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KOLEKCJA EKONOMICZNA

93,50 zł
104,00 zł

109,00 zł

104,00 zł 104,00 zł

104,00 zł

 7241B
 7243BK

 7243CK

 7246BK  7247BK

 7241CK

112,50 zł

130,50 zł

135,50 zł

133,00 zł
129,50 zł

133,00 zł

 Półbuty bezpieczne skórzane, 
podnosek stalowy, wkładka 
antyprzebiciowa stalowa o dużej 
elastyczności
   
Rozmiary: 35 – 48
EN  20345 S1P SRC

Trzewiki bezpieczne skórzane, 
podnosek stalowy, wkładka 
antyprzebiciowa z włókna 
kompozytowego
   
Rozmiary: 35 – 48
EN  20345 S1P SRC

Trzewiki bezpieczne skórzane, 
wodoodporne, z systemem szybkiego 
zdejmowania, podnosek stalowy, 
wkładka antyprzebiciowa z włókna 
kompozytowego
   
Rozmiary: 35 – 48
EN  20345 S3 RS SRC

Półbuty bezpieczne zamszowe, 
perforowane, podnosek stalowy, 
wkładka antyprzebiciowa z włókna 
kompozytowego
   
Rozmiary: 35 – 48
EN  20345 S1P SRC

Półbuty bezpieczne skórzane, 
perforowane, podnosek stalowy, 
wkładka antyprzebiciowa z włókna 
kompozytowego
   
Rozmiary: 35 – 48
EN  20345 S1P SRC

 Półbuty bezpieczne skórzane, 
wodoodporne, podnosek stalowy, 
wkładka antyprzebiciowa z włókna 
kompozytowego
   
Rozmiary: 35 – 48
EN  20345 S3 SRC

 7241FT

Półbuty zawodowe skórzane, 
wodoodporne, bez podnoska, bez 
wkładki antyprzebiciowej   
 
Rozmiary: 35-48
EN 20347 O2 FO SRC

93,00 zł106,00 zł

 7243CR

Trzewiki bezpieczne skórzane, 
wodoodporne, z podeszwą gumową 
i systemem szybkiego zdejmowania, 
podnosek stalowy, wkładka 
antyprzebiciowa stalowa o dużej 
elastyczności
 
Rozmiary: 35-48
EN 20345 S3 RS HRO SRC

142,50 zł193,00 zł

 7243FT

Trzewiki zawodowe skórzane, 
wodoodporne, bez podnoska, bez 
wkładki antyprzebiciowej   

 Rozmiary: 35-48
EN 20347 O2 FO SRC

93,50 zł122,50 zł
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119,00 zł 7245BK
148,00 zł

 Trzewiki bezpieczne skórzane, 
wodoodporne, sznurowane, 
z systemem szybkiego zdejmowania 
i osłoną języka zapinaną na rzep, 
podnosek stalowy, wkładka 
antyprzebiciowa z włókna 
kompozytowego

Rozmiary: 35 – 48
EN  20345 S3 RS SRC

150,00 zł7200BKK
187,50 zł

 Półbuty bezpieczne skórzane, 
wodoodporne, podnosek polimerowy, 
wkładka antyprzebiciowa z włókna 
kompozytowego
  
Rozmiary: 35 – 48
EN  20345 S3 SRC

160,50 zł7201BKK
206,50 zł

Trzewiki bezpieczne skórzane, 
wodoodporne, podnosek polimerowy, 
wkładka antyprzebiciowa z włókna 
kompozytowego
  
Rozmiary: 35 – 48
EN  20345 S3 SRC

151,00 zł 7216BKK
196,50 zł

 Sandały bezpieczne zamszowe, 
perforowane, z paskiem zapinanym 
na rzep, podnosek polimerowy, 
wkładka antyprzebiciowa z włókna 
kompozytowego   
 
Rozmiary: 35 – 48
EN 20345 S1P SRC

159,00 zł 7235B
202,50 zł

Półbuty bezpieczne z nubuku 
ACTION, z nylonowymi wstawkami, 
wodoodporne, podnosek stalowy, 
wkładka antyprzebiciowa stalowa 
o dużej elastyczności   
 
Rozmiary: 35-48
EN 20345 S3 SRC

164,00 zł 7236B
211,50 zł

Trzewiki bezpieczne z nubuku 
ACTION, z nylonowymi wstawkami, 
wodoodporne, podnosek stalowy, 
wkładka antyprzebiciowa stalowa 
o dużej elastyczności
   
 Rozmiary: 35-48
EN 20345 S3 SRC

147,00 zł7239C
210,50 zł

Trzewiki wysokie bezpieczne skórzane, 
wodoodporne, podnosek stalowy, 
wkładka antyprzebiciowa stalowa 
o dużej elastyczności, z membraną 
termoizolacyjną i wzmocnieniem noska 
z poliuretanu
   
    Rozmiary: 35 – 48
EN 20345 S3 CI SRC

107,00 zł7243PL
138,50 zł

 Trzewiki bezpieczne skórzane, 
wodoodporne, podszewka z futerkiem, 
podnosek stalowy, wkładka 
antyprzebiciowa stalowa o dużej 
elastyczności   
   
 Rozmiary: 35 – 48
EN  20345 S3 SRC

podszewka z futerkiem

159,00 zł 7216SN
228,00 zł

 Sandały robocze zamszowe, 
perforowane, z paskiem zapinanym 
na rzep, podnosek polimerowy, 
wkładka antyprzebiciowa z włókna 
kompozytowego   

 Rozmiary: 35 – 48
EN 20345 S1P SRC
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139,00 zł

129,00 zł
149,00 zł

159,00 zł7249GK

7248GK
7235BK

7236BK

173,00 zł

163,00 zł

188,00 zł

201,00 zł

Trzewiki bezpieczne zamszowe 
z wstawkami z nylonu, z systemem 
szybkiego zdejmowania, ze wzmocnieniem 
noska z poliuretanu, podnosek stalowy, 
wkładka z włókna kompozytowego
   
 Rozmiary: 35 – 48
EN 20347 S1P RS SRC

Półbuty bezpieczne zamszowe 
z wstawkami z nylonu, ze wzmocnieniem 
noska z poliuretanu, podnosek stalowy, 
wkładka z włókna kompozytowego
   
 Rozmiary: 35 – 48
EN 20347 S1P SRC

Półbuty bezpieczne z nubuku Action, 
wodoodporne, ze wzmocnieniem 
noska z poliuretanu, podnosek stalowy, 
wkładka antyprzebiciowa z włókna 
kompozytowego
   
 Rozmiary: 35 – 48
EN 20347 S3 SRC

Trzewiki bezpieczne z nubuku Action, 
wodoodporne, z systemem szybkiego 
zdejmowania, ze wzmocnieniem noska 
z poliuretanu, podnosek stalowy, 
wkładka antyprzebiciowa z włókna 
kompozytowego
   
 Rozmiary: 35 – 48
EN 20347 S3 RS SRC

121,50 zł7248G
164,50 zł

Półbuty bezpieczne zamszowe, 
ze wstawkami z siateczki, podnosek 
stalowy, wkładka antyprzebiciowa 
stalowa o dużej elastyczności
   
 Rozmiary: 35 – 48
EN  20345 S1P SRC

7249G 124,50 zł168,00 zł
Trzewiki bezpieczne zamszowe, 
ze wstawkami z siateczki, podnosek 
stalowy, wkładka antyprzebiciowa 
stalowa o dużej elastyczności   
   
 Rozmiary: 35 – 48
EN  20345 S1P SRC

147,00 zł7210BKK
190,50 zł

Półbuty bezpieczne zamszowe, 
perforowane, podnosek polimerowy, 
wkładka antyprzebiciowa z włókna 
kompozytowego
    
Rozmiary: 35 – 48
EN  20345 S1P SRC

239,00 zł515141
299,00 zł

Trzewiki bezpieczne, typu trekking, 
zamszowe z nylonowymi wstawkami

– Oddychające, podszewka hydrofi lowa (nieodporna na 
   wodę, ale usuwająca wilgoć czyli 
   przeciwwilgociowa)
– Język miechowy chroniący przed brudem i kurzem
– Anatomicznie wyprofi lowana, wyjmowana, 
   oddychająca, antystatyczna wkładka 
   o właściwościach antybakteryjnych, ze wstawką 
   wspomagającą absorbcję energii w części piętowej
– Elementy odblaskowe zwiększające bezpieczeństwo 
   w nocy
– Antystatyczna, podeszwa poliuretanowa o jednej
   gęstości o doskonałych właściwościach 
   antypoślizgowych
– Podnosek kompozytowy
– Wkładka antyprzebiciowa z włókna kompozytowego.
– Stylowe, dwukolorowe sznurowadła
– Nie zawierają elementów metalowych
– Kolor szary/czarny

    Rozmiary: 38 – 47
EN 20345 S1P SRC

Nie stosować przy pracach ciężkich jak: 
konstrukcje, budownictwo i rolnictwo
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145,00 zł

155,00 zł

 7212LG

 7214LN

181,00 zł

191,00 zł

Półbuty bezpieczne damskie, 
zamszowe, perforowane, z wstawkami 
z siateczki, podnosek polimerowy, 
wkładka antyprzebiciowa z włókna 
kompozytowego. Niezwykle elastyczne 
i lekkie - przybliżona waga, rozmiar 
38: 380 g   

Obuwie FLEX jest szczególnie polecane dla pracownic 
magazynów, serwisantek oraz w transporcie

 Rozmiary: 34 – 42
EN 20347 S1P SRC

Półbuty bezpieczne damskie, 
zamszowe, wodoodporne, 
z wstawką na nosku odporną na 
przetarcia, podnosek polimerowy, 
wkładka antyprzebiciowa z włókna 
kompozytowego. Niezwykle elastyczne 
i lekkie - przybliżona waga, rozmiar 
38: 380 g

Obuwie FLEX jest szczególnie polecane dla pracownic 
magazynów, serwisantek oraz w transporcie

