.70
31.00
30.70
30.70
30.70
32.00
31.20
31.20
30.70
30.70
30.70
30.70
30.70
30.70
30.70
30.70
31.30
31,23
31,23
31,23
31,23
31,13
31,13
31,13
31,23
31,23
31,48
31,33
31,50
32,13
31,50

48
12.5
13

49
13
14

32.10
31.30

31.50
31.50

31,80
31,80

32,00
32,20
32,80
32,20

27

32,9

ЗАЩИТНИ
РЪКАВИЦИ

За да се спазят тези изисквания за
оборудване за лична защита в областта
на промишлеността дейностите се разделят
на три рискови категории:

Етикети върху ръкавиците

риск, категория I
01/ Малък
Категория I включва защитни ръкавици, които

защитават от минимални рискове и са
предвидени за употреба в работните условия,
когато крайният потребител може да прецени
рисковете и необходимото ниво на защита.
Това включва просто лично оборудване
ръкавиците трябва да отговарят на основните
изискванията на EN 420 и трябва да имат
маркировка "СЕ". Например, градински
ръкавици.

ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ
Погрижете се за защита на ръцете си
при работа в трудни и опасни условия,
където човек трябва да бъде особебнно
внимателен и отговорен.
Защитни ръкавици се използват почти
във всички области на работа, но и
в ежедневния живот

Изисквания относно личното
оборудване (PSA) и нейното приложение
в Европа се регулират от европейските
норми 89/686 / EWG .

01 / Производител
02 / Арт. №

риск, категория II
02/ Среден
Категория II включва ръкавици за защита от

риск със средна интензивност. Продукти които
отговарят на тази категория покриват специални
тестове и опити.
Ръкавиците от тази категория трябва да имат
CE етикет и имат допълнителни етикети
(пиктограми) за нормите които покриват,
както и вида и степента на защита.
Например тази категория включва ръкавици за
защита срещу механични рискове.

риск, категория III
03/ Висок
Ръкавиците от категория III са предназначени за

защита срещу тежки и необратими увреждания
на здравето (физически наранявания на нивото на
смъртните случаи) и за употребата при условия,
при които крайният потребител не може за да
идентифицират потенциалните опасности навреме.
В непосредствена близост до тях трябва да има
ръкавици от категория III Пиктограмата и
контролния номер на институцията,
която го е извършила сертифициране проверка на съответствието. Това включва всички
лични предпазни средства, където в случай на
неуспех те могат да бъдат трудни последици за
здравето на потребителя, например защитни
ръкавици за пожар или химическа работа.

03 / CE знак

06 / Пиктограма
07 / Инструкция

04 / Размер

05 / Категория

Стандартни ръкавици
EN 420 Общи изисквания за ръкавици

EN 407 Ръкавици за защита от топлинни рискове

Този стандарт дефинира общите изисквания за защитни ръкавици от гледна точка на: размер на ръкавиците, върховете
на пръстите, маркировка и пиктограми, както и инструкции за употреба и поддръжка.
Маркировката "СЕ" е създадена от френската Conformité Européenne - европейска съвместимост. Този знак на продукта ни
гарантира, че продукта е проектиран и произведен в съответствие с всички европейски норми за здраве, безопасност и др.
Директиви на ЕС, свързани с този продукт. Този знак не се отнася за качеството на продукта, а само за безопасността при
употреба. Самите ръкавици не трябва да носят риск или да причиняват наранявания.

a.b.c.d.e.f.

Устойчивост на изгаряне, пробата е изложена на открит пламък.
b - Устойчивост на контактна топлина, пробата е изложена на температурата. от + 100 ° C до + 500 ° C.
c - Устойчивост на конвекционна топлина, пробата е изложена на топлината на пламъка.
d - Устойчивост на радиационна топлина, пробата се разтяга пред източника на топлина.
e - Устойчивост на по-малки количества стопен метал, капка разтопен метал.
f - Устойчивост на по-големи количества разтопен метал, пробата е покрита с разтопен метал.
X - Когато пробата не е тествана за някоя от свойствата.

EN 388 Ръкавици за защита от механични рискове

a.b.c.d.x

Ръкавици с този знак се използват за предпазване на ръката от физически и механични рискове от: абразия, рязане на остриета,
пробиване и пробождане. С пиктограмата се дават рейтинги за четири съпротивления - колкото по-висок е рейтингът, толкова
по-добра е устойчивостта на ръкавиците към този риск:
а - Износоустойчивост (износване), клас 0 - 4
b - Устойчивост на рязане на остриета 0- 5
c - Съпротивление на разкъсване, степени 0-4
d - Устойчивост на износване, степени 0-4
X - Когато пробата не е тествана за някоя от свойствата.

EN 12477 Ръкавици за заваряване
Този стандарт описва как ръкавиците са проектирани да осигуряват защита както на ръката, така и на китката, докато се
заварява или подобна работа. Това е комбинация от стандарти (изпитване) EN 388 и EN 407. Заваръчните ръкавици
осигуряват устойчивост на малки пръски от разтопен метал, кратко излагане на конвекционна топлина, топлинна радиация и др.
при контактната топлина. Също така, ръкавиците за заваряване осигуряват много добра защита срещу механични рискове.
Според характеристиките ръкавиците за заварчици се разделят на два вида:

EN 374 Ръкавици за защита от химикали и микроорганизми
Този стандарт определя способността на ръкавицата да предпазва потребителите от химикали и / или микроорганизми.
Има повече от 15 000 различни химикали, използвани в повече от 60 000 продукта в промишлеността, строителството,
селското стопанство,и т.н. Изпитаните и одобрени химически ръкавици са правилното решение за повечето от тези
химикали. За да изберете подходящите ръкавици трябва да знаете името на химикала и колко време ще е необходимо
ръкавиците да са в контакт с него.

AKL

Ако ръкавиците осигуряват пълна защита при работа с химикали, те трябва да носят съответната пиктограма, както и
най-малко три химични символи (от 12 стандартно определени химикали), за които времето на проникване е било
по-дълго от 30 минути.
Ръкавиците за частична защита срещу химикали (така наречените водоустойчиви ръкавици) трябва да бъдат маркирани с
подходяща пиктограма. Тези маркирани ръкавици не отговарят на условието за време на проникване от 30 минути за поне
3 химикала от списъка.
Ръкавиците за защита на микроорганизмите трябва да имат AQL равна на или по-малка от 2 и също трябва да бъдат
етикетирани с подходящи пиктограма.

Знак
А
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Тествани химикали
Метанол
Ацетон
Aetonitril
Метилен хлорид
Въглероден дисулфид
Toluen
Детиламин
Тетрахидрофуран
Етил ацетат
п-хептан
Натриев хидрооксид 40%
Сярна киселина 96%

Категория
Първични алкохоли
Кетони
Нитрилни съединения
Хлориран парафин
Органични съединения, съдържащи сяра
Ароматни въглеводороди
Амини
Хетероциклични и етерни съединения
Естери
Наситени въглеводороди
Неорганични основи
Неорганични минерални киселини

Естеството и степента на защита срещу топлинните рискове са показани с пиктограма, която следва серия от шест цифри,
показваща нивото на качество за определена защита. По-висок брой - по-добър резултат от резултатите от 0 до 4 клас.

Тип A - ръкавици, които ще осигурят повече топлинна защита.
Тип B - ръкавици, които осигуряват по-малко топлинна защита, но са по-гъвкави и меки.

EN 511 Ръкавици за предпазване от студ
a.b.c.

Норм EN511 определя изисквания и методи за тестване на ръкавици за защита от студ до -500 ° С. Посочените температури
могат да бъдат свързани с климатични условия или някаква промишлена дейност. Пиктограмата следва серия от три цифри.
а - Устойчивост на измръзване, клас 0 - 4.
b - Устойчивост на контакт със студ, степен 0-4.
c - Устойчивост на вода, 0 - проникване на вода след 30 минути, 1 - без проникване на вода след 30 минути
X - Когато пробата не е тествана за някоя от свойствата.

Контакт с храната
Тази пиктограма маркира ръкавици, предназначени за контакт с храна. Европейски регламент 1935/2004 i
- Директиви 82/711 и 85/572 установяват определени правила относно материалите, влизащи в контакт с храни, и
следователно те се прилагат и за ръкавици. Тези правила имат за цел да предотвратят:
• опасните вещества, които се съдържат в ръкавиците, преминват в храната и по този начин се отразяват на свойствата на
храната - цвят, мирис и вкус
• възможните патогенни микроорганизми от повърхността на кожата замърсяват храната

Инструкции за употреба

С тази пиктограма върху ръкавицата потребителят се информира, че има ръководство за употреба и трябва да бъде прочетено.
с изключение на основните данни и на етикетите на продуктите също се дават инструкции за: обработка; поддръжка; съхранение
/ транспорт; изхвърляне и за някои случаи на ограничения (предупреждения), които се отнасят главно до алергени (например латекс)

).

Защитни ръкавици

ЗАЩИТНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ

НОВО

НОВО

РЪКАВИЦИ

XXL
PAC

Ръкавици за механици

RED LATEX GRIP
SRPS
SRPS

EN 420:2010
EN 388:2010

EN 420

EN 388

kat. II

2.1.2.1

Категория
II

3.1.3.1.

Описание:
Меки и еластични безшевни ръкавици, изработени от
полиестер с покрити от естествен латекс по дланите,
осигуряващ по-добро захващане. Дишаща горна част.
Приложение:
Работа с малки предмети, прецизна механика, електронна
промишленост, монтаж, спедиторска дейност, строителство.

LATEX
Размер: / Арт. №
9
10

0899408209
0899408210

Размер: / Арт. №

Бр./Оп.

7

0899408207 12

12

8

0899408208 12

12

9

0899408209 12

12

10

0899408210 12

12

11

0899408211 12

12

ЗАЩИТА ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ

MECHANIC

Описание:
Меки и еластични безшевни ръкавици, изработени от найлон,
покрити върху дланта с естествен набразден латекс, който
осигурява отлично сцепление при работа със сухи, мокри и
мазни елементи. Превъзходна гъвкавост за фини монтажни
дейности. Не съдържат силикон.

РАБОТНО ОБЛЕКЛО

Монтажни ръкавици

ЗАЩИТА ЗА ГЛАВА

12 бр./оп.

Приложение:
Монтажни работилници, механична работа, сортиране,
опаковане и съхранение, спедиция, интериорно строителство.
Размер: / Арт. №
8
9
10

0899400529
0899400530
0899400531

11

0899400532

LATEX
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Защитни ръкавици

РЪКАВИЦИ

ЗАЩИТНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ

GLOVE „TIGER FLEX PLUS“

Description
• Skin friendly, seamless round knitted Nylon/Lycra® carrier
fabric (15 gauge).
• Foam nitrile coating palm with additional nitrile „Tiger“
dots.
• Breathable, comfortable to wear.
• Tight & soft fit ensuring excellent grip and extremely
dexterity thanks to upgraded Nylon yarn.
• Elastic cuff
• Colour texture: Grey
• Colour coating: Black
• Colour Tiger dots: Grey
• CE Certified; Conform to EN420/EN388
• CAT.II/EN388/Performance level: 4.1.2.1

ЗАЩИТА ЗА ГЛАВА

Application
Light to medium work where good gripping and high
flexibility are required. Excellently suited for assembly,
workshop, mechanic’s and body work. Optimum for freight
forwarding, transport and storage activities.
Работни ръкавици

TIGER FLEX PLUS
ULTRA THIN

ЗАЩИТА ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ

SRPS Foam
EN 388:2016
Nitrile
SRPS
EN 420:2016
Coating

Категория
II

Монтажни ръкавици

Description

РАБОТНО ОБЛЕКЛО

Описание:
Безшевни от висококачествена LICRA® с покритие от нитрилна
пяна и допълнително покритие от нитрил с шарка „тигър“.
Дишащи и удобни за носене. Плътно прилягане, осигуряват
отлично сцепление. С еластичен маншет.
Приложение:
Работа с леко и средно натоварване, където има нужда от
добро захващане и добра гъвкавост и прецизност на хвата.
подходящи за монтажни работилници. Оптимални за товарни
превози, транспорт и складиране.
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Размер: / Арт. №

0916 © •

8
9

0899411019
0899411020

Size
7
8
9
10
11

TIGER FLEX COOL

Tiger FlexSRPS
Plus

4.1.2.1

Art.
0899 411 017
0899 411 018
0899 411 019
EN 388:2016
0899 411 020
EN 420:2016
0899 411 021

SRPS

Категория
II

4.1.3.2

Описание:
Безшевни, с кръгла плетка Nylon/Lycra. Покритие от пяна - нитрил с добавени “Tiger” резки. Удобство и сцепление. Еластичен маншет.
Приложение:
Предназначени за леки средни натоварвания, там където е
особено важно да се осигури добра чувствителност и стабилен захват без приплъзване, механични и монтажни дейности,
сервизи, теникиджии, подходящи за употреба в складови
стопанства.
Размер: / Арт. №
8
9
10

0899401048
0899401049
0899401050

TIGERFLEX HIGH-LITE
COOL
EN 420

EN 388

Категория
II

4.1.3.1.

Описание:
Приятни за кожата, безшевни, с кръгла плетка Nylon/Lycra
С покритие от нитрилна пяна с допълнителен нитрилен с
добавени резки за “Tiger” захват. Много добро сцепление и
удобство. Еластичен маншет, цвят покритие: ярко жълто, цвят на
резките: сив
Приложение:
Предназначени за лека до средно тежка работа, при която
се изискват добра чувствителност, гъвкавост и стабилен
захват при приплъзване, строителство, механични и монтажни
дейности, работилници, сервизи, теникиджии, работа
по опаковане и съхранение, ремонт и поддръжка.
Размер: / Арт. №
8
9

0899 403 078
0899 403 079

Размер: / Арт. №
10
11

0899 403 080
0899 403 081

Защитни ръкавици

НОВО

ЗАЩИТНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ

НОВО

НОВО

РЪКАВИЦИ

XXL
PAC
12 бр./оп.

SRPS
SRPS

EN 420:2016
EN 388:2016

Категория
II

3.1.2.1.X

EN420

Категория
II

Описание:
Меки и еластични безшевни ръкавици от полиестер с покритие
на дланите от гладък нитрил. Устойчиви на масла, горива, леки
киселини, органични разтворители.
Приложение:
Нефтохимическа, печатници, селско стопанство, авто и карго.

Размер: / Арт. №
8
9
10
11

0899403108
0899403109
0899403110
0899403111

FLEXTON

EN16350

1.1.3.X

Описание:
Плетени безшевни ръкавици, изработени от въглеродни
влакна и найлон с полиуретаново покритие на върха на пръстите. Състав: 90% найлон, 10% въглерод. Съпротивление:
1 x 10⁴ - 1x 10⁸Ω. Измива се до +40 ° C. EN420. EN388:
113X. EN16350
Приложение:
Ръкавици за защита срещу механични рискове с антистатични свойства, което ви позволява да работите с електроника.

NITRIL
Размер: / Арт. №

EN388

7

0899403107 12

Бр./Оп.
12

8

0899403108 12

12

EN 420

EN 388

Категория
II

4.1.3.1.

ЗАЩИТА ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ

RED NITRIL

Монтажни ръкавици

Описание:
Защитни ръкавици с леко полиуретаново покритие. Безшевна
основа от 100% найлон. Фина релефна повърхност за отлична
гъвкавост за фини монтажни дейност. Много добра механична
издръжливост. Отворена горна част на ръцете. Много голям
комфорт при носене. Не съдържат силикон.
Приложение: Леки до тежки монтажни дейности, сервизи,
добро сцепление с мокри и сухи повърхности, финна механика, електротехника, опаковане, монтаж, транспортна дейност.

РАБОТНО ОБЛЕКЛО

PU CARBON,
ANTISTATIC

Монтажни ръкавици, нитрил

ЗАЩИТА ЗА ГЛАВА

Монтажни ръкавици

Размер: / Арт. №
7

0899535037

8

0899535038

9

0899403109 12

12

9

0899535039

10

0899403110 12

12

10

0899535040

11

0899403111 12

12

PU

Размер: / Арт. №
8
9
10

0899400330
0899400331
0899400332

PU
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Защитни ръкавици

РАБОТНО ОБЛЕКЛО

ЗАЩИТА ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ

ЗАЩИТА ЗА ГЛАВА

РЪКАВИЦИ

ЗАЩИТНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ

НОВО

34

Монтажни ръкавици

Монтажни ръкавици

BLACK PU

Монтажни ръкавици, нитрил

GREY PU

WHITE PU

SRPS
SRPS

EN 420:2016
EN 388:2016

Категория
II

2.1.2.1.X

Описание:
Тънки безшевни полиестерни ръкавици, с покритие на дланите
с фин слой от полиуретан. Подходящи за прецизна работа
благодарение на своята еластичност и добра адхезия към
ръцете.
Приложение:
Обработка на фини предмети, прецизна механика,
електронна промишленост, поддръжка на автомобили,
монтаж.
Размер: / Арт. №
8
9
10

0899402408
0899402409
0899402410

11

0899402411

PU

EN 420

EN 388

Категория
II

2.1.2.1.X

Описание: Тънки безшевни полиестерни ръкавици, с
покритие на дланите с фин слой от полиуретан. Подходящи
за прецизна работа благодарение на своята еластичност и
добра адхезия към ръцете.
Приложение: Обработка на фини предмети, прецизна
механика, електронна промишленост, поддръжка на
автомобили, монтаж.
Размер: / Арт. №
7

0899400175

8

0899400176

9

0899400177

10

0899400178

11

0899400179

PU

SRPS
SRPS

EN 420:2010
EN 388:2010

Категория
II

2.1.2.1.X

Описание:
Тънки безшевни полиестерни ръкавици,с покритие на дланите
от фин слой от полиуретан. Подходящи за прецизна работа
благодарение на своята еластичност и добра адхезия към
ръцете.
Приложение:
Подходящи за сухо строителство, всякакви фини и прецизни
монтажни дейности, изграждане на ел. инсталации, производство и ремонт на автомобили, бояджийски дейности и др.
Размер: / Арт. №
7
8

0899401107
0899401108

Размер: / Арт. №
9
10

0899401109
0899401110

PU

PU BLACK

PROF

EN 420

EN 388

SRPS

EN 420:2010

Категория
II

4.1.3.1.

Категория
II

3.1.2.1.

ЗАЩИТА ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ

Ръкавици за професионалисти

Описание:
Плътно прилягащи на ръката. Максимална устойчивост на
триене по EN 388. Безшевна изработка. Гъвкави. Удобни за
носене. Еластичен маншет.

Описание:
Памучни ръкавици, основа изработена от памучен трикотаж
и покрита със специален полимерна пяна, което гарантира
отличен захват на сухи и влажни места, а също така значително намалява натиска и вибрациите. Еластичен маншет, който
може да се регулира чрез лента с велкро закопчаване.

Приложение:
Подходящи за всякакви монтажни дейности, фини и прецизни
дейности, изграждане на ел. инсталации, производство и ремонт на автомобили, бояджийски и много други дейности.

Приложение:
Универсални за различни високо-квалифицирани дейности и
индустрии, лека до средна натовареност, където се търси добро сцепление и гъвкавост. Монтажни дейности, работилници
складови дейности, работа с ръчни инструменти и машини.
Размер: / Арт. №

Размер: / Арт. №
7
8
9

0899401157
0899401158
0899401159

10
11

0899401160
0899401161

PU

8
9
10

0899400652
0899400653
0899400654

POLIMER

РАБОТНО ОБЛЕКЛО

Монтажни ръкавици с полиуретаново покритие

ЗАЩИТА ЗА ГЛАВА

РЪКАВИЦИ

ЗАЩИТНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ

Защитни ръкавици
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Защитни ръкавици
ПРОТИВОСРЕЗНИ!

РАБОТНО ОБЛЕКЛО

ЗАЩИТА ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ

ЗАЩИТА ЗА ГЛАВА

РЪКАВИЦИ

ЗАЩИТНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ

НОВО

НОВО

XXL
PAC
12 бр./оп.