 Rozmiary: 34 – 42
EN 20347 S3 SRC

225,00 zł510139
289,00 zł

Półbuty bezpieczne, typu trekking, 
zamszowe z nylonowymi wstawkami

– Oddychające, podszewka hydrofi lowa (nieodporna na 
   wodę, ale usuwająca wilgoć czyli 
   przeciwwilgociowa)
– Język miechowy chroniący przed brudem i kurzem
– Anatomicznie wyprofi lowana, wyjmowana, 
   oddychająca, antystatyczna wkładka 
   o właściwościach antybakteryjnych, ze wstawką 
   wspomagającą absorbcję energii w części piętowej
– Elementy odblaskowe zwiększające bezpieczeństwo 
   w nocy
– Antystatyczna, podeszwa poliuretanowa o jednej
   gęstości o doskonałych właściwościach 
   antypoślizgowych
– Podnosek kompozytowy
– Wkładka antyprzebiciowa z włókna kompozytowego.
– Stylowe, dwukolorowe sznurowadła
– Nie zawierają elementów metalowych
– Kolor szary/czarny

    Rozmiary: 37 – 47
EN 20345 S1P SRC

Nie stosować przy pracach ciężkich jak: 
konstrukcje, budownictwo i rolnictwo

245,00 zł510188
303,00 zł

Półbuty bezpieczne, perforowane  typu 
sportowego, z zamszu (skóra dwoina)

– Pięta wzmocniona w ciemnej części wyjątkowo 
   mocno odporna na ścieranie
– Wierzch perforowany, oddychający 
– Wewnętrzna podszewka Dry Pol® hydrofi lowa 
   (nieodporna na wodę, ale usuwająca wilgoć czyli 
   przeciwwilgociowa)
– Wyjmowana, antystatyczna wkładka pod stopę 
   o właściwościach antybakteryjnych
– Podeszwa poliuretanowa o podwójnej gęstości
– Podnosek stalowy wytrzymujący uderzenie 200J
– Wkładka antyprzebiciowa z materiału ENIGMA 
   T-SYSTEM – jest niemetalową wkładką wytworzoną 
   z włókna o wysokiej trwałości. Odporna na 
   długotrwałe używanie, lekka, elastyczna i 
   komfortowa
– Sznurowane za pomocą klasycznych  sznurowadeł
– Kolor beżowo – pomarańczowy
   
  Rozmiary: 38 – 48
EN 20345 S1P SRC

260,00 zł510198
326,50 zł

Półbuty bezpieczne, perforowane 
typu sportowego, z zamszu (sztuczna 
mikrofi bra)

– Wierzch perforowany oddychający 
– Wewnętrzna podszewka Dry Pol® hydrofi lowa 
   (nieodporna na wodę, ale usuwająca wilgoć czyli 
   przeciwwilgociowa)
– Wyjmowana, antystatyczna wkładka pod stopę 
   o właściwościach antybakteryjnych
– Podeszwa poliuretanowa o podwójnej gęstości
– Podnosek stalowy wytrzymujący uderzenie 200J
– Wkładka antyprzebiciowa z materiału ENIGMA 
   T-SYSTEM – jest niemetalową wkładką wytworzoną 
   z włókna o wysokiej trwałości. Odporna na 
   długotrwałe używanie, lekka, elastyczna 
   i komfortowa
– Sznurowane za pomocą klasycznych  sznurowadeł
– Kolor czarno-fl uorescencyjno-żółto-zielony
   
  Rozmiary: 38 – 48
EN 20345 S1P SRC

299,00 zł510243
365,00 zł

 Półbuty bezpieczne, typu sportowego, 
z zamszu (skóra dwoina)

– Oddychające,  z wstawkami w naturalnym zamszu 
   z technicznego materiału wysoce odpornego na 
   przetarcia
– Wewnętrzna wyściółka Air 3D, oddychająca, 
   hydrofi lowa (nieodporna na wodę, ale usuwająca 
   wilgoć czyli  przeciwwilgociowa)
– Wygodna wkładka: gruba, wymienna, 
   antyelektrostatyczna, oddychająca, antybakteryjna
– Podeszwa z poliuretanu o dwóch gęstościach
– Aluminiowy podnosek
– Wkładka antyprzebiciowa z materiału 
   ENIGMA T-SYSTEM – jest niemetalową wkładką 
   wytworzoną z włókna o wysokiej trwałości. Odporna 
   na długotrwałe używanie, lekka, elastyczna 
   i komfortowa
– Sznurowane granatowymi sznurowadłami
– Kolor wierzchu: granatowo-szary
   
  Rozmiary: 36 – 48
EN 20345 S1P SRC

DOSTĘPNE OD LISTOPADA

DOSTĘPNE OD LISTOPADA
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249,00 zł515142
296,00 zł

Trzewiki bezpieczne, bardzo 
wytrzymałe, z wodoodpornej 
tkaniny technicznej

– Górna część buta wykonana nowoczesnej 
   tkaniny o wysokiej oddychalności, 
   wytrzymałości i wyjątkowej odporności 
   na przetarcia.
– Podszewka oddychająca, hydrofi lowa 
   (nieodporna na wodę, ale usuwająca wilgoć 
   czyli przeciw wilgociowa), z wewnętrzną 
   siateczkową podszewką zapewniająca przepływ 
   powietrza wewnątrz buta
– Watowany język miechowy chroniący przed 
   przedostawaniem się, brudu, kurzu etc. 
   do wnętrza buta
– Anatomicznie wyprofi lowana oddychająca, 
   antystatyczna wkładka z apreturą antybakteryjną 
   i wstawką wspomagającą absorbcję energii 
   w części piętowej
– Podeszwa z poliuretanu o jednej gęstości, 
   antystatyczna o wysokich właściwościach 
   antypoślizgowych  
– Kompozytowy podnosek
– Poliestrowa wkładka antyprzebiciowa 
– Nie zawierają elementów metalowych
– Waga: 460g (1 but w rozmiarze 41)
– Kolor czarny

  Rozmiary: 37 – 47
EN20345 S3 SRC

219,00 zł
379,00 zł

7237WR
7294HN

270,00 zł

421,00 zł

Trzewiki bezpieczne zamszowe 
z wstawkami z nylonu, wodoodporne, 
z podeszwą gumową i systemem 
szybkiego zdejmowania, podnosek 
polimerowy, wkładka antyprzebiciowa 
z włókna kompozytowego
    
Rozmiary: 35 – 48
EN  20345 S3 RS WR HRO SRC
WR – obuwie wodoodporne, po 1000 krokach w zbiorniku 
z 3 cm wody, mokra powierzchnia wewnętrzna musi być  
mniejsza/równa 3 cm2 (plama)

Trzewiki bezpieczne z nubuku, 
wodoodporne, z systemem 
zwiększającym stabilność 
stopy i systemem szybkiego 
zdejmowania, podnosek stalowy, 
wkładka antyprzebiciowa z włókna 
kompozytowego. Trwałe gumowe 
urzeźbienie i nosek z poliuretanu
    
Rozmiary: 39 – 47
20347 S3 HRO HI RS SRC

299,00 zł7293NKK
526,00 zł

 Półbuty bezpieczne z nubuku, 
wodoodporne, bardzo szerokie 
z systemem zwiększającym stabilność 
stopy, z odporną na ścieranie podeszwą 
gumową Vibram®, podnosek 
polimerowy, wkładka antyprzebiciowa 
z włókna kompozytowego

      Rozmiary: 41–45
EN  20345 S3 HRO SRC

359,00 zł7293HN
406,00 zł

Półbuty bezpieczne z nubuku, 
wodoodporne, z systemem 
zwiększającym stabilność stopy, 
podnosek stalowy, wkładka 
antyprzebiciowa z włókna 
kompozytowego. Trwałe gumowe 
urzeźbienie i nosek z poliuretanu
    
Rozmiary: 39 – 47
20347 S3 HRO HI SRC

189,00 zł510131
220,00 zł

Półbuty bezpieczne , bardzo 
wytrzymałe, z wodoodpornej tkaniny 
technicznej

– Górna część buta wykonana z nowoczesnej tkaniny 
   o wysokiej oddychalności, wytrzymałości 
   i wyjątkowej odporności na przetarcia.
– Podszewka oddychająca, hydrofi lowa (nieodporna 
   na wodę, ale usuwająca wilgoć czyli przeciw 
   wilgociowa), z wewnętrzną siateczkową podszewką 
   zapewniająca przepływ powietrza wewnątrz buta
– Watowany język miechowy chroniący przed 
   przedostawaniem się, brudu, kurzu etc. do wnętrza 
   buta
– Anatomicznie wyprofi lowana oddychająca, 
   antystatyczna wkładka z apreturą antybakteryjną 
   i wstawką wspomagającą absorbcję energii w części 
   piętowej
– Podeszwa z poliuretanu o jednej gęstości, 
   antystatyczna o wysokich właściwościach 
   antypoślizgowych
– Kompozytowy podnosek
– Poliestrowa wkładka antyprzebiciowa
– Nie zawierają elementów metalowych
– Waga: 455g (1 but w rozmiarze 41)
– Kolor czarny

 Rozmiary: 37 – 47
EN20345 S3 SRC

DOSTĘPNE OD POŁOWY PAŹDZIERNIKA
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185,00 zł

195,00 zł

 7217FG

 7219FY

220,00 zł

232,50 zł

Półbuty bezpieczne z siateczki, bardzo 
przewiewne, z wstawką na nosku 
odporną na przetarcia. Niezwykle 
elastyczne i lekkie – przybliżona waga, 
rozmiar 42: 490 g
Podnosek polimerowy, wkładka 
antyprzebiciowa z włókna 
kompozytowego

Obuwie FLEX jest szczególnie polecane dla 
pracowników magazynowych, serwisantów oraz 
w transporcie
 
Rozmiary: 35 – 48
EN 20345 S1P SRC

Półbuty bezpieczne z mikrofi bry, 
wodoodporne, z wstawką na nosku 
odporną na przetarcia. Niezwykle 
elastyczne i lekkie - przybliżona waga, 
rozmiar 42: 490 g
Podnosek polimerowy, wkładka 
antyprzebiciowa z włókna 
kompozytowego
 