Защитни ръкавици

Защитни ръкавици PU

CUT 4

CUT5, 5270PG AS

SRPS
SRPS

EN 388:2010
EN 420:2010

EN 420

EN 388:2016

Категория
II

4.4.4.3.D

Категория
II

4.X.4.3.C

Описание:
Защитни ръкавици от мрежест материал потопени в
нитрил. Нитрилът е устойчив на масла, горива и органични
разтворители.
Приложение:
Подходящи за леки средни механични натоварвания в сухи
области, за леки до средно тежки дейности при складиране,
монтажи, селско и горско стопанство.
Размер: / Арт. №
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НОВО

8
10
11
12

0899407108
0899407110
0899407111
0899407112

Описание: Устойчива на рязане C подложка от HPPE с
покритие на дланта и пръстите
Приложение:
Ръкавиците 5270PG е устойчива на рязане . Oтлична устойчивост на различни механични рискове, като същевременно
поддържа оптимална сръчност и много добра дишане с PU
покритие на дланта и пръстите.

Размер: / Арт. №
12 бр/оп
12 бр/оп

8

1899407108

9

1899407109

10

1899407110

PU

Защитни ръкавици
ЗИМНИ!

Категория
II

EN 388

2.2.4.1.

FLEX COMFORT THERMO COMFORT

N 511

EN 420

EN 388

Категория
II

1.1.4.2.

EN 511 / 0.1.0

EN 420

EN 388

EN 511

Категория
II

3.1.3.2.

0.2.0.

ЗАЩИТА ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ

EN 388
EN 511
EN 420

Зимни ръкавици, оранжеви

X.1.X

Описание:
Универсална зимна ръкавица, изработена от плетена
полиестерно-памучна нишка. Висококачествено покритие от
естествен латекс. Дишашта горна част на ръкавицата. Отлично сцепление на сухо и мокро благодарение на финната.
Текстурирана повърхност. Много добра механична издражливост. Без силикон.
Приложение:
Строителна търговия. Фирми за доставка. Работа в хладни
и нормални складове. Трансфер на стоки. Остаряване на
скеле. Надземно и подземно строителство.
Размер: / Арт. №
8-9

0899400520

9-10

0899400521

ПОЛИЕСТЕР
АКРИЛ

Описание:
Безшевни трикотажни, релефни акрилни ръкавици
Латексна пяна, “Sandy” покрита длан
Меки и комфортни при употреба
Осигуряват добро сцепление, Еластичен маншет
Производствен процес без силикон
Цветна тъкан: жълто флуоресцентно
Цветово покритие: черно

Описание:
Двупластови плетени ръкавици за защита от студ. Дишаща
текстилна част. Покритие от висококачествени латекс. Изключително добър захват и защита от приплъзване. Ластечен
маншет.

Приложение:
Обща механика в строителствот, поддръжка, селско
стопанство, спедиция, транспортни дейности.

Приложение:
За употреба на открито в студено време, строителство, пътното
строителство, работа в хладилни скадове, сервизни работилници, транспортни фирми, машинна индустрия, обща употреба.

Размер: / Арт. №

Размер: / Арт. №

8
9

0899401408
0899401409

Размер: / Арт. №
10
11

0899401410
0899401411

LATEX

9
10

0899450109
0899450110

LATEX

РАБОТНО ОБЛЕКЛО

Зимни ръкавици

Зимни ръкавици за механици

ЗАЩИТА ЗА ГЛАВА

РЪКАВИЦИ

ЗАЩИТНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ

НОВО
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Защитни ръкавици

РАБОТНО ОБЛЕКЛО

ЗАЩИТА ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ

ЗАЩИТА ЗА ГЛАВА

РЪКАВИЦИ

ЗАЩИТНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ

НОВО

Груби платнени ръкавици

Защитни ръкавици,полиамид-памук

ЕCONOMY

ECO KNIT W/RED

EN 420

EN 388

EN 420

Категория
II

1.1.3.1.

Категория I

Описание:
Защитни ръкавици от мрежест материал потопени в
нитрил. Нитрилът е устойчив на масла, горива и органични
разтворители.

Приложение:
Подходящи за леки средни механични натоварвания в сухи
области, за леки до средно тежки дейности при складиране,
монтажи, селско и горско стопанство.
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Размер: / Арт. №
8
10

089940408
0899404010

EN 60903, EN 61482-1+2

Защитни ръкавици, Нитрил

FULL DIP
SRPS
SRPS

Категория II

EN 388:2010
EN 420:2010

4.1.1.1

Описание:
Червена PVC част подобрява сцеплението
Дишащ комфорт и добро прилягане

Описание:
Защитни ръкавици от жарсе потопени в нитрил, който е устойчив на масла, горива, органични разтворители, бои.

Приложение:
Универсално приложение / за леки и средни натоварвания в
сухи области, например за работа при складиране или транспорт.

Приложение:
Строителство, транспорт, авто индустрията, работа с
химически и абразивни материали, работа с горива и масла.

Размер: / Арт. №

Размер: / Арт. №

8
10

0899405008
0899405010

9
10

5899424
5899425

NITRIL

Работни ръкавици

PROTECT

PROTECT NEW

BASE

EN 388:2010
EN 420:2010

EN 388:2010
EN 420:2010

Категория
II

Категория II

1.1.2.1.

1.1.2.1.

Описание:
Изключително меки защитни ръкавици, лесни за носене,
направени от свинска кожа. Маншетът е изработен от еластичен памук, който позволява дишането на кожата. Еластичен
маншет, който може да се регулира с велкро лента. Идеално
прилепване по ръката.

Описание:
Изключително меки защитни ръкавици, лесни за носене,
направени от козя кожа. Маншетът е изработен от еластичен памук, който позволява дишането на кожата. Еластичен
маншет, който може да се регулира с велкро лента. Идеално
прилепване по ръката.

Приложение:
Монтаж, транспорт, спедиторска дейност, електроника, фина
механика.

Приложение:
Монтаж, транспорт, спедиторска дейност, електроника, фина
механика.

Размер: / Арт. №

Размер: / Арт. №

7
8
9

0899400131
0899400132
0899400133

10
11

0899400134
0899400135

КОЖА

8
9
10

0899499608
0899499609
0899499610

EN 420

EN 388

Категория
II

2.1.2.1

ЗАЩИТА ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ

Монтажни ръкавици, козя кожа

Описание: Гъвкава кожа, ръкавица в стил драйвер за
монтажниции и механици при лека работа. Мека, еластична
кожа. Подсилен показалец с кожа. Предоставя допълнителна
защита на работното място. Гръб от дишаща, еластична
найлонова тъкан за комфорт. Еластична лента. Отлично
прилягане, гъвкавости пъргавина на пръстите.
Приложение: Подходяща за леки механични натоварвания,
работа по сортиране, работа по ремонти и поддръжка,
осветление и механични дейности.
Размер: / Арт. №

КОЖА

8
9
10

5350000308
5350000309
5350000310

11

5350000311

РАБОТНО ОБЛЕКЛО

Монтажни ръкавици

ЗАЩИТА ЗА ГЛАВА

РЪКАВИЦИ

ЗАЩИТНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ

Защитни ръкавици

39

КОЖА

Защитни ръкавици

РАБОТНО ОБЛЕКЛО

ЗАЩИТА ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ

ЗАЩИТА ЗА ГЛАВА

РЪКАВИЦИ

ЗАЩИТНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ

САМО С ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА / SPEC
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Защитни ръкавици

Ръкавици за механици

DRIVER COMBI

PRO
EN 420

EN 380
EN 420

Категория
II

2.2.3.1

2.1.3.2.

Описание:
Изработени от висококачествена телешка кожа с дебелина
0.9 мм +/-0.1 мм
Приложение:
Горско стопанство, градинарство и селско стопанство,
дърводобив, строителство и пътно строителство, стомана и тежка
промишленост, складове и логистика, транспорт, спедиция.
Размер: / Арт. №
8
9
10

5350000508
5350000509
5350000510

EN 388

Описание:
С вграден магнит на гърба на ръката за фиксиране на малки
инструменти и скрепителни елементи. Здрави протектори за
ръката и пръстите. Вложки за обиране на вибрации в дланта
на ръката. Добро прилепване и висока безопасност на потребителя. Дишаща, еластична полиестерна тъкан в задната част
на ръката.
Приложение: За лека до средно механична работа. Складови и логистични дейности. Работа по монтаж. Механическа
и цехова дейност. Работа с ръчни инструменти и машини.
Размер: / Арт. №

11

5350000511

LEATHER

8
9
10

0899400748
0899400749
0899400750

НОВО

W60

BASIC RIGGER

EN 420

EN 388

EN 420

EN 388

Категория
II

3.1.1.2.X

Категория
II

3.1.2.1.X

ЗАЩИТА ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ

Защитни ръкавици, кожа

Описание:
Твърда защитна ръкавица от телешка кожа. Средна дебелина над 0,9 мм. Защитени/скрити шевове. Особено проектирана част за палец с двойно подгъв. Еластичен отвор за ръка.

Описание:
Твърда защитна ръкавица от телешка кожа. Средна дебелина над 0,9 мм. Защитени/скрити шевове. Особено проектирана част за палец с двойно подгъв. Еластичен отвор за
ръка.

Приложение:
Селско стопанство, металообработка, поддръжка, дърводелство, строителство, индустрия, механизация, шлосерство.

Приложение:
Селско стопанство, металообработка, поддръжка, дърводелство, строителство, индустрия, механизация, шлосерство.
Размер: / Арт. №

Размер: / Арт. №
One

0899400167

КОЖА
ТЕКСТИЛ

9

0899404531

10

0899404532

11

0899404533

РАБОТНО ОБЛЕКЛО

Защитни ръкавици, кожа

ЗАЩИТА ЗА ГЛАВА

РЪКАВИЦИ

НОВО

ЗАЩИТНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ

Защитни ръкавици
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КОЖА

Защитни ръкавици

РЪКАВИЦИ

ЗАЩИТНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ

НОВО

РАБОТНО ОБЛЕКЛО

ЗАЩИТА ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ

ЗАЩИТА ЗА ГЛАВА

Ръкавици за еднокрaтна употреба
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FG СИНИ NITRILE

Ръкавици за еднократна употреба

NITRILE
SRPS EN 374-1:2007
SRPS EN 374-2:2007
SRPS EN 374-3:2007
SRPS EN 388
Категория
III

JKL

3.0.0.1.

Описание:
Не съдържат латекси, които активират алергии, както и прах.
Могат да се носят от двете страни. Устойчиви, с добри механични свойства. Повишена степен на еластичност. Чувствителност и комфорт при употреба. В един пакет (дозатор) има 100
броя.
Приложение:
Боядисване, полиране, химическа промишленост, електрическа промишленост, почистване, поддръжка, работни места,
които носят висок риск от химикали (автомобилостроенето,
селското стопанство), устойчиви на мазнини, бензин.
Размер: / Арт. №/сини
L
XL

0899470342
0899470343

Категория
III

Описание:
Не съдържат протеин на латекса, който може да предизвика
алергична реакция, без пудра и без силикон. Дебелина на
ръкавицата 0.09 мм. Дебелина на пръстите мин.0.13 мм.
Дебилина на отвор мин. 0.05. Дължина: 240 мм. Тегло: 3.5
гр. за M размер. Могат да бъдат носени и от двете страни.
Висока степен на еластичност и отличен комфорт при носене. Устойчиви са на леки химикали -като например: ацетон,
боя, дизел, грес.
Приложение:
подходящи за авто, селско стопанство и др. Широка употреба - за боядисване, полиране, химич.индустрия, електро,
почистване, поддръжка. Подходящи са за хранителновкусовата индустрия. SGS сертификат. Сертификат EN 420.

Размер: / Арт. №/черни
S
M
L

0899470369
0899470370
0899470371

NITRIL

Размер: / Арт. №
L

5899470913

NITRIL

Защитни ръкавици

Еднократни ръкавици

HDPE 10Μ

TPE
EN 420

Категория I

Категория I

Описание:
Безопасени за контакт с храни, нетоксични. Добра разтегливост, водоустойчиви. Технически данни: цвят: прозрачен бял.
Материал: полиетилен. Текстура: релефна
Приложение:
Ръкавиците TPE са чудесна алтернатива на ръкавиците от
VINIL. Идеален за краткосрочни задачи, които изискват
честа смяна на ръкавици.

РАБОТНО ОБЛЕКЛО

ЗАЩИТА ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ

Ръкавици за еднократна употреба - 100 бр.

ЗАЩИТА ЗА ГЛАВА

РЪКАВИЦИ

ЗАЩИТНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ

НОВО

Размер: / Арт. №

Размер: / Арт. №
One

1899470138

HDPE

S

9501006997

M

9501006998

L

9501007000

XL

9501006999

TPE
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Защитни ръкавици

НОВО

НОВО

ЗАЩИТА ЗА ГЛАВА

РЪКАВИЦИ

ЗАЩИТНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ

НОВО

Ръкавици за еднократна употреба

Ръкавици за еднократна употреба

NITRIL BP

NITRIL D5000

Ръкавици за еднократна употреба

NITRIL

РАБОТНО ОБЛЕКЛО

ЗАЩИТА ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ

EN ISO 21420 EN 374-1:2016 EN 374-5:2016

Категория
III

Категория I

Описание:
Ръкавици за еднократна употреба, без силикон, не съдържа
талк, може да се носят и от двете страни, дебелина на материала (+/- 10%): пръсти: 0,12 мм, длан: 0,09 мм, маншет:
0,075 мм, дължина: 240 мм EN ISO 21420, EN 374-1:2016,
EN 374-5:2016, Cat. III

Описание:
Тегло: 4.0 гр. за M размер, могат да бъдат носени и от двете
страни. Висока степен на еластичност и здравина на пробиване. Отличен комфорт при носене. Устойчиви на масло. Без
пудра. Non-Medical. Сертификат EN 420, категория I

Приложение:
Лабораторна работа. Обработка на храна. Кетъринг.
Фармацевтична и химическа промишленост, електронна индустрия. Боядисване и лакиране. Почистване и поддръжка.
Работа в работилници.

Приложение:
Широка употреба - за боядисване, полиране, почистване,
поддръжка

Категория I

Описание:
100% нитрил, 100 ръкавици в опаковка. Без добавен талк.

Приложение:
Широка употреба - за боядисване, полиране, почистване,
поддръжка

Размер: / Арт. №
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Размер: / Арт. №
S

0899470177

M

0899470178

XL

0899470180

NITRIL

M

9501006462990 100

L

9501006460990 100

XL

9501006463

NITRIL

Размер: / Арт. №
L

59973165040L

NITRIL

Защитни ръкавици
САМО С ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА

Ръкавици за защита от химикали

Ръкавици за защита от химикали

OLD GREEN

РЪKAЗА ЗАЩИТА ОТ ХИМИКАЛИ

Категория
III

4.1.2.1

EN 374

EN 374 JKL

EN 388

EN 374

EN 374

Категория
III

4.0.0.2.

AJK

Описание:
Ръкавици за защита от химикали, произведена от винил с
циркон. 100% не промокаема. С текстилна подплата. Осигуряват силна защита от химикали и влага. Микро грапавост в
областта на дланта. Дебелина 1,80 мм 0,03 мм.

Описание:
100% непромокаеми, сигурно захващане чрез релефен
профил, защита срещу химикали, течности, много основи,
киселини, масло, смазки, греси, разтворители. Антибактериални, производствен процес без силикон. Изпитани за използване в ХВП. Дебелина на материала: 0.38мм ±0.03мм.Обща
дължина 330 мм

Приложение:
Обработка на химикали и течности, превоз на опасни товари,
земеделие и риболов, инсталации за рециклиране.

Приложение:
Лакиране и боядисване, обработка на повърхности,
байцване, мазило-охлаждаща течност, поддръжка и ремонт на
автомобили и машини, ХВП, галванични вани, почистване

Размер: / Арт. №
10

0899430

VINIL

Размер: / Арт. №
9
10

089943509
089943510

ЗАЩИТА ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ

EN 388

РАБОТНО ОБЛЕКЛО

EN 420

ЗАЩИТА ЗА ГЛАВА

РЪКАВИЦИ

ЗАЩИТНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ

САМО С ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА
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ЗАЩИТА ЗА
ГЛАВА

Описание:
• Високо удобство при носене и сигурно закрепване
• Ергономично оформена и регулируема по височина
• Материал: полиетилен под високо налягане
• До -20 ° C
• Формата на шлема с издължена част на врата
• Голяма защитна зона
• Стандартна с регулируема странична вентилация
• 16 мм тапи за уши за защита на ушите
• Размер: 53-61 см
• Тестван по DIN EN 397 с 6-точков ремък

Описание:
• Горна част: 100% памук
• Черупка от твърда пластмаса
• Удобен комфорт при носене, благодарение на уплътняване на пяната на корпуса
и вградени вентилационни отвори
• Регулира се с велкро
• Интегрирана лента за пот
• Покритието може да се измие до 30 ° C

Арт. №
089920070
089920071
089920075
0993899220
0993899221

Цвят
жълт
бял
жълт
жълт
бял

Вид
6 точкова
6 точкова
4 точкова
6 точкова
6 точкова

ВНИМАНИЕ! Шапката е предназначени да предпазят потребителя от леки
натъртвания и драскотини. Те не предпазват от въздействието на падащи или
хвърляни предмети или движещи се висящи товари. В никакъв случай не трябва да
се използва защитната шапка вместо индустриална каска съгласно EN 397.

Арт. №
0899200986
0899200981
0899200980

Цвят
сив
черен
син

РЪКАВИЦИ

EN812

ЗАЩИТА ЗА ГЛАВА

CE EN 352-3:2002

ЗАЩИТА ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ

ЗАЩИТНА КАСКА

ЗАЩИТНА ШАПКА СРЕЩУ
УДАРИ

РАБОТНО ОБЛЕКЛО

САМО С ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА
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ЗАЩИТА НА ОЧИТЕ
Очилата са основна защита.
Защитните очила осигуряват защита от
всички видове опасности, включително и
химически. Някои модели защитни очила
могат да бъдат носени върху обикновенни
диоптерни или слънчеви очила
Опасности, на които са изложени очите:
• Хемически опасности
• Опасности от електричество
• Механични опасности
• Радиационна опасност

Нашето предложение за очила има за цел да предпази очите от механични влияния
Всички производители на защитни очила трябва независимо да тестват всичките си
продукти в съответствие с Европейските стандарти. Този знак
потвърждава, че
продуктът отговаря и на всички съответни европейски стандарти за безопасност и
здраве на потребителите и екологичните норми.

A. Маркировка на рамката

Оптично качество:

Рамката обикновено е маркирана от вътрешната страна на двете дръжки. Всички рамки за
сигурност трябва да преминат Европейски стандарт EN166. Това е основният стандарт, който
е американски или азиатски еквивалент и се счита за основа за защитни очила. В допълнение
към стандартния знак, ще има цифри и / или букви, показващи къде Потребителските кадри
са преминали теста EN166 в различни категории.

Съпротивление на лещата:

Дизайн на формата и рамката:
Предпазва от течни капчици и спрейове.
4 - Защитава частици и прах по-големи от 5 микрона.
5 - Предпазва от прах и фини частици по-малки от 5 микрона.

Гъвкавост на рамката:
С - може да издържи на въздействието на малки предмети, летящи със скорост до 12 м/с
F - може да издържи на въздействието на малки предмети, летящи със скорост до 45 м/с
B - може да издържи на въздействието на малки предмети, летящи със скорост до 120 м/с
A - може да издържи на въздействието на малки предмети, летящи със скорост до 190 м/с
T - може да издържи на екстремни температури
Рамката може да има комбинация от тези маркери.

B. Маркировка на лещите
За разлика от рамката, лещите могат да отговарят на различни стандарти за безопасност,
включително EN166: 169, 170 и 172. По очевидни причини от производителите не се изисква
да отпечатват всеки стандарт върху лещите, а просто трябва да отбележат степента, до която
отговарят на стандартите. Чрез използване насоките по-долу могат да определят кои стандарти
са спазени. Лещите трябва да са маркирани със знак
Освен това да има известна степен
на защита срещу слънчева или ултравиолетови лъчи, оптично качество, както и механична
устойчивост.