Obuwie FLEX jest szczególnie polecane dla 
pracowników magazynowych, serwisantów oraz 
w transporcie
 
Rozmiary: 35 – 48
EN 20345 S3 SRC

185,00 zł 7217FB
220,00 zł

Półbuty bezpieczne z siateczki, bardzo 
przewiewne, z wstawką na nosku 
odporną na przetarcia. Niezwykle 
elastyczne i lekkie – przybliżona waga, 
rozmiar 42: 490 g
Podnosek polimerowy, wkładka 
antyprzebiciowa z włókna 
kompozytowego

Obuwie FLEX jest szczególnie polecane dla 
pracowników magazynowych, serwisantów oraz 
w transporcie
 
Rozmiary: 35 – 48
EN 20345 S1P SRC

119,00 zł 7220PE
163,50 zł

Półbuty bezpieczne skórzane, 
z nylonowymi wstawkami, 
wodoodporne, podnosek stalowy, 
ze wzmocnieniem noska, wkładka 
antyprzebiciowa z włókna 
kompozytowego, odblaskowa wstawka 
na pięcie   
 
Rozmiary: 35-48
EN 20345 S3 SRC

125,00 zł 7221PE
171,00 zł

Trzewiki bezpieczne skórzane, 
z nylonowymi wstawkami, 
wodoodporne, wyposażone w system 
szybkiego zdejmowania, podnosek 
stalowy, ze wzmocnieniem noska, 
wkładka antyprzebiciowa z włókna 
kompozytowego, odblaskowa wstawka 
na pięcie   
 
Rozmiary: 35-48
EN 20345 S3 RS SRC

115,00 zł7224PE
171,00 zł

Półbuty bezpieczne zamszowe 
perforowane z nylonowymi wstawkami, 
nosek pokryty poliuretanem, wstawka 
refl eksyjna na pięcie, podnosek stalowy, 
wkładka antyprzebiciowa z włókna 
kompozytowego
  
Rozmiary: 35 – 48
EN  20345 S1P SRC

299,00 zł

359,00 zł



8

CENY SUGEROWANE, NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT

299,00 zł7252NKK
368,00 zł

Półbuty bezpieczne z nubuku, 
wodoodporne, z wstawkami 
z wodoodpornego nylonu, podnosek 
polimerowy, wkładka antyprzebiciowa 
z włókna kompozytowego
   
    Rozmiary: 38 – 47
EN 20345 S3 SRC

329,00 zł7253NKK
405,00 zł

Trzewiki bezpieczne z nubuku 
ze wstawkami z mikrofi bry, 
wodoodporne, podnosek polimerowy, 
wkładka antyprzebiciowa z włókna 
kompozytowego
   
    Rozmiary: 38 – 47
EN 20345 S3 SRC

395,00 zł7293HM
477,00 zł

Półbuty ze skóry licowej 
impregnowanej mieszaniną tłuszczową, 
wodoodporne z podeszwą VIBRAM 
nowej generacji

– Wysoko nalany nosek z poliuretanu (zapobiega 
   ścieraniu się lica przy pracy na kolanach lub 
   poruszaniu się po trudnym terenie)
– Wstawka odporna na przetarcia na pięcie (zapobiega 
   ścieraniu lica w części piętowej)
– Podnosek z włókna szklanego wytrzymujący 
   uderzenie 200 J.
– Wkładka antyprzebiciowa z włókna kompozytowego
– Podeszwa zbudowana z lekkiej i elastycznej 
   części  poliuretanowej bezpośrednio pod stopą 
   i z odpornej na wysoką temperaturę i trudne warunki 
   części dolnej bezpośrednio dotykającej podłoża, 
   wykonanej z kauczuku nitrylowego HRO o nazwie 
   „Ranger” Vibram®.
– Największa ze stosowanych tęgości buta – 11
– Wkładka pod stopą wykonana z czarnego materiału 
   PE połączonego z EVA o specjalnych właściwościach 
   zapobiegających odkształcaniu się i perforowana 
   w celu lepszego zabezpieczenia przed nadmiernym 
   poceniem się stopy
    
Rozmiary: 39 – 48
EN 20345 S3 HRO HI WR SRC

415,00 zł7294HM
507,00 zł

Trzewiki ze skóry licowej 
impregnowanej mieszaniną tłuszczową, 
wodoodporne z podeszwą VIBRAM 
nowej generacji

– Wysoko nalany nosek z poliuretanu (zapobiega 
   ścieraniu się lica przy pracy na kolanach lub 
   poruszaniu się po trudnym terenie)
– Wstawka odporna na przetarcia na pięcie (zapobiega 
   ścieraniu lica w części piętowej)
– Podnosek z włókna szklanego wytrzymujący 
   uderzenie 200 J
– Wkładka antyprzebiciowa z włókna kompozytowego
– Podeszwa zbudowana z lekkiej i elastycznej 
   części  poliuretanowej bezpośrednio pod stopą 
   i z odpornej na wysoką temperaturę i trudne warunki 
   części dolnej bezpośrednio dotykającej podłoża, 
   wykonanej z kauczuku nitrylowego HRO o nazwie 
   „Ranger” Vibram®
– Największa ze stosowanych tęgości buta – 11
– Wkładka pod stopą wykonana z czarnego materiału 
   PE połączonego z EVA o specjalnych właściwościach 
   zapobiegających odkształcaniu się. Perforowana 
   w celu lepszego zabezpieczenia przed nadmiernym 
   poceniem się stopy
    
Rozmiary: 39 – 48
EN 20345 S3 HRO HI WR SRC

465,00 zł7294HMC
567,00 zł

Trzewiki ze skóry licowej 
impregnowanej mieszaniną tłuszczową, 
odporne na niską temperaturę 
i wodoodporne, z podeszwą VIBRAM 
nowej generacji

– Wysoko nalany nosek z poliuretanu (zapobiega 
   ścieraniu się lica przy pracy na kolanach lub 
   poruszaniu się po trudnym terenie)
– Wstawka odporna na przetarcia na pięcie (zapobiega 
   ścieraniu lica w części piętowej)
– Podnosek z włókna szklanego wytrzymujący 
   uderzenie 200 J
– Wkładka antyprzebiciowa z włókna kompozytowego
– Podeszwa zbudowana z lekkiej i elastycznej 
   części  poliuretanowej bezpośrednio pod stopą 
   i z odpornej na wysoką temperaturę i trudne warunki 
   części dolnej bezpośrednio dotykającej podłoża, 
   wykonanej z kauczuku nitrylowego HRO o nazwie 
   „Ranger” Vibram®.
– Największa ze stosowanych tęgości buta – 11
– Wkładka pod stopą wykonana z czarnego materiału 
   PE połączonego z EVA o specjalnych właściwościach 
   zapobiegających odkształcaniu się. Perforowana 
   w celu lepszego zabezpieczenia przed nadmiernym 
   poceniem się stopy.
– Wyposażone w specjalną membranę TEPOR, 
   zapobiegającą poceniu się i zabezpieczającą przed 
   chłodem ( -20°C ) i wiatrem
    
Rozmiary: 39 – 48
EN 20345 S3 HRO HI CI WR SRC

259,00 zł 7316N
303,00 zł

Półbuty bezpieczne zamszowe 
z wstawkami z mikrofi bry, 
wodoodporne, podnosek z włókna 
szklanego, wkładka antyprzebiciowa 
z włókna kompozytowego   

 Rozmiary: 35-48
EN 20345 S3 SRC
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329,00 zł7294NKK
558,00 zł

Trzewiki bezpieczne z nubuku, 
wodoodporne, bardzo szerokie 
z systemem zwiększającym stabilność 
stopy, z odporną na ścieranie podeszwą 
gumową Vibram®, podnosek 
polimerowy, wkładka antyprzebiciowa 
z włókna kompozytowego   
    
Rozmiary: 41–46
EN  20345 S3 HRO SRC

349,00 zł7294TKK
566,00 zł

Trzewiki bezpieczne z nubuku, wodood-
porne z membraną ThinsulateTM, bardzo 
szerokie, z systemem zwiększającym 
stabilność stopy, z odporną na ścieranie 
podeszwą gumową Vibram®, podnosek 
polimerowy, wkładka antyprzebiciowa 
z włókna kompozytowego

 Rozmiary: 39–48
EN 20345 S3 HRO CI SRC

182,50 zł570400*
236,50 zł

Obuwie techniczne wykonane 
w technologii TPR / tech-fabric

– Podeszwa i przyszwa wykonane z termoplastycznej 
   gumy TPR (wodoodporne)
– Elastyczne i odporne nawet w niskich temperaturach 
   (do -30 ° C)
– Wierzch z wytrzymałej tkaniny wodoodpornej 
   o wysokiej wytrzymałości
– Ciepła wyściółka wewnętrzna i podszewka z polaru
– Mała tylna wkładka ułatwiająca szybkie zdjęcie buta 
   ze stopy
– Zamykanie z dwukolorowymi sznurowadłami 
   i metalowymi oczkami (bez niklu)
– Podeszwa z samoczyszczącymi się rowkami 
   zapewnia doskonałą przyczepność
–Super lekkie, wyjątkowo  wygodne w noszeniu
– Kolor czarny
– Obuwie techniczne nie posiada badań na normy CE

    Rozmiary: 38 – 47

28,50 zł570005
31,70 zł

 Buty wysokie zawodowe z PCW, 
wodoodporne, czarne, podszewka 
z płótna bawełnianego, wysoka 
elastyczność tworzywa nawet w 
niskich temperaturach (do -20° C), 
podeszwa z protektorem
   
Rozmiary: 38 – 46
EN ISO 20347 OB SRA

68,00 zł570110
82,60 zł

Buty wysokie bezpieczne z PCW,
stalowy podnosek i wkładka, czarna,
antypoślizgowa, olejoodporna
podeszwa, kolor żółty

    Rozmiary: 38 – 48
EN 20345 S5 SRC

56,50 zł575031
74,70 zł

Buty wysokie, gumowe. Gruba 
gumowa podeszwa z głębokimi 
wgłębieniami poprawiającymi 
stabilność i przyczepność do podłoża. 
Podszewka z tkaniny bawełnianej