Радиационна защита:
UV защита (EN170). Номер 2 показва, че филтърът може да повлияе на разпознаването на
цветовете 2c или 3 - UV защита (EN170). Номер 2C (предишен номер 3) показва, че
филтърът е добър при разпознаване на цветовете
4 - Инфрачервена защита (EN171) или защита от топлина
5 - Слънчева защита (EN172), 100% индекс на UV защита от слънчева светлина без инфрачервена (IR) защита
6 - Слънчева защита (EN172). 100% индекс на UV защита от слънце - с инфрачервена
(IR) защита

1 - Клас 1 - Високо оптично качество, подходящо за непрекъснато (редовно) използване.
2 - Клас 2 - Средно оптично качество, подходящо за случайна употреба.
3 - Клас 3 - Ниско оптично качество, подходящо за рядка употреба.

F - могат да издържат на удари на малки предмети, летящи със скорост до 45 м/с
B - могат да издържат на удари на малки предмети, летящи със скорост до 120 м/с
А - могат да издържат на удари на малки предмети, летящи със скорост до 190 м/с
T - може да издържи на екстремни температури.

Според цвета на лещата ние различаваме следните видове стъкла:
Лещи с безцветна бленда
Стандартната степен на защита с най-висока оптична чистота - позволява максимално предаване
на видима светлина. Те осигуряват UV защита. За вътрешно приложение, на места, изискващи
механична защита на очите.

Лещи с жълта бленда
Идеални за осигуряване на висока видимост и добър контраст при условия на слаба осветеност.
Те също така засилват контраста като блокират по голямата част от сините лъчи и пропускат около
84% от видимата светлина. Те се използват от инженери, механици и работа в която се изисква
голяма прецизност.

Очила с тонирани стъкла
За използване на открито при ярки и слънчеви дни, когато слънцето и блясъкът могат да предизвикат
стрес и умора. Лещите могат да осигурят максимално намаляване на блясъка, като запазват
естествените цветове на околната среда и поддържат нормална дълбочина на възприятие.
Пропускат около 16% видима светлина. Те се използват от строителни работници, доставчици и
работници във всички други професии на открито. Идеален за замяна на стандартни слънчеви очила,
когато са необходими защитни продукти.

РАБОТНО ОБЛЕКЛО

ЗАЩИТА ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ

ЗАЩИТА ЗА ГЛАВА

РЪКАВИЦИ
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STANDARD

CEPHEUS

TERMINATOR

Защитни очила

Защитни очила

Защитни очила

Описание:
• Заобления дизайн осигурява отлична периферна
защита
• Олекотеният дизайн осигурява удобно носене през
целия ден
• Поликарбонатното стъкло осигурява защита срещу
удар и блокира UV лъчите, 99% UV защита.

Описание:

Описание:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Бленда
Безцветна
Тъмна
Жълта

Арт. №
0899103010
0899103122
0899103121

Леки защитни очила с добре прилепваща форма.
Неограничаващи страничното зрение
Удароустойчиво параболично стъкло
Двустранно покритие против надраскване
100% UV защита
Отговарят на EN166, EN170
Механична устойчивост F(45m/s)
Бленда
Безцветна
Жълта
Тъмна

Арт. №
0899102250
0899102251
0899102252

Спортен дизайн.
Извитата рамка гарантира отлично прилягане.
Регулируем ъгъл на рамката.
Мека подложка на носа за по-голямо удобство.
Ниско тегло.
Поликарбонатно стъкло, устойчиво на надраскване.
Оптичен клас 1
Бленда
Безцветна
Жълта
Тъмна

Арт. №
0899380105
0899380125
0899380625

CONDOR

Защитни очила

Защитни очила

Описание:

Описание:

Описание:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Изключително леки (26 гр.)
Широк ъгъл на видимост.
Допълнителен ремък.
Поликарбонатно стъкло, устойчиво на надраскване.
Отлична защита от частици.
Оптичен клас 1
Бленда
Безцветна
Жълта
Тъмна

Арт. №
0899390105
0899390125
0899390625

Защитни очила

Спортен дизайн.
Отворена метална рамка с „Titanium“ дизайн.
Широк ъгъл на видимост.
Поликарбонатно стъкло, устойчиво на надраскване.
Оптичен клас 1

Бленда
Тъмна

Арт. №
0899700625

Спортен дизайн.
Извитата рамка гарантира отлично прилягане.
Допълнителна странична защита.
Мека подложка на носа за по-голямо удобство.
Ниско тегло.
Поликарбонатно стъкло, устойичиво на
надраскване.
• Антирефлексно покритие на стъклата.
• Оптичен клас 1
Бленда
Безцветна

Арт. №
0899052145

РАБОТНО ОБЛЕКЛО

STRATOR

ЕXOR

ЗАЩИТА ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ

ЗАЩИТА ЗА ГЛАВА

РЪКАВИЦИ

ЗАЩИТНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ
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COMBOR
Защитни очила
Описание:
•
•
•
•
•

Спортен дизайн.
Омокотена еластомерна подложка за отлично прилягане.
Странична защита.
Широк ъгъл на видимост.
Допълнителен ластичен ремък с клипс за захващане към рамката.
Поликарбонатно стъкло, устойчиво на надраскване.
• Оптитен клас 1

Бленда
Безцветна
Тъмна

Арт. №
0899611155
0899611625

Защита за глава

VISITOR EN166

CASTOR EN166

Защитни очила

Основна форма с отлична периферна защита

Защитни очила

Описание:

Описание:

Описание:

•
•
•
•
•
•

• Очилата са проектирани да съответстват на
различни размери и форми на лицето.
• Поликарбонатните стъкла осигуряват отлична защита
от удар.

• Регулируема лента за глава за идеално прилягане
• Системата за индиректна вентилация гарантира
защита от конденз
• Може да се носи върху диоптрични очила и в
комбинация с дихателни маски
• Панорамната поликарбонатна плака гарантира
периферно зрение

Споретен дизайн.
Затворена спортна рамка.
Отвори за вентилация.
Широк ъгъл видимост.
Ластичен ремък.
Поликарбонатно стъкло, устойичиво на
надраскване.
• Оптичен клас 1
Бленда
Безцветна

Арт. №
0899005155

Бленда
Безцветна

Арт. №
08991020

Бленда
Безцветна

Арт. №
0899107016

РАБОТНО ОБЛЕКЛО

AVIATOR

ЗАЩИТА ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ

ЗАЩИТА ЗА ГЛАВА

РЪКАВИЦИ
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01/ Тапи за уши

Те могат да бъдат за еднократна
употреба, предназначени за
поставяне в ушния канал или
за многократна употреба,
които могат да се измият след
употреба.

устройства за уши
02/ Предпазни
(антифони)

ЗАЩИТА НА СЛУХА
Шумът може да е дразнещ. Ако е така
силен или продължителен, шумът води
временно или трайно до увреждане на
слуха. Най-добрият начин да намалите
риска от увреждане на слуха е да
намалите нивото на шума, като
използвате защитни средства за защита
на слуха. Те са предназначени за
потискане на нивото на шума, до такова
което не уврежда слуха.

Това са твърди черупки с меки
защитни подложки, предназначени
да покриват ушите. Черупките могат
да бъдат свързани с пластина за
глава, така че да могат да бъдат
здраво закрепени към ушите или,
ако е необходимо, да могат да
бъдат прикрепени към защитната
каска. Меките подложки са пълни
с течна или пластмасова пяна,
която намалява шума, но ви позволява
да чувате нормален разговор

Ограничения
• Тапите за уши са предназначени
само за краткосрочна употреба и могат да
се използват за дългосрочна защита срещу
умерен шум.
• За защита срещу много високи
нива на шум, напр. от реактивния двигател
трябва да се използват антифони. Някои
смятат, че тапите за уши са неудобни;
Ако те не са напълно чисти, те могат да
увеличат риска от инфекция на ушите.
Антифоните понякога могат да станат
неприятни за носене в работна среда с
по-висока температура и не премахват
напълно шума, но го намаляват значително.

EN 352
Стандарт в съответствие с европейското
законодателство, който изброява всички
изисквания относно дизайна,
производителността, етикетирането и
информацията за потребителите,
за устройство за защита на слуха.
Всеки продукт трябва да носи знака
,
което гарантира, че той отговаря на тези
стандарти, разбира се, марката
(потвърждава, че продуктът отговаря на
всички съответни европейски стандарти
за безопасност и здраве на потребителите,
както и екологичните изисквания).
Също трябва да присъства маркировка
показваща колко децибела средно този
продукт намалява шума - SNR (опростено
намаляване на нивото на шума).

Когато е възможно, трябва да се използват защитни средства за
шумова защита. Въз основа на законодателството за безопасността
на труда, някои области са маркирани като "зони”, в които е
необходимо да се носи шумова защита. такива места се маркират
с този знак:

Няколко примера за нива на шума от
нашата ежедневна среда:

ИЗТОЧНИК НА ЗВУК ИЛИ ШУМ
Най-слабият звук, който чува човешкото ухо

0 dB

Падането на листата

20 dB

Шепнещ

30 dB

Нормална реч

60 dB

Интериорът на автомобила със скорост 96 км / ч

В зависимост от източника на шума и вида работа, който
работникът извършва (физически, интелектуална, комбинирана, ...)
се определя допустимото ниво на шума за даденото работно място.
Източниците на шум могат да бъдат:
• Работното оборудване или устройството, с което работникът
работи или обслужва
• Инструмент за работа или устройство, което работникът не работи
• Външни източници (вентилация или климатизация, съседно
помещение, уличен трафик и други подобни)
Съгласно стандарт EN 352, потребителят ще разполага с подходящ
инструмент за шумова защита, ако нивото на шума спада до 80 dB.
За да изберем правилното устройство за защита от шума, трябва да
знаем нивото на шума и стойността с която определеното средство
намалява нивото на шума.

ИНТЕНЗИТЕТ

Телефонен звън

65 - 75 dB
80 dB

Сешоар

85 - 90 dB

Косачка за косене на трева

85 - 90 dB

Верижен трион

90 - 100 dB

Булдозер

95 - 105 dB

Къртач

110 - 115 dB

Циркулярен трион

110 dB

Шлайфане с пневматична машина

120 dB

Предупредителна сирена

120 dB

Двигателят на самолета при излитане

140 dB

Пушка 12ти калибър

165 dB

Стартиране на ракетата

180 dB

Най-силният възможен звук

194 dB

СГЪВАЕМИ
АНТИФОНИ
Защита
за
глава

Арт №. 0899300361
Описание
• Сгъваеми антифони, осигуряващи компактност и
удобство при съхранение
• SNR = 31.3 dB
• Меки подложки от пяна, специално проектирани
за оптимален комфорт при носене
• Регулируема рамка от двете страни
• В съответствие с EN352 - 1:2003/ANSI S3.19

ЗАЩИТНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ

СГЪВАЕМИ АНТИФОНИ
Арт №. 0899300361

РАБОТНО ОБЛЕКЛО

ЗАЩИТА ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ
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ЗАЩИТА ЗА ГЛАВА

РЪКАВИЦИ

Описание
• Сгъваеми антифони, осигуряващи компактност и
удобство при съхранение
• SNR = 31.3 dB
• Меки подложки от пяна, специално проектирани
за оптимален комфорт при носене
• Регулируема рамка от двете страни
• В съответствие с EN352 - 1:2003/ANSI S3.19

ВЪНШНИ АНТИФОНИ
31.3 dB
Описание:
Сгъваеми антифони, осигуряващи компактност и
удобство при съхранение
Меки подложки от пяна, специално проектирани
за оптимален комфорт при носене
Регулируема рамка от двете страни
В съответствие с EN352 - 1:2003/ANSI S3.19

Арт. №
0899300361

Защита за глава

SNR - 33 dB • L - 29 dB • M - 30 dB • H - 33 dB

36 dB

Описание:
• Тънки, ергономично изработени антифони за еднократна употреба
• За потребителите с малък слухов канал.
• Много висока ефективност на шумоизолацията.
• Отлично разпознаване на говор.
• Висок комфорт дори при продължително носене.
• Затворената повърхност предотвратява проникването на чужди тела и
частици мръсотия в запушалката.
• Намалява контактното налягане на входа на слуховия канал.
• Прилягат перфектно по формата на ушния канал.
• Бързо, лесно и правилно поставяне.
• Лесно отстраняване.

Описание:
• Ергономични, конични предварително оформени тапи за
еднократна употреба за употреба в изключително шумна среда
• Бързо достъпни и винаги под ръка с шнурове за безопасност
• Много висока изолация
• Отлично разпознаване на речта
• Високо удобство при носене
• Затворената повърхност предотвратява проникването на чужди
тела и частици мръсотия в щепсела
• Х-релефът предлага много предимства: намалява контактното
налягане на входа на слуховия канал, нежна, оптимална адаптация
към ушния канал, бързо правилно поставяне, лесно отстраняване на
запушалката

Бр. / Цвят / Артикулен номер
100
200

Зелен
Червен

0899300336
0899300337

Арт. №
0899300332

ЗАЩИТА ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ

Х-100 / Х-100

РАБОТНО ОБЛЕКЛО

Вътрешни антифони за диспенсър

ЗАЩИТА ЗА ГЛАВА

РЪКАВИЦИ

ВЪТРЕШНИ АНТИФОНИ-Х100

ЗАЩИТНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ

Вътрешни антифони с корда
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ЗАЩИТА НА ДИХАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ
Най-важните стандарти в областта на дихателната защита:
• EN 136 - Маски за цялото лице
• EN 140 - Полумаска и четвърт маска (изисквания, тестове и етикетиране)
• EN 143 - Филтри
• EN 149 - Полумаска и четвърт маска (изисквания, тестове и етикетиране)
Аерозолите и фините частици представляват два много опасни здравни рискове в работната среда и са почти невидими във
въздуха. Непрекъснатият контакт с тези частици и аерозоли може да причини сериозни здравословни проблеми.
В най-добрия случай повечето работници се сблъскват с неприятни миризми. Маските осигуряват защита срещу нетоксични и
ниско токсични: водни и маслени аерозоли, дим и фини частици по време на работа. Тяхната защитна функция в съответствие с
европейската норма EN 149. Този тип Маски са известни също като полу-маски, защото покриват и защитават част от лицето и
са маркирани с FFP. (Filtering Face Piece - Лицева филтърна полумаска)

Маските се класифицират според ефективността на филтрите в три класа..
РАЗМЕР НА
ЧАСТИЦИТЕ
(МИКРОНА)

КЛАС

ГРАНИЦА НА ПРОНИКВАНЕ НА ВЪЗДУХА
(Най-малко 95 LIT / MIN въздушен поток)

МАКСИМАЛНА КОНЦЕНТАРИЯ
ЧАСТИЦИ И АЕРОЗОЛ

FFP1

Филтрира поне 80% от частиците от въздуха

до 4 пъти по-висока от ДГС *

>5

< 22%

FFP2

Филтрира най-малко 94% от частиците от въздуха

до 12 пъти по-висока от ДГС *

2-5

< 8%

FFP3

Филтрира най-малко 99% от частиците от въздуха

до 48 пъти по-висока от ДГС *

<2

< 2%

*ДГС – допустима гранична стойност

ВЪТРЕШНО
ПРОНИКВАНЕ

ФИЛТЪРНА ПОЛУМАСКА

Процедура за поставяне на полумаска на лицето

Терминът "полумаски" се използва за няколко вида лични предпазни
средства за защита на дихателните органи: филтрираща маска и
маска със сменяем филтър. Филтрите трябва да бъдат направени съгласно
EN 149: 2011, т.е. те трябва да са направени от филтриращ материал
EN 149: 2011, т.е. трябва да са от филтриращ материал
(марля, целулоза или специално сгъната хартия), с или без клапани,
Те се използват за еднократна употреба, за защита срещу частици,
след което се изхвърлят.

Филтърна полумаска (респиратор) за частици

Носна ключалка
Носна част

Филтър за груби частици

Вътрешна част
Филтър за финни частици

1.Дръжте респиратора под брадичката с лента, която преминава през носа.
Издърпайте долната лента през главата си и я поставете около врата си под
ушите.
2.Издърпайте горната лента над главата и я поставете високо в
горната част на темето.
3.Поставете пръстите на двете ръце върху лентата,
която минава през носа. Оформете лентата в профила на носа, като
натиснете върха на носа с пръсти до бузите. Проверете дали маската
е добре поставена.
Поставете двете ръце изцяло над респиратора и издишайте. Ако въздухът
минава около носа, поставете отново лентата над носа, както е описано
в стъпка 3. Ако въздухът изтича в краищата на респиратора - затегнете
ремъка, който минава през главата. Ако не можете да получите правилния
резултат, не влизайте в замърсената област, но кажете на вашите началници.
Премахване на маската от лицето: Дръжте маската с една ръка, за да задържате
позицията по лицето. Изтеглете долната лента над главата с другата ръка и все
още държите маската в стартово положение. Издърпайте горната лента над
главата и извадете маската.
Ограничения за употребата на маски за еднократна употреба: при концентрация
на кислорода, по-малка от 17%, при наличие на токсични или радиоактивни
замърсители, при наличие на газ или пари, при пожарогасене.

Полумаски с филтър
•
Полумаска с филтър - Полумаската с филтър има "рамка" от мек
и еластичен материал и отделен филтър или филтри, които в повечето
случаи могат да бъдат сменяни.

Всяка маска трябва да има следната маркировка: логото на производителя, класа и
марката, и маркировка
. Маркировката удостоверява, че продуктът отговаря на
всички съответни европейски стандарти за безопасност и здраве на потребителите,
както и на екологичните изисквания.

Защита за глава

Клас на защита
FFP1 FFP2 FFP3
x

прах от цимент, тухли, павета

х
х

х
х

влакна, фибри
влакна и прах
прах

х
х
х

дим от метален и алум.оксид
дим

х
х

метален прах
метален прах

х

прах, гъбични елементи
бактерии, спори
прах /нетоксичен/
прах

х

бактерии, вируси
спори
прах
прах, частици, спори
бактерии, вируси

РЪКАВИЦИ

х
х

х

ЗАЩИТА ЗА ГЛАВА

фини частици, прах
фини частици, прах
фини частици боя
фини частици боя
фини частици боя

ЗАЩИТА ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ

Работа с дърво
Mеко дърво, шлайфане, рязане
Tвърда дървесина /дъб, бук, тропич.дървесина/
Шлайфане, четкане на боя
Шлайфане, четкане на боя, съдържаща хром
Водоразтворима боя, съдържаща мед/хром/
арсен
Строителство и свързани индустриални
дейности
Rабота с цимент, павета, покриви, плочки
Зидария: рязане, пробиване, разрушаване
Асбест: работа с малки количества
Покривна изолация, стъклена и мин.вата
Маджун /филър -шлайфане
Заваряване
Заваряване на неръждаема стомана + алуминий
твръдо запояване
Работа с метал
Метал: пробиване, шлайфане, фрезоване
Стомана/наръжд.стомана: пробиване, шлайфане,
фрезоване
Почистващи /рециклиращи дейности
Сортиране и изхвърляне на отпадъци
Изхвърляне на медицински отпадъци
Почистване на под
Радиоактивен прах
Селско стопанство
Болест по животни /дейности с болни животни
Дейности с мухъл
Дейности със сено, зърнени култури, брашно
Медицина/ грижа/ здраве
Алергии, цветен прашец, дом.прах, косми от
животни
бактерии, легионела, вируси, инфекции

Замърсител

х
х
х
х
х

РАБОТНО ОБЛЕКЛО

Дейности

ЗАЩИТНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОДХОДЯЩАТА ВИД МАСКА СПОРЕД ОБЛАСТИ НА РАБОТА

х
х
х
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РАБОТНО ОБЛЕКЛО

ЗАЩИТА ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ

ЗАЩИТА ЗА ГЛАВА

РЪКАВИЦИ

ЗАЩИТНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ

Защита за глава

62

CM3000-FFP2-CARBON

IIR EN14683 TYPE I

FFP2

Респираторна защитна маска с клапа

Хирургическа маска за лице

Защитна маска

Описание: Предпазва от вредни частици, прахове,
твърди и течни аерозоли, мъгла и дим до 10 пъти
над лимита, напр. шлифоване, рязане и обработка
на иглолистна дървесина, преработка на стъкло и
минерални влакна, прашни дейности в строителството
и селското стопанство, сортиране, депониране и
заваряване.