    Rozmiary: 39 – 47
EN 20344 EN 20347

79,75 zł7328EA
101,50 zł

 Buty wysokie bezpieczne z PCW, 
pomarańczowe,  wodoodporne, 
podnosek stalowy, wkładka 
antyprzebiciowa ze stali nierdzewnej
   
  Rozmiary: 38 – 47
EN  20345 S5 SRC

79,75 zł7328EN
101,50 zł

 Buty wysokie bezpieczne z PCW, 
czarne, wodoodporne, podnosek 
stalowy, wkładka antyprzebiciowa ze 
stali nierdzewnej
   
  Rozmiary: 38 – 47
EN  20345 S5 SRC

* Produkt nie jest 
klasyfi kowany jako ŚOI 
i wobec tego nie podlega 
obowiązkowi deklaracji CE
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* Produkt nie jest 
klasyfi kowany jako ŚOI 
i wobec tego nie podlega 
obowiązkowi deklaracji CE

29,00 zł545046*
35,35 zł

Podkolanówki techniczne, 52% Meryl 
Skin-Life®, 48% poliamid

– Nieuciskający  mankiet
– Oddychająca tkanina na łydce – trykot
– Elastyczna gumka stabilizująca kostkę i stopę
– Wzmocnienia średniej gęstości w okolicach palców 
   i w części piętowej zapewniające wytrzymałość 
   i wygodę
– Antybakteryjne, antyzapachowe, antystatyczne
– Kolor czarny
   
Rozmiary:  
35/38 
39/42
43/46
47/49

36,90 zł545048*
47,35 zł

Skarpety techniczne, 70% bawełna 
czesana, 23% poliamid, 6% Cordura®, 
1% elastan

– Nieuciskający  mankiet
– Elastyczna gumka stabilizująca kostkę i stopę
– Wzmocnione ochronnie z przodu,  na podbiciu, z tyłu 
   na ścięgnie Achillesa i z boku na kostce
– Wzmocnienia średniej gęstości w okolicach 
   palców, w części piętowej i golenia zapewniające 
   wytrzymałość produktu i wygodę w trakcie 
   użytkowania
– Dedykowane  dla prawej i lewej stopy
– Antybakteryjne, antyzapachowe, antystatyczne
– Kolor szary/czarny
   
Rozmiary:  
35/38
39/42
43/46
47/49

cena
zł

  20,00
21,00
22,50

L
cm
100
120
140

7399 A|N100
7399 A|N120
7399 A|N140

cena det.
zł
36,00
38,00
40,00

7399 A/N*
Sznurowadła, opakowanie 10 par

5,90 zł7398TNT*
8,55 zł

 Wkładki do butów typu „Carbon” 
wykonane z tworzywa delikatnie 
perforowanego
   
Rozmiary: 35 – 48

8,50 zł7398GEL*
11,00 zł

 Wkładki do butów ze wstawkami 
żelowymi, anatomicznie 
wyprofi lowane   

   Rozmiary: 35 – 48

11,00 zł7398EF*
27,00 zł

Wkładki do butów z pianki poliureta-
nowej, anatomicznie wyprofi lowane, 
z grubszą częścią piętową dla lepszej 
amortyzacji   
   Rozmiary: 35 – 48

37,00 zł550070
48,05 zł

ICE GRIPPER – antypoślizgowe, 
nabijane ćwiekami nakładki na buty 
wykonane z termoplastycznej gumy
– Szybka i łatwa do założenia, pasuje do wszystkich 
   butów
– Do stosowania na śliskich lub oblodzonych 
   powierzchniach
– Odporna do -40 ° C
– Kolor czarny
– Producent zapewnia, że spełniają swoje zadanie 
   dobrze w temp. do -40°C (badań nie prowadzono)
Zgodne z dyrektywą 89/686/EEC

   Rozmiary: M(39-44),  L(45-48)

239,00 zł7823
317,00 zł

Spodnie robocze na szelkach, płótno 
T/C, 280g/m2, wstawki z Cordury®
i Refl ex 3M ScotchliteTM, czarne, 
wstawki szare   

Rozmiary:  XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL, XXXXL

linia TOP LINE
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189,00 zł7820
263,00 zł

Spodnie robocze, płótno T/C, 
280 g/m2, wstawki z Cordury® i Refl ex 
3M Scotchlite®, czarno-szare
   
Rozmiary:  XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL, XXXXL

319,00 zł7825
419,00 zł

Kombinezony robocze, płótno T/C, 
280g/m2, wstawki z Cordury®
i Refl ex 3M ScotchliteTM, czarne, 
wstawki szare   

Rozmiary:  XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL, XXXXL

209,00 zł7829
288,00 zł

Kurtki robocze, płótno T/C, 280g/m2, 
wstawki z Cordury® i Refl ex 3M 
ScotchliteTM, czarne, wstawki szare   

Rozmiary:  XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL, XXXXL

89,00 zł7900E
151,50 zł

Spodnie robocze, płótno T/C, 
65% poliestru, 35% bawełny; 260 g/m2, 
kolor szary, wstawki pomarańczowe
– Czarne wstawki wzmacniające i specjalne kieszenie 
na nakolanniki wykonane z poliestru typu „Oxford“/
poliuretan, 220 g/m2

   Rozmiary:  XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL, XXXXL

99,00 zł7909E
170,00 zł

 Kurtki robocze, płótno T/C, 
65% poliestru, 35% bawełny; 260 g/m2, 
kolor szary, wstawki pomarańczowe
Rozmiary:  XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL, XXXXL

linia EASY

75,00 zł7907E
144,00 zł

Kamizelki robocze, płótno T/C, 
65% poliestru, 35% bawełny; 260 g/m2, 
kolor szary, wstawki pomarańczowe
Rozmiary:  XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL, XXXXL
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149,00 zł7905E
245,00 zł

   Kombinezony robocze, płótno T/C, 
65% poliestru, 35% bawełny; 260 g/m2, 
kolor szary, wstawki pomarańczowe
– Czarne wstawki wzmacniające i specjalne kieszenie 
na nakolanniki wykonane z poliestru typu „Oxford“/
poliuretan, 220 g/m2

   Rozmiary:  XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL, XXXXL

109,00 zł7903E
190,00 zł

Spodnie robocze na szelkach, płótno T/C, 
65% poliestru, 35% bawełny; 260 g/m2, 
kolor szary, wstawki pomarańczowe
– Czarne wstawki wzmacniające i specjalne kieszenie 
na nakolanniki wykonane z poliestru typu „Oxford“/
poliuretan, 220 g/m2

   Rozmiary:  XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL, XXXXL

189,75 zł7904E
305,00 zł

Kurtki robocze z pikowaną podszewką

Płótno T/C, 65% poliester, 35% bawełna; 260g/m2, 
wstawki Oxford, watowane, na podszewce 100% 
nylon, szare
   
Rozmiary:  XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL, XXXXL

ZIMOWA

84,00 zł7860E
139,50 zł

Spodnie robocze, płótno T/C, 
65% poliestru, 35% bawełny; 180 g/m2, 
kolor szary, wstawki pomarańczowe
– Czarne wstawki wzmacniające i specjalne kieszenie 
na nakolanniki wykonane z poliestru typu „Oxford“/
poliuretan, 220 g/m2

   Rozmiary:  XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL, XXXXL

94,00 zł7869E
155,50 zł

Kurtki robocze, płótno T/C, 
65% poliestru, 35% bawełny; 180 g/m2, 
kolor szary, wstawki pomarańczowe

   Rozmiary:  XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL, XXXXL

71,00 zł7867E
130,00 zł

Kamizelki robocze, płótno T/C, 
65% poliestru, 35% bawełny; 180 g/m2, 
kolor szary, wstawki pomarańczowe

   Rozmiary:  XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL, XXXXL

LIGHT

LIGHT

LIGHT

linia EASY LIGHT
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104,00 zł7863E
173,00 zł

Spodnie robocze na szelkach, płótno 
T/C, 65% poliestru, 35% bawełny; 180 
g/m2, kolor szary, wstawki pomarań-
czowe
– Czarne wstawki wzmacniające i specjalne kieszenie 
na nakolanniki wykonane z poliestru typu „Oxford“/
poliuretan, 220 g/m2

   Rozmiary:  XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL, XXXXL

LIGHT

144,00 zł7865E
224,50 zł

Kombinezony robocze, płótno T/C, 
65% poliestru, 35% bawełny; 180 g/m2, 
kolor szary, wstawki pomarańczowe
– Czarne wstawki wzmacniające i specjalne kieszenie 
na nakolanniki wykonane z poliestru typu „Oxford“/
poliuretan, 220 g/m2

   Rozmiary:  XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL, XXXXL

LIGHT

79,00 zł7870E
139,50 zł

   Spodnie robocze, lekkie, materiał T/C, 
180 g/m2, granatowe   

Rozmiary:  XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL, XXXXL

89,00 zł7879E
155,50 zł

Kurtki robocze, lekkie, materiał T/C, 
180 g/m2, granatowe   

Rozmiary:  XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL, XXXXL

LIGHT

LIGHT

linia EASY LIGHT BLUE

99,00 zł7873E
173,00 zł

   Spodnie robocze na szelkach, lekkie, 
materiał T/C, 180 g/m2, granatowe
   Rozmiary:  XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL, XXXXL

69,00 zł7877E
130,00 zł

Kamizelki robocze, lekkie, materiał T/C, 
180 g/m2, granatowe
   Rozmiary:  XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL, XXXXL

LIGHT

LIGHT
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139,00 zł7875E
224,50 zł

Kombinezony robocze, lekkie, materiał 
T/C, 180 g/m2, granatowe
   Rozmiary:  XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL, XXXXL

LIGHT

125,00 zł7930P
165,00 zł

Spodnie robocze, 100% bawełny, 
260 g/m2, stalowoszare
   
Rozmiary:  XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL

145,00 zł7933P
198,50 zł

Spodnie robocze na szelkach, 100% 
bawełny, 260 g/m2, stalowoszare
   
Rozmiary:  XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL

149,00 zł7939P
201,50 zł

Kurtki robocze, 100% bawełny, 
260 g/m2, stalowoszare

Rozmiary:  XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL

linia COTTON

181,00 zł436372
204,50 zł

Spodnie robocze PENTAVALENTE 
trudnopalne, kwasoodporne, 
antyelektrostatyczne – 80% bawełna, 
19% poliester, 1% antyelektrostatyczne 
włókna węglowe, granatowe

– Chronią również przed łukiem elektrycznym 
   i procesami spawalniczymi
– Gramatura: 310 g/m2

– Dwie kieszenie w talii 
– Dwie kieszenie tylne zapinane na rzep
– Zapinane na zamek kryty listwą i krytą napę 
– Jedna kieszeń tylna na prawej nogawce na przymiar
– Pasek elastyczny w tylnej części
Zachowują swoje ochronne właściwości tylko jeśli 
są noszone z kurtką art. 436370
   
Rozmiary:  S, M, L, XL, XXL

linia PENTAVALENTE

 Beta Polska zastrzega sobie prawo wprowadzenia udoskonaleń 
w oferowanych produktach bez powiadomienia. Ilustracje 
mogą niedokładnie oddawać wygląd produktów i ich 
rzeczywiste wymiary.