Описание:
• Лека и удобна за носене, с добра пропускливост
на въздуха при вдишване и издишване.
• BFE (Капацитет на бактериална филтрация) > 95%
Материал:
• PP / Полипропилен
• Метален клип за стягане около носа
• Здрав ластик за прикрепяне към ушите
Размер: 9.5см x 17.5см

Описание:
• Приляга плътно до лицето благодарение на
ергономичния си дизайн
• Мек и щадящ кожата вътрешена част
• Регулируема на носа
• Гъвкава и разтеглива примка за уши
• Сгъваема
• Хигиенни индивидуални опаковки
• Клас на филтъра - FFP2 NR
• EN-Norm - 149:2001 + A1:2009

Арт. №
0899110504

Арт. №
1899110542

Арт. №
1899110557

Защита за глава

ПОЛУМАСКА HM 175
Защитна маска

(Маска +2бр. филтри A2P3)
Части на комплекта:
• 1 бр. маска
• 2 бр. филтри А2P3RD

Приложене:
Комплект за бояджии, подходящ за бърза и лесна употреба
при работа с лакове и разтворители и възможност за практично
съхранение.
Арт. №
0899175020

Колан за главата:
Благодарение на мекия материал маската
приляга добре на всяка глава, без да скубе
косата. Дори под каска, коланът не се усеща.
Без силикони:
С байонетни връзки в съответствие с EN 140

ЗАЩИТА ЗА ГЛАВА

ДВОЕН ФИЛТЪР ЗА
НИСКО СЪПРОТИВЛЕНИЕ
ПРИ ДИШАНЕ

ЗАЩИТА ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ

БОЯДЖИЙСКИ КОМПЛЕКТ
HM175

Дизайн: Страничното позициониране на
филтрите и плоският дизайн на маските са
причина за широко поле на видимост и добро
прилягане.
Двоен филтър за ниско съпротивление при
дишане.
Гъвкава зона за носа за допълнителна здравина
на прилягане Специалният дизайн осигурява
изключително плътно прилягане и добро
прилягане също с предпазни очила.

РЪКАВИЦИ

Полумаска HM 175 е висококачествена
полумаска със странични байонетни
връзки за трайни и специални
приложения.

ЗАЩИТНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ

Заменящ продукт

РАБОТНО ОБЛЕКЛО

Заменящ продукт

Забележка: Внимание: Филтърът не е
включен в доставката

Арт. №
0899 175 000
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Защита за глава

РАБОТНО ОБЛЕКЛО

ЗАЩИТА ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ

ЗАЩИТА ЗА ГЛАВА

РЪКАВИЦИ

ЗАЩИТНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ

VM 175
Целолицева маска
Описание:
Цялата маска VM 175 е висококачествена маска със странични
байонетни връзки. Чрез cтраничното позициониране на филтрите не
cе влияе по никакъв начин на зрителното поле на ползвателя.
Безопасно и удобно уплътнение: двойната уплътнителна рамка с
тройна уплътнителна линия осигурява защита и плътно прилепване
към почти всички форми на лицето. Тялото на маската, изработено от
здрав EPDM, гарантира висока степен на комфорт при носене дори
и за по-продължителна употреба.
• Двоен филтър за ниско съпротивление при дишане
• Голямо поле на видимост: 180° визьор, изработен от компютър
Визьорът без изкривявания с ъгъл от 180° оcигурява широк обсег
на видимост.
• Интелигентна вентилационна система
• Интелигентната вентилационна система с отделна вътрешна
маска cе грижи прозорецът да не cе замъглява и за перфектна
видимост.
• 5-точков колан: удобният 5-точков колан гарантира, че маската
може да бъде поставена лесно и бързо. Благодарение на своята
ширина, той също предотвратява образуването на точки на
натиск върху главата.
• Цяла маcка в съответствие с EN 136: клаc 2, c байонетна връзка
в съответствие с EN 140
Забележка:
Внимание: Филтърът не е включен в доставката

Арт. №
0899175100

64

САМО С ПРЕДВАРИТЕЛНА
ПОРЪЧКА

Приложение:
Приложения във всички области на промишлеността, енергетиката,
управлението на отпадъците и сектора на занаятите. Където има
пари, разтворители и газове, е необходима ефективна респираторна
защита и защита на лицето.
Различни филтри:
1) Арт. 0899 175 010 / A2
2) Арт. 0899 175 011 / A2P3
3) Арт. 0899 175 012 / ABEK1
4) Арт. 0899 175 013 / ABEK1HgP*
5) Арт. 0899 175 014 / P2 тампон
6) Арт. 0899 175 015 / предфилтър
7) Арт. 0899 175 016 / P3R
8) Арт. 0899 175 101 / ABEK2HgP3

Защита за глава

1

2

3

4

5

6

7

8

• Cиcтема c байонетни връзки в cъответcтвие c EN 140
• Минимално тегло

Изображение

Тип филтър

Цветен код

Опасни вещества

Употреба

Арт. №

Бр./оп.

1

A2

Кафяво

Органични пари и газове (точка на кипене под 65°C)

Пръcкане на боя, използване на разтворители (голям
абcорбиращ капацитет)

0899175010

10

2

A2P3

Кафяво

Бяло

Oрганични пари и газове (точка на кипене под 65°C) и фин
прах (вижте P3R)

Пръcкане на боя, разтворители, токсични и
канцерогенни вещества.

0899175011

8

3

ABEK1

Кафяво

Сиво

Използване на хлор, белина, cолна киcелина, cерен
диокcид, метиламин.

10

Зелено

Oрганични пари, неорганични и киcелинни газове, амониак
и производни.

0899175012

Жълто
Кафяво

Сиво

8

Зелено

Използване на хлор, белина, cолна киcелина, cерен
диокcид, метиламин, против твърди и течни чаcтици
от токcички, много тоcички и канцерогенни вещеcтва.

0899175013

Жълто
Червено

Бяло

Органични пари, неорганични и киcелинни газове, амониак, живачни пари и производни. Фини прахови чаcтици до
30 пъти над допуcтимите cтойноcти, c цяла маcка до 400
пъти над допуcтимите cтойноcти.
Фин прах до 10 пъти над допуcтимите cтойноcти, c цяла
маcка до 15 пъти над допуcтимите cтойноcти.

Като предфилтър за чаcтици за A2 филтъра за газове.
За твърди и течни чаcтици.

0899175014

20

Органични пари, неорганични и киcелинни газове, амониак, живачни пари и производни. Фини прахови чаcтици до
30 пъти над допуcтимите cтойноcти, c цяла маcка до 400
пъти над допуcтимите cтойноcти.

Използване на хлор, белина, cолна киcелина, cерен
диокcид, метиламин, против твърди и течни чаcтици
от токcички, много тоcички и канцерогенни вещеcтва.

0899175101

6

За твърди и течни токcички, много токcички и
канцерогенни чаcтици.

0899175016

12

0899175015

20

4

ABEK1 HgP3

5

P2 Pod

Бяло

6

ABEK2 HgP3

Кафяво

Сиво

Жълто

Зелено

Червено

Бяло

7

P3R

Фин прах до 30 пъти над допуcтимите cтойноcти, c цяла
маcка до 400 пъти над допуcтимите cтойноcти.

8

Предфилтър

Необходим е при употребата на предфилтър за чаcтици в комбинация c филтър за газове

Приложение:
Химическа и бояджийска промишленост, обезвреждане и реконструкция, дървопреработвателни и преработвателни предприятия, подови настилки, предприятия за
преработка на пластмаси, моторни превозни средства и други работилници (всяка с подходящи филтри).

ЗАЩИТА ЗА ГЛАВА

РЪКАВИЦИ

• Газовите филтри могат да се комбинират с филтри за фини частици,
като се използва филтърния държач.

ЗАЩИТА ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ

• Оптимално разпределение на теглото

РАБОТНО ОБЛЕКЛО

Газов и комбиниран филтър, фин прахов филтър за
полумаската HM 175 и цялата маска VM 175

ЗАЩИТНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ

ФИЛТРИ ЗА ПОЛУМАCКА HM 175 И ЦЯЛА МАCКА VM 175
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Защита за глава

Целолицева маска
Описание:
• Интелигентна вентилационна системa, изработена от
висококачествен и здрав EPDM материал.
• Двойната уплътняваща рамка и тройната линия за запечатване
предлагат отлично уплътнение за всички форми на лицето.
• Голям, без изкривявания визьор, направен от плексиглас (PMMA),
устойчив на надраскване.
• Лесен за поставяне и сваляне
• Със стандартизирано свързване с кръгла резба.
Приложение:
• За приложения във всички сфери на индустрията, енергийния
мениджмънт, компаниите и квалифицираните занаяти, където е
необходима защита от изпарения, разтворители и газове.
Филтри:
089914211 - Защитно фолио за цяла маска Draeger 25 бр. в оп.
0899142014 - Филтър тип1140 А2 B2 RD, за цяла маска Draeger
0899142300 - Филтър тип 1140 P3 R, 0, за цяла маска
0899142015 - Филтър 1140 A2B2E2K2Hg-P3 R D за цяла маска VM
142

РАБОТНО ОБЛЕКЛО

ЗАЩИТА ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ

ЗАЩИТА ЗА ГЛАВА

РЪКАВИЦИ

ЗАЩИТНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ

VM 142

Арт. №
0899142
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САМО С ПРЕДВАРИТЕЛНА
ПОРЪЧКА