Ceny sugerowane, nie zawierają podatku VAT. Zastrzega się 
prawo zmiany cen bez wcześniejszego informowania. 
W przypadku konieczności wprowadzania korekty cen 
odpowiednia informacja podawana będzie na stronie www.
beta-polska.pl oraz dostępna u partnerów handlowych.

Promocja obowiązuje w dniach 01.10.2019– 31.12.2019
lub do wyczerpania zapasów.
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215,00 zł436370
241,50 zł

 Kurtki robocze PENTAVALENTE 
trudnopalne, kwasoodporne, 
antyelektrostatyczne – 80% bawełna, 
19% poliester, 1% antyelektrostatyczne 
włókna węglowe, granatowe
– Chroni również przed łukiem elektrycznym 
   i procesami spawalniczymi
– Gramatura: 310 g/m2

– Kołnierz z podwójnej tkaniny
– Zapinana na zamek kryty listwą zapinaną na rzepy
– Dwie kieszenie na piersi z patkami zapinane na rzep
– Dwie kieszenie w talii z patkami zapinane na rzep
– Elastyczne mankiety
Zachowuje swoje ochronne właściwości tylko jeśli 
są noszona ze spodniami art. 436372
   
Rozmiary:  S, M, L,  XL, XXL

79,00 zł7970
104,00 zł

 Spodnie robocze z materiału PCW, 
wodoodporne, granatowe
   
Rozmiary:  XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL

89,00 zł7973
126,00 zł

 Spodnie robocze na szelkach, 
z materiału PCW, wodoodporne, 
granatowe
   
Rozmiary:  XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL

linia RAIN

129,00 zł7979
178,50 zł

Kurtki robocze, z materiału PCW, 
wodoodporne, granatowe   

Rozmiary:  S, M, L, XL, XXL, XXXL

linia EASY RAIN

7971E

 Spodnie robocze, wodoodporne

Z poliestru powlekanego PCW, 
ze szwami podklejanymi termicznie, granatowe

   Rozmiary:  XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL

42,50 zł50,00 zł

RAIN

54,50 zł7978E
69,00 zł

Kurtki robocze, wodoodporne

Z poliestru powlekanego PCW, 
ze szwami podklejanymi termicznie, granatowe
   
Rozmiary:  XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL

RAIN
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195,00 zł7810*
243,50 zł

Spodnie z wieloma kieszeniami, 
„work trekking”, HEAVY
90% nylonu, 10% tkaniny 
elastycznej, 265 g/m2, stalowoszare
 
– Krój Slim
– Grubość materiału odpowiednia na zimę
– Ergonomiczne dopasowanie pozwalające 
   na swobodę ruchów
– Tkanina rozciągliwa w dwóch kierunkach dla 
   większej wygody
– Wzmocnione wstawki na kolanach, w kroku 
   i u dołu nogawek 
– Szybkie odprowadzanie potu i wysychanie
– Można prać w pralce, nie trzeba prasować
– Elastyczne w talii
– Dwie kieszenie w talii i jedna kieszeń tylna, 
   wszystkie zapinane na zamek
– Boczne kieszenie zapinane na zamek na obu 
   nogawkach
– Dół nogawki ze ściągaczem i pionowym zapięciem 
   na zamek
  
Rozmiary: S, M, L,  XL, XXL

165,00 zł7812*
205,00 zł

Spodnie trekkingowe, lekkie, 95% 
nylonu, 5% tkaniny elastycznej, 
140 g/m2, szare

– Krój Slim
– Ergonomiczne dopasowanie 
   pozwalające na 
   swobodę ruchów
–Tkanina rozciągliwa w dwóch 
   kierunkach dla większej wygody
– Wzmocnione wstawki na 
   kolanach, w kroku i u dołu 
   nogawek
– Szybkie odprowadzanie potu 
   i wysychanie
– Można prać w pralce, 
   nie potrzeba prasować
– Elastyczne w talii
– Dwie kieszenie w talii i jedna 
   kieszeń tylna, wszystkie zapinane 
   na zamek 
– Dół nogawki ze ściągaczem 
   i pionowym zapięciem 
   na zamek
   
Rozmiary:  S, M, L, XL, XXL

LIGHT

193,50 zł7815N
236,50 zł

 Spodnie robocze z wieloma kieszeniami, 
z płótna TC, 280 g/m2 ze wstawkami 
z poliestru, czarne
   
Rozmiary:  XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL

119,00 zł7525
167,00 zł

Spodnie z dekatyzowanego dżinsu 
z domieszką streczu, 68% bawełna, 
29% poliester, 3% strecz, 284 g/m2

   
Rozmiary:  XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL

94,75 zł437046
112,00 zł

Spodnie z wieloma kieszeniami, 
65% poliester, 35% bawełna

– Gramatura 215 g/m2

– Dwie kieszenie w talii, z patkami, zapiane na guzik
– Regulacja w talii
– Dwie boczne kieszenie na nogawkach z patkami 
   zapinane na rzep
– Dwie tylne kieszenie z patkami zapinane na guzik
– Spodnie zapinane na zamek i guzik
– Sznurek ściągający u dołu nogawki
– Kolor: moro   

Rozmiary:  M, L,  XL, XXL, XXXL

ILOŚĆ OGRANICZONA

SLIM FIT

SLIM FIT
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64,75 zł435230
80,50 zł

Spodnie robocze SUPER/BLU HV, 100% 
dekatyzowanej bawełny

– Gramatura 270 g/m2

– Stopień kurczenia się materiału: +/- 2%
– Dwie kieszenie w talii
– Kieszeń boczna z patką zapinana na rzep na lewej 
   nodze z dodatkową przegródką na długopis
– Kieszeń na przymiar na prawej nodze
– Tylna kieszeń zapinana guzik na prawej stronie
– Rozporek zapinany na guziki
– Przewiewny materiał wykończony kontrastowymi 
   nićmi
– Dwie taśmy refl eksyjne na nogawkach
– Szlufki na pasek
– Zakładki przy pasie poprawiające komfort noszenia
– Kolor: niebieski

Tęgości
44,46
48,50
52,54
56,58
60,62
64

Rozmiary
S

M
L

XL
XXL

XXXL

–
–
–
–
–
–

–

125,50 zł436505*
161,00 zł

Spodnie dżinsowe JEANS FELPATO, 
100% bawełna

– Gramatura 433 g/m2

– Bawełniana tkanina dżinsowa
– Ocieplane podszewką fl anelową
– Pięciokieszeniowe, krój klasyczny
– Dwie kieszenie w talii + mała kieszonka po prawej 
   stronie
– Dwie kieszenie tylne
– Zapinane na zamek i guzik
– Kolor niebieski
   
Rozmiary:  48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

85,00 zł436510*
105,00 zł

Spodnie dżinsowe RIDER, 95% 
bawełny, 5% elastanu
 
– Elastyczny bawełniany dżins, postarzany – efekt 
   spranego materiału
– Styl multi-pocket
– Dwie kieszenie w pasie i dodatkowa przegródka 
   na bilon po lewej stronie
– Podwójna kieszeń boczna na lewej nodze; jedna 
   z klapką, a druga zapinana na zamek błyskawiczny; 
   uchwyt ma młotek
– Wzmocniona podwójna kieszeń na prawej nodze 
   z miejscem na przymiar i drobne narzędzia
– Dwie pojemne tylne kieszenie
– Rozporek zapinany na metalowy zamek błyskawiczny 
   i guzik
– Szwy wykonane nicią w kontrastowych kolorach
– Szerokie i solidne szlufki
– Przeszycia zapewniające lepsze dopasowanie 
   nogawek w okolicach kolan
– Kolor: niebieski
  
Rozmiary:46,   48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

90,50 zł7546*
109,50 zł

 Koszulki polo, bawełna, 220 g/m2 
7546BL – granatowe
7546N – czarne
7546G – szare
   
Rozmiary:   XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL
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35,50 zł7548*
57,50 zł

 T-shirty, 100% bawełna, 180 g/m2

7548BL – granatowe
7548N – czarne
7548G – szare
   
Rozmiary:   XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL

15,75 złT-SHIRTY*
17,85 zł

 T-shirty 145, 100% bawełna
– Gramatura 150 g/m2

– Krótkie rękawy
– Okrągły dekolt
   
471002 – antracytowe
471003 – czerwone
471004 – żółte
471005 – białe
471006 – granatowe
471007 – szare
471008 – czarne
471009 – pomarańczowe

Rozmiary:   S, M, L,  XL, XXL

30,50 złPOLO*
34,75 zł

Koszulki Polo ECO, 100% bawełna

– Gramatura 190 g/m2

– Bawełna „drapana” (proces ten powoduje, że 
   materiał jest przyjemniejszy w kontakcie z ciałem)
– Splot materiału „pique”- materiał dobrze 
   oddychający
– Krótkie rękawy
– Z kołnierzykiem, zapinana na  3 guziki
– Rozcięcia po bokach, na dole
   