Защита за глава

A

кафяв

Газове и пари от органични съединения, точка на кипене> 65 ° C

B

сив

Неорганични газове и пари,например Хлор, сероводород, циановодород

E

жълт

Сярен диоксид, хлороводород и др киселинни газове

K

зелен

Амоняк и органични производни на амоняк

Hg

червен

Живак

P

бял

Частици

Тип филтър

Опасни вещества

Употреба

ABEK2Hg-P3

Частици и вещества, които трябва да бъдат
идентифицирани

Обща употреба, Боравене с химикали

ABEK2Hg-P3

Различни

Обща употреба, Транспорт на опасни стоки

A2

Парите на разтворители

Обща употреба, Почистване, Работа с бензин или разредители

ABEK2Hg-P3

Газове, разтворители, прахови частици

Строителство, Подготовка, изкопаване на замърсена почва

P3

Спори /мухъл, Гъбични спори

Отстраняване на отпадаци, Обща манипулация,

AB2-P3

Газове, пари, дим, фини частици

Дървообработване, Премахване на боята, Горене на стари бои

A2-P3

Инсектициди / Пестициди

Селското стопанство, Пръскане продукти за растителна защита (органични /
изпарителни)

ABEK2Hg-P3

Прахообразни частици, амоняк, H2S

Селското стопанство, Почистване в животновъдството

A2-P3

Фини частици от боя

Боядисване / лакиране, Водоразтворими бои

A2-P3

Разтворителни пари и мъгла

Боядисване / лакиране, Бои на базата на разтворители, и бои от синтетична смола

A2-P3

Разтворителни пари и частици боя

Боядисване / лакиране, Изоцианати(Разтворители)

A2-P3

Органични пари

Боядисване / лакиране

P3

Вируси

Медицина, Обща манипулация, Контакт с вируси

AB2-P3

Бактерии и газове

Плувни басейни, Допълнително пречистване
на водата с хлор

РЪКАВИЦИ

Основно приложение (тип замърсител)

ЗАЩИТА ЗА ГЛАВА

DIN EN с кръгла резба съгласно EN 148-1.
l Корпус на филтъра от алуминий (изключение P3-изработен от пластмаса).
Ниско тегло
Многократно отваряне и затваряне
С дълъг живот
Малко съпротивление при дишане
Дълъг срок на годност.
6 години за газови и комбинирани филтри.
12 години за филтри за частици.

Код на
цвета

ЗАЩИТА ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Тип
филтър

Тип филтър

Арт. №

Бр.

P3 RD

0899 142 300

1

A2

0899 142 012

1

A2-P3 RD

0899 142 312

1

A2B2-P3 RD

0899 142 014

1

A2B2E2K2Hg-P3 RD

0899 142 015

1

* Тази таблица е ръководство за избора на маски и филтри. Тя не освобождава от спазването на националните правила и закони за прилагане в ЕU и България.
Това не е заместител на наблюдението и разбирането на инструкциите за употреба, приложени към продуктите.

РАБОТНО ОБЛЕКЛО

Филтъри съгласно EN 143: 2000 и EN 14387, за дихателни апарати
със стандартна кръгла резба съгласно EN 148-1.

ЗАЩИТНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ

ФИЛТРИ ЗА ЦЯЛА МАСКА VM142
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ЗАЩИТА ПРИ
ЗАВАРЯВАНЕ

Арт. №
0984700660

Арт. №
0984700655

ЗАЩИТНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ

Лек и удобен заваръчен шлем с автоматично затъмняване
Универсална употреба
Подходящ за различни методи на заваряване - РЕДЗ, МИГ/МАГ,
ТИГ заваряване
• Лесно разпознаване на цветовете
• Филтър с високо ниво на контраст.
• Безстепенно регулиране на нивата на защита.
• Сменяема батерия.
Описание:
• Работна затъмненост DIN 4/4-8/9-13
• Бързина на сензора: 1/30 000 s
• Зрително поле 100х65 мм
• Захранване: Соларна клетка с Li батерия
• Oптични сензора: 4 бр.
• Продуктов стандарт:
EN379/EN175/EN166/
PPE Reg. 2016/425
• Функция: Заваряване/
Шлайфане
• Тегло: 480 гр.

РЪКАВИЦИ

•
•
•

ЗАЩИТА ЗА ГЛАВА

Описание:
• Работна затъмненост DIN 9 - 13
• Бързина на сензора: 1/25.000s
• Зрително поле 98 x 44 mm
• Захранване: автономно, спларни клетки.
• Два оптични сензора
• Продуктов стандарт EN 166, EN 175, EN 379
• Избор на режим: Заваряване / шлайфане
• Висококачествена пластмаса удароустойчива
• Тегло: 460 g

ЗАЩИТА ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ

TRUECOLOR

РАБОТНО ОБЛЕКЛО

WELDO
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ЗАЩИТНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ
РЪКАВИЦИ
ЗАЩИТА ЗА ГЛАВА
ЗАЩИТА ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ
РАБОТНО ОБЛЕКЛО
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ЗАВАРЪЧНИ ШЛЕМОВЕ

WURTH DESIGN
Описание:
• Затъмнение DIN: 9-13
• Бързина на сензора:
1/30.000s
• Зрително поле: 98x55mm
• 4 оптически сензора
• Мощност: соларни клетки
+ две литиеви батерии.
Животът на батерията е 5-7
години
• Всички настройки са
от външната страна на
маската - по-бърза работа
без отстраняване на
маската
• Допълнителни корекции
на подложките за
глава - регулиране на
разстоянието от лицето
• Стандарти CE, ANSI, CSA,
AS/NZS
• Избор на режим:
Заваряване/Шлайфане
• Висококачествена
пластмаса удароустойчива
• Тегло: 520g

STELLA

STELLA

WURTH DESIGN

Арт. №
0984700650

BLACK CARBON

Арт. №
0984700651

АКСЕСОАРИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
Арт. №
0984700665
0984700656
0984202100

Опис
Външно предпазно стъкло за маската Stella
Вътрешно предпазно стъкло за маска Weldo
Резервен бандаж за маска STELLA

STELLA

FIRE

Арт. №
0984700653

Подплата

3D дишаща
Външен материал

Черна кожа с подплатена яка
Бомбе

ЗАЩИТНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ

Защитни обувки за заварчици

РЪКАВИЦИ

JORDAN

ЗАЩИТА ЗА ГЛАВА

Композитно
Защита на подметката

ЗАЩИТА ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ

Кевларeна подложка
Стелка

Сменяема, анатомична и
антистатична стелка
Подметка

SRC

Арт.№ 05357102../40 - 46
EN ISO 20345

РАБОТНО ОБЛЕКЛО

ПУ еднокомпoнентна

100%
METAL
FREE

S1P
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РАБОТНО ОБЛЕКЛО

ЗАЩИТА ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ

ЗАЩИТА ЗА ГЛАВА

РЪКАВИЦИ

ЗАЩИТНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ

НОВО
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Кожени ръкавици за заварчици

Защитни ръкавици, кожа

W120

W-140

EN 420

EN 388

EN 407

EN 12477

kat. II

4.2.3.3.

4.1.3.x.4.x.

Tip A

EN ISO 420

EN388

EN407

Категория
II

3.1.4.3.X

4.1.3.X.4.X

Описание:
Дебели и меки ръкавици за заваряване, изработени от
качествено говежда кожа.

Описание:
Твърда защитна ръкавица от телешка кожа. Средна дебелина над 0,9 мм. Защитени/скрити шевове. Особено проектирана част за палец с двойно подгъв. Еластичен отвор за ръка.

Приложение:
За леки заваръчни и почистващи дейности.Ръкавиците не
трябва да бъдат използвани при омаслени повърхности.

Приложение:
Селско стопанство, металообработка, поддръжка, дърводелство, строителство, индустрия, механизация, шлосерство.

Размер: / Артикулен номер

Размер: / Арт. №

10

5350050210

One

0984310014

КОЖА

● За защита на гръдния кош

● Размер: 59x89 см
ЗАВАРЪЧНИ РЪКАВИ

Арт. № 0984312100

Област на приложение
Идеална защита срещу срязване и
триене. Подходяща при обработка на
ламарина, стъкло, корабостроене,
машиностроене, производство на
каросерии на моторни превозни
средства.

Изработена от сплъстена
кожа
● Чифт кожени ръкави с връзка
● Дължина прибл. 56 см

Арт. № 0984312101

ЗАЩИТНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ

Изработена от сплъстена
кожа

РЪКАВИЦИ

ЗАВАРЪЧНА ПРЕСТИЛКА

Описание:
Изработена от сплъстена кожа
За защита на гръдния кош
Размер: 59x89 см

ЗАВАРЪЧНИ РЪКАВИ
Изработена от сплъстена

кожа
Описание:
Изработена
сплъстена
кожа
● Чифтот
кожени
ръкави
с връзка
Чифт ●
кожени
ръкави
с връзка
Дължина
прибл.
56 см дължина приблизително 56 см
Арт. № 0984312101

Приложение:
Идеална защита срещу срязване и триене. Подходяща
при обработка на ламарина, стъкло, корабостроене,
машиностроене, производство на каросерии на моторни
превозни средства.

Приложение:
Област
на приложение
Особено
подходящи
за употреба при заваръчни работи,
струговане
и
леярство,
и за
металообработване.
Особено подходящи
употреба при

Артикулен номер

Размер: / Артикулен номер

0984312100

ЗАЩИТА ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ

ПРЕСТИЛКА

РАБОТНО ОБЛЕКЛО

ЗАВАРЪЧНИ
РЪКАВИ
ЗАВАРЪЧНА

BG - 03/19 - 00462 - © •

Особено подходящи за употреба при
заваръчни работи, струговане и
леярство, и металообработване.

ЗАЩИТА ЗА ГЛАВА

Област на приложение

заваръчни работи, струговане и
леярство, и металообработване.

0984312101
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РАЗГЛЕДАЙТЕ ПЪЛНА ГАМА РАБОТНИ
ОБЛЕКЛА НА WUERTH.BG

Зимно водоустойчиво яке, ELBRUS
Арт. № 589960048.

Softshell яке, GRIGIO
Арт. № 589960040.

Зимно яке, Forest
Арт. № 589980040.

Яке, STRIKE
Арт. № 589960047.

SAFETY AT WORK • SAFETY AT WORK • SAFETY AT WORK • SAFETY AT WORK • SAFETY AT WORK

ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

Вюрт България ЕООД℅София℅с. Герман℅ул. Манастирска воденица № 53℅Т: +359 (0) 2 965 99 55℅office@wuerth.bg ⋅ www.wuerth.bg