471027 – granatowe
471028 – zielone
471030 – niebieskie
471037 – żółte

Rozmiary:   S, M, L,  XL, XXL

46,50 złTRICOLORE*
56,00 zł

Koszulki Polo z długim rękawem, 
100% bawełny

– Gramatura 190-200 g/m2

– Bawełna „drapana” (proces ten powoduje, że 
   materiał jest przyjemniejszy w kontakcie z ciałem)
– Splot materiału „pique”- materiał dobrze 
   oddychający
– Długie rękawy
– Zapinane na trzy guziki
– Stylowe rozcięcia po bokach
– Trójkolorowe paski na kołnierzu
   
471056 – granatowe
471057 – szare
471058 – czarne

Rozmiary:   S, M, L,  XL, XXL
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46,50 zł 54,50 zł431009*
72,20 zł

Bawełniane koszule fl anelowe, 
FLANELLA, 100% bawełna

– Gramatura 155 g/m2

– Długie rękawy
– Jedna mała kieszeń zewnętrzna po lewej stronie
– Zapinana z przodu na guziki
– Mankiety zapinane na  guziki
– Kolor – wzór w szkocką kratę (niebiesko-granatowa 
   z białymi i żółtymi paskami we wzorze)
   
Rozmiary:  M, L,  XL, XXL

73,00 zł431012*
85,20 zł

Koszule z długimi rękawami 
OXFORD M/L, 70% bawełna Oxford, 
30% poliester, jasnoniebieskie

– Gramatura 140 g/m2

– Długie rękawy
– Jedna kieszeń zewnętrzna z lewej strony
– Zapinana na guziki
– Mankiety zapinane na guziki

   
Rozmiary:  S, M, L,  XL, XXL

73,00 zł431015*
83,00 zł

 Koszule dżinsowe JEANS, 
100% bawełna, jasnoniebieskie

– Gramatura 200 g/m2

– Długie rękawy
– Zapinana na guziki
– Mankiety zapinane na guziki
– Dwie zewnętrzne kieszenie z patkami zapinane 
   na guziki

   
Rozmiary:  M, L,  XL, XXL

155,50 zł7579T*
192,00 zł

Kamizelki z wieloma kieszeniami, 
wykonane z wodoodpornego nylonu 
300D, z elastycznymi wstawkami dla 
większej swobody ruchów, czarne

– Ocieplenie poliestrowe, 140 g/m2

– Elementy odblaskowe
   
Rozmiary:  S, M, L, XL, XXL, XXXL

79,50 zł422044
97,90 zł

Kamizelki ANNECY wyściełane, 
65% poliester, 35% bawełna
– Podszewka i watowanie 100% poliestru
– Dwie zewnętrzne kieszenie w pasie zamykane na 
   dużą patkę z rzepem + dwie  kieszenie wpuszczane 
   do wewnątrz z zamkiem usytuowanym pomiędzy 
   piersią  a dolnymi kieszeniami
– Dwie kieszenie  średniej wielkości na lewej piersi 
   z patkami, zapinane na rzep
– Jedna wewnętrzna kieszeń
– Z przodu zapięcie na suwak, przykryte klapą zapinaną 
   na zatrzaski
– Kołnierz stójka wiatroszczelny
– Otwór na rękę z elastycznym wykończeniem
– Boczne gumki do regulacji talii
– Kolor czarny
   
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

61,50 zł422082
82,50 zł

 Kamizelki  jednowarstwowe TOBRUK, 
65% poliester, 35% bawełna, moro
– Kamizelka zapinana na zamek błyskawiczny 
   na całej długości
– Zaprojektowana w stylu Multi – Pocket 
   stosowanym w ubraniach dla wędkarzy, gdzie 
   jest potrzebna duża ilość mniejszych i większych 
   kieszonek
– Dwie kieszenie tylne
– Wewnętrzna podszewka siatkowa 
   zapobiegająca dyskomfortowi w razie 
   spocenia się
– Model ekonomiczny
   
Rozmiary: M, L, XL, XXL

ILOŚĆ OGRANICZONA
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99,00 zł7577N*
147,00 zł

Kamizelki wykonane ze 100% poliestru 
50D, watowane, na podszewce, czarne
   
Rozmiary:  XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL

140,00 zł7687G*
185,00 zł

Kamizelki nylonowe, lekkie, watowane 
sztucznym materiałem posiadającym 
właściwości gęsiego puchu, gramatura 
80 g/m², pakowane w praktyczny worek
7687GG – zielona podszewka
7687GV – zielony suwak z przodu
Rozmiary: S, M, L,  XL, XXL, XXXL

ILOŚĆ OGRANICZONA

* Produkt nie jest klasyfi kowany jako ŚOI 
i wobec tego nie podlega obowiązkowi deklaracji CE

61,50 złCONVOY
77,00 zł

KamizelkI z wieloma kieszeniami 
CONVOY 65% poliester 35% bawełny

– Gramatura 250 g/m2

– Zapinane na zamek błyskawiczny na całej długości
– Prawa kieszeń na piersi z klapką ze wstawką 
   z tkaniny technicznej. Zapięcie na rzep. W dolnej 
   części wszyte wielofunkcyjne ucho z materiału
– Lewa kieszeń  na piersi z klapą ze wstawką z tkaniny 
   technicznej. Zapinana na rzep. Osobna kieszonka na 
   identyfi kator
– Dwie kieszenie w pasie ze wstawkami z tkaniny 
   technicznej. Prawa kieszeń zapinana za pomocą 
   zamka błyskawicznego i posiadająca dodatkowe 
   przegródki na długopisy i małą kieszonkę na telefon 
   komórkowy zapinaną na rzep
– Wstawki z tkaniny technicznej na ramionach
– Wstawki z materiału refl eksyjnego na plecach 
   i na piersiach

422066 – szare
422067 – granatowe
   
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

146,00 złSION
190,00 zł

 Kamizelki  pikowane, 100% poliester

– Kamizelka wyściełana (miękka tkanina, 
   przepikowana miękkim podbiciem)
– Podszewka w kontrastowym do wierzchu kolorze
– W talii dwie zewnętrzne kieszenie zapinane na 
   zamek
– Na piersi – po lewej stronie – zapinana na 
   zamek kieszeń
– Kamizelka zapinana na zamek błyskawiczny na całej 
   długości
– Kołnierz-stójka miękki i chroniący przed wiatrem
– Otwory na ręce obramowane elastycznie – także 
   w celu ochrony przed wiatrem
– Na dole kamizelki i przy kołnierzu ściągające 
   elastyczne „sznurki”
– Gramatura: 60÷65 g/m²

422052 – czarno-czerwone
422053 – granatowo-zielone

Rozmiary: S, M, L,  XL, XXL, XXXL

114,00 zł422091
130,50 zł

Kamizelki Softshell JACKSON, 
95% poliester, 5% elastan, czarne

– Gramatura 310 g/m2

– Dwie kieszenie w talii zapinane na zamek, z małymi 
   wstawkami odblaskowymi
– Dwie kieszenie wewnętrzne w talii
– Zapinana na zamek
– Otwory na ręce z elastycznym obramowaniem
– Kołnierz ściągany sznurkiem
– Wewnętrzna strona kamizelki z miękkiego 
   mikropolaru (również na kołnierzu)
   
Rozmiary: S, M, L,  XL, XXL, XXXL
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199,00 zł7685*
260,00 zł

Kurtki krótkie, wykonane z nylonu 20D, 
watowane, poliester 80 g/m2, czarne 
z pomarańczową podszewką
– Dwie duże kieszenie zapinane na zamek
– Dwie wewnętrzne kieszenie
– Pakowane w praktyczny worek

Rozmiary: S, M, L,  XL, XXL

199,00 zł7685BL*
260,00 zł

Kurtki krótkie, wykonane z nylonu 20D, 
watowane, poliester 80 g/m2, 
granatowe z zieloną podszewką
– Dwie duże kieszenie zapinane na zamek
– Dwie wewnętrzne kieszenie
– Pakowane w praktyczny worek

Rozmiary: S, M, L,  XL, XXL, XXXL

115,50 zł422184
144,00 zł

Kurtki BRISTOL LIGHT niebieskie 
z poliestru/PU
– Podszewka z mikro siatki (zapewnia dystans 
   pomiędzy kurtką a ciałem i zabezpiecza przed 
   „przyklejaniem się” kurtki do ciała)
– Dwie zewnętrzne kieszenie na talii zapinane 
   na zamek
– Dwie wewnętrzne kieszenie
– Otwór zapinany na zamek w  podszewce w celu 
   umożliwienia umieszczenia identyfi katora
– Zamek błyskawiczny z przodu
– Wiatroszczelny kołnierz ze ściągaczem
– Elastyczne mankiety i ściągacz u dołu kurtki
– Kolor niebieski
   
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

106,00 złBREZ*
136,50 zł

Bluzy  BREZ „Multipocket”, 
35% bawełna, 65% poliester

– Gramatura 310 g/m2

– Dwie kieszenie na talii zapinane na zamek
– Jedna kieszeń na piersi (prawa strona) z klapą
   i zapięciem na rzep + pętelka do zawieszenia 
   w kształcie litery „D” i trzy kieszonki  np. na długopisy
– Jedna kieszeń na piersi (lewa strona) zapinana 
   na zamek
– Jedna kieszeń z klapą i zapięciem na rzepy oraz 
   naszywka na lewym rękawie
– Dwie wewnętrzne kieszenie na talii
– Zamek błyskawiczny z przodu
– Miękkie i ciepłe od wewnątrz
– Mankiety i kołnierz ze ściągaczem
– Kolor szary

455080 – granatowe
455081 – szare
   
Rozmiary:  S, M, L,  XL, XXL, XXXL

73,50 zł
CERMIS LADY*

82,90 zł

 Bluzy damskie CERMIS LADY, 
65% poliester, 35% bawełna

– Damski fason
– Gramatura 290 g/m2

– Kołnierz zapinany na zamek
– Szwy w kontrastowym kolorze
– Rękawy i dół bluzy zakończone ściągaczami

455084 – szare
455085 – granatowe
   
Rozmiary:  XS, S, M, L,  XL
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59,00 zł455010*
73,00 zł

Bluzy FELPA 50% bawełny i 50% 
poliestru, granatowe

– Okrągły dekolt
– Gramatura 280 g/m2

   
Rozmiary: M, L, XL, XXL

89,00 zł143,00 zł

Kurtki polarowe, 280 g/m2, 
ze wstawkami z poliestru, 
grafi towo-czarne
   Rozmiary:   XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL

7622G*

59,00 zł7635*
84,00 zł

 Bluzy polarowe lekkie, 180 g/m2, 
7635N – czarne
7635G – szare
   
Rozmiary:  XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL

73,00 zł7636BL
87,50 zł

Bluza z cienkiego polaru, zapinana na 
zamek, 180 g/m², granatowa, w talii 
kieszenie zapinane na zamek
   Rozmiary:   XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL

92,00 złNAVIS
115,00 zł

Kurtki  polarowe NAVIS, 100% poliester

– Gramatura 300 g/m2

– Jedna kieszeń na piersi (prawa strona) zapinana 
   na zamek
– Dwie kieszenie na talii zapinane na zamek
– Jedna wewnętrzna kieszeń z siatkową podszewką
– Elastyczny dół i mankiety
– Zapięcie na zamek błyskawiczny z przodu z osłoną 
   na brodę
– Kontrastowe szare wstawki na mankietach 
   i kołnierzu
– Kontrastujące czerwone przeszycia

455055 – niebieskie
455056 – szare antracytowe

Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

79,50 złGSTAAD
101,00 zł

Bluzy GSTAAD z mikropolaru, 100% 
poliester

–Gramatura 200 g/m2

– Dwie zewnętrzne kieszenie na talii zapinane 
   na zamek
– Zamek błyskawiczny z przodu
– Elastyczne mankiety
– Czerwone zamki błyskawiczne
– Kolor niebieski

455095 – niebieskie
455096 – czarne

Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

* Produkt nie jest klasyfi kowany jako ŚOI 
i wobec tego nie podlega obowiązkowi deklaracji CE

rozmiar XXXL NIEDOSTĘPNY
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199,00 zł7634G*
249,00 zł

Bluza zapinana na zamek, 325 g/m2

67% poliestru, 28% rayonu, 
5% spandexu. Tkanina 3D dla lepszej 
oddychalności i swobody ruchów
   
Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

101,00 zł455054
127,50 zł

Kurtki  polarowe CORK, 100% poliester

– Gramatura 345 g/m2

– Dwie zewnętrzne kieszenie na talii zapinane na 
   zamek
– Jedna zewnętrzna kieszeń na piersi z zamkiem
– Neoprenowe wstawki po bokach
– Zapięcie z przodu na zamek błyskawiczny z ochroną 
   podbródka
– Ściągacze u dołu
– Kontrastujące czerwone przeszycia
– Kolor szary antracyt
   
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

7683*

Kurtki Softshell z kapturem, 
94% poliester, 6% Spandex, 290 g/m2, 
podszewka 100% poliester, mikropolar, 
membrana TPU zapewnia 
wodoodporność 8000 mm 
i oddychalność 1000 g/m2/24h

– Regulowany, odpinany kaptur
– Odpinane rękawy
– Dwie kieszenie boczne zapinane 
   na zamek błyskawiczny
– Dwie kieszenie na piersi zapinane 
   na zamek błyskawiczny, jedna 
   z uchwytem na identyfi kator
– Dwie kieszenie wewnętrzne
– Elastyczny sznurek do regulacji 
   w pasie

Rozmiary: S, M, L,  XL, XXL, XXXL

401,00 zł 285,00 zł

230,00 zł7684*
325,00 zł

Kurtki Softshell, 94% poliester, 
6% Spandex, 290 g/m2, podszewka 
100% poliester, mikropolar, 
membrana TPU zapewnia wodoodpor-
ność 8000 mm i oddychalność 
1000 g/m2/24h

– Dwie kieszenie boczne zapinane na zamek 
   błyskawiczny
– Kieszeń na piersi zapinana na zamek 
   błyskawiczny, z uchwytem na identyfi kator
– Dwie kieszenie wewnętrzne
– Sznurek do regulacji w pasie
– Mankiety zapinane na rzep pozwalający na 
   regulację
– Element odblaskowy na kołnierzu

Rozmiary: S, M, L,  XL, XXL, XXXL

153,00 złBUFFALO
192,50 zł

Kurtki  softshell BUFFALO, 94% 
poliester, 6% elastan

– Gramatura 310 g/m2

– Dwie  boczne kieszenie, zamek błyskawiczny + 
   jedna  kieszeń na suwak na lewym ramieniu
– Dwie  wewnętrzne kieszenie na talii
– Zamek błyskawiczny z przodu
– Kołnierz stójka
– Miękka podszewka z mikropolaru

455122 – czarne
455123 – niebieskie

Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL
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203,50 złCARVER
231,50 zł

Kurtki Softshell,  CARVER,
94% poliester, 6% elastan

– Gramatura 310 g/m2

– Dwie zewnętrzne kieszenie w talii zapinane na 
   zamek
– Jedna zewnętrzna kieszeń na piersi zapinana 
   na zamek
– Wstawki odblaskowe na rękawach, ramionach 
   i piersi
– Ergonomiczne rękawy
– Zapinana na zamek
– Regulacja rękawów w nadgarstkach 
   za pomocą rzepu  
– Kołnierz chroniący przed wiatrem 
   wyściełany mikropolarem

455118 – szara
455119 – granatowa

Rozmiary:  S, M, L,  XL, XXL

130,00 zł455128
161,50 zł

Kurtki  Softshell  VENICE, 
100% poliester
– Gramatura 230 g/m2

– Dwie kieszenie na talii zapinane na zamek
– Dwie wewnętrzne kieszenie na talii
– Zamek błyskawiczny z przodu z odblaskowymi 
   wstawkami
– Kołnierz stójka
– Wzmocnione mankiety i talia
– Miękka i ciepła podszewka
– Kolor szary antracyt

Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

142,50 zł455125
179,50 zł

Kurtki softshell BARRIE dla kobiet, 
94% poliester, 6% elastan
– Damski fason
– Dobrze  dopasowane
– Gramatura 310 g/m2

– Dwie kieszenie na talii zapinane na zamek 
   błyskawiczny + jedna kieszeń na suwak na lewym 
   rękawie
– Dwie wewnętrzne kieszenie na talii
– Zamek błyskawiczny z przodu
– Kołnierz stójka
– Miękkie i ciepłe mikropolarowe wnętrze
– Kolor czarny

Rozmiary: XS, S, M, L, XL

289,50 zł 7739Y
425,00 zł

Kurtki softshell „YETI” na podpince 
z kapturem (3 w 1) – dwie oddzielne 
kurtki
Kurtka zewnętrzna: 
wierzch – 96% poliester, 4% elastyk + 
TPU 310-320g/m2 (wodoodporność 
10000 mm; oddychalność 3000 g/m2/24h), 
czarno-szary; podszewka – 100% poliester 
„Taffeta”
Kurtka wewnętrzna: 
podpinka – polar, 100% poliester, 
280g/m2, czarna
 
Rozmiary:  XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL, XXXXL

180,00 zł 7739I
270,00 zł

Kurtki krótkie pikowane „IGLOO” 
z kapturem

Wierzch: 100% poliestru „Dobby”, szary
Podszewka: 100% poliestru „Taffeta”
Watowanie: 250g/m2   

 Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL



CENY SUGEROWANE, NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT

25

* Produkt nie jest klasyfi kowany jako ŚOI 
i wobec tego nie podlega obowiązkowi deklaracji CE

Kurtki długie przeciwdeszczowe (3 w 1)
Kurtka zewnętrzna z poliestru 300D ze 
wstawkami z poliestru 600D, powlekane 
poliuretanem (wodoodporność do 
2000 mm słupa wody), na poliestrowej 
podszewce 210T, watowane  – 
poliester 80 g/m2

–Chowany kaptur ze sznurkami pozwalającymi na 
   regulację
– Zapinane na zamek kryty listwą na zatrzaski
– Dwie duże kieszenie przy pasie zapinane na guziki, 
   jedna z zaczepem na klucze
– Dwie kieszenie na piersi zapinane na guziki, jedna 
   z pokrowcem na identyfi kator
– Kieszeń wewnętrzna zapinana na zamek z otworem 
   na słuchawki
– Dwie wewnętrzne kieszenie przy pasie
– Wiatroodporne mankiety z regulacją na rzepy
Kurtka wewnętrzna 100% poliester 80 g/m2

– Może być używana osobno
– Elastyczne mankiety
– Wewnętrzne kieszenie
– Dwie kieszenie przy pasie zapinane na zamek

Rozmiary: S, M, L,  XL, XXL, XXXL

425,00 zł7734
545,00 zł 119,00 zł420027

167,00 zł

MISTER 2000 TOP
Kurtka z poliestru/PCW – odporna 
na złe warunki atmosferyczne, 
granatowa

ODPINANA PODPINKA HUSKY:
– Watowanie z poliestru
– Może być noszona samodzielnie
– Odpinane rękawy
– 2 kieszenie z przodu + 1 kieszeń 
   wewnętrzna
– Kołnierz z aksamitu
– Zapinana na zatrzaski

KURTKA ZEWNĘTRZNA: 
– Podszewka poliestrowa
– 2 zewnętrzne kieszenie w talii + 
   2 kieszenie na piersiach, jedna 
   z przegródką na telefon komórkowy + 
   przegródka na długopis
– Zapinana na zamek kryty listwą zapinaną 
   na zatrzaski
– Kaptur chowany z zapięciem na rzep
– Elastyczne mankiety z zapięciem na rzep 
   pozwalającym na regulację
– Sznurek ściągający w talii

Rozmiary: S, M, L,  XL, XXL, XXXL

219,00 zł420092
275,00 zł

Kurtki TACOMA z poliestru / PCW

– Wyściółka z poliestru 100%
– Poliestrowa/nylonowa podszewka z mikropolarem 
   na plecach
–Dwie zewnętrzne kieszenie w talii z klapą i rzepem 
   + dwie wpuszczane kieszenie duże i szerokie na 
   piersi z zamkiem
– Zewnętrzna górna kieszeń na piersi po prawej 
   stronie, z patką na  rzep, wyposażona w chowaną 
   wewnątrz kieszeni oprawkę na identyfi kator  wraz 
   z wąskimi  taśmami odblaskowymi
–Zewnętrzna górna kieszeń na piersi po 
   lewej  stronie, z patką na  rzep, (dla zachowania 
   symetrii ale również chowaną) wraz 
   z wąskimi  taśmami odblaskowymi
– Jedna wewnętrzna kieszeń na zamek 
   błyskawiczny
– Jedna wewnętrzna zapinana na rzep kieszeń na 
   telefon komórkowy
– Boczne zamki do regulacji talii na dole
– Wąskie  taśmy  odblaskowe  na plecach
– Podszewka na plecach zapinana na zamek dla 
   ułatwienia wykonania  personalizacji kurtki 
   (np. LOGO FIRMY)
– Z przodu zapięcie na suwak, przykryte klapą 
   zapinaną na zatrzaski
– Wiatroszczelny kołnierz,  z tylnym zamkiem do 
   kaptura chowanego w kołnierzu
– Wewnętrzne mankiety z dzianiny
– Odpinane rękawy, zmieniają kurtkę w kamizelkę
– Kolor niebieski

Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL



26

CENY SUGEROWANE, NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT

212,00 zł421118
271,50 zł

Kurtki watowane KENT, 
65% poliester, 35% bawełna

– Wyściółka w 100% poliestrowa
– Poliestrowo-nylonowa podszewka z mikropolarem
– Dwie zewnętrzne kieszenie w talii z patką  
   i zatrzaskiem + dwie  kieszenie z suwakiem
– Jedna zewnętrzna kieszeń na piersi po 
   prawej stronie, z patką na  rzep, z wewnętrzną 
   zdejmowaną oprawką na identyfi kator 
   z wąskimi  taśmami odblaskowymi
– Jedna wewnętrzna kieszeń na zamek 
   błyskawiczny
– Jedna wewnętrzna kieszeń na telefon 
   komórkowy,  z zapięciem na rzep
– Odpinane rękawy
– Boki kurtki na samym dole elastyczne
– Wąskie  taśmy odblaskowe na plecach
– Podszewka na plecach zapinana na zamek 
   dla ułatwienia wykonania  personalizacji kurtki 
   (np. LOGO FIRMY)
– Zamek błyskawiczny z przodu
– Wiatroszczelny kołnierz z dzianiny 
   ściągaczowej przyjemnej w dotyku
– Elastyczny ściągacz żebrowany na mankietach
– Kolor szary

Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

239,00 zł420152
310,00 zł

176,00 zł422125
207,50 zł

Kurtki ICEBERG z poliestru / PCW

– Watowanie  poliestrowe
– Podszewka polarowa
– Dwie zewnętrzne kieszenie w pasie
– Dwie kieszenie na piersi z patką  i zamkiem
– Dwie wewnętrzne małe kieszonki  (jedna na telefon 
   komórkowy, druga na długopis)
– Rękawy przypinane na  zamek
– Dodatkowe wzmocnienia na rękawach, na łokciu
– Cienka opaska z materiału odblaskowego na piersi, 
   plecach i łokciach
– Otwór na zamek na wewnętrznej podszewce w celu 
   personalizacji
– Z przodu zapięcie na suwak, przykryte klapą zapinaną 
   na zatrzaski
– Kaptur chowany w kołnierzu
– Elastyczne mankiety i listwa u dołu kurtki
– Kolor szary/czarny
   
Rozmiary: M, L,  XL, XXL

Kurtki ICELAND  3 w 1 z poliestru / 
PCW

Wewnętrzny, odpinany polar, 100% poliester:
– Można nosić samodzielnie, również z odpiętymi 
   rękawami (jako kamizelka)
– Dwie  zewnętrzne kieszenie w pasie zapinane  na 
   zamek  błyskawiczny

Kurtka zewnętrzna:
– Poliestrowa podszewka
– Dwie zewnętrzne kieszenie w talii
– Dwie zewnętrzne kieszenie na piersi (jedna 
   naszywana na zewnątrz, druga schowana – na 
   zewnątrz tylko patka od deszczu)
– Jedna mała kieszeń na prawym ramieniu 
   z zamkiem błyskawicznym
– Dodatkowe wzmocnienia na łokciu z jaśniejszej 
   tkaniny
– Z przodu zapięcie na zamek błyskawiczny 
   przykryte klapą na rzep
– Kaptur ukryty w wiatroszczelnym kołnierzu
– Elastyczne mankiety a dół rękawa regulowany 
   estetycznym  rzepem
– Kolor czarny/szary

Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

206,00 zł422128
260,50 zł

Kurtki BRIG watowane, 100%  poliester

– Watowanie z  poliestru
– Podszewka w kontrastowym kolorze
– Dwie kieszenie na talii zapinane na zamek
– Jedna kieszeń na piersi (lewa strona) zapinana 
   na zamek
– Zamek błyskawiczny z przodu
– Kołnierz stójka
– Rękawy przypinane na zamek
– Kolor czarny/bordowy

Rozmiary: S, M, L,  XL, XXL, XXXL
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134,50 zł
NEW BRISTOL

169,00 zł

Kurtki NEW BRISTOL z poliestru/PU

– Podszewka polarowa
– Dwie zewnętrzne kieszenie na talii zapinane 
   na zamek
– Dwie wewnętrzne kieszenie
– Otwór zapinany na zamek w  podszewce w celu 
   umożliwienia umieszczenia identyfi katora
– Zamek błyskawiczny z przodu
– Wiatroodporny  polarowy kołnierz
– Elastyczne mankiety i ściągacz u dołu kurtki
   
422182 – niebieska
422183 – brązowa

Rozmiary: S, M, L,  XL, XXL

63,50 zł249,00 zł 435260420059
76,00 zł295,00 zł

Płaszcze/fartuchy robocze SUPER/BLU, 
100% dekatyzowanej bawełny

– Gramatura 270 g/m2

– Stopień kurczenia się materiału +/- 2%
– Kieszonka na piersi
– Dwie kieszenie na wysokości pasa
– Kołnierz z dwuwarstwowego materiału
– Zapinany na guziki zakryte listwą
– Kolor: niebieski

Kurtki wielosezonowe NEW TICINO 
z chowanym kapturem, 4 w 1, z pasami 
odblaskowymi, wykonane z poliestru/
PCW

WYPINANA KURTKA WEWNĘTRZNA
– Watowana, wypełnienie z poliestru
– Podszewka z poliestru
– Może być noszona bez kurtki zewnętrznej, 
   po wypięciu rękawów również jako kamizelka 
– Dwie zewnętrzne kieszenie i jedna wewnętrzna 
– Zapinana na zamek błyskawiczny
– Wypinane rękawy z dzianymi mankietami

KURTKA ZEWNĘTRZNA
– Cztery zewnętrzne kieszenie z klapkami zapinane 
   na rzepy
– Mała kieszeń na telefon komórkowy
– Taśma refl eksyjna o szerokości 5cm
– Zgrzewane szwy
– Zapięcie na zamek błyskawiczny zakrywany listwą 
   dopinaną na napy
– Wypinany kaptur
– Rękawy chroniące przed deszczem regulowane 
   za pomocą zapięcia na rzep 
– Poliestrowa podszewka
 – Kolor: granatowy

Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

Tęgości
44,46
48,50
52,54
56,58
60,62
64

Rozmiary
S

M
L

XL
XXL

XXXL

–
–
–
–
–
–

–

26,50 zł462049
34,90 zł

Płaszcze przeciwdeszczowe PLUVIO, 
wykonane z poliester/PCW

– Gramatura 390 g/m2

– Grubość tkaniny 
   wodoodpornej 0,30 mm
– Stały kaptur ze sznurkiem 
   ściągającym pod szyją
– Otwory wentylacyjne 
   na plecach  i pod pachami
– Zapięcie na napy
– Dwie kieszenie z patkami 
   przeciwdeszczowymi
– Rękawy 
   z wiatroszczelnymi 
   mankietami
– Kolor zielony
   
Rozmiary:  
S, M, L,  XL, XXL, XXXL

22,00 zł494060
24,55 zł

Kombinezony jednorazowe PROKEM 
(MULTINORM), 70% polipropylen, 
30% polietylen, białe
– Gramatura 60 g/m²
– Włóknina polipropylenowa z mikroporowatą 
   powłoką z polietylenu 
– Materiał hipoalergiczny
– Kaptur wykończony gumką
– Gumka w nadgarstkach, kostkach i talii, nie zawiera  
   lateksu 
– Właściwości antyelektrostatyczne
– Zapinany na zamek z podwójnym cięgnem, kryty 
   samoprzylepną listwą
   
Rozmiary:   M, L,  XL, XXL

KURTKA WEWNĘTRZNA
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58,00 zł435210
69,40 zł

Kurtki robocze SUPER/BLU, 
100% dekatyzowanej  bawełny

– Gramatura 270 g/m2

– Stopień kurczenia się materiału +/- 2%
– Kieszonka na piersi
– Dwie kieszenie na wysokości pasa
– Kołnierz z dwuwarstwowego materiału
– Zapinany na guziki zakryte listwą
– Kolor: niebieski

Tęgości
44,46
48,50
52,54
56,58
60,62
64

Rozmiary
S

M
L

XL
XXL

XXXL

–
–
–
–
–
–

–

PLP

Zgodnie z dyrektywą 
89/689/EEC

Kombinezony jednorazowe PLP 
z kapturem
– Włóknina polipropylenowa
– Materiał hypoalergiczny
– Kaptur wykończony gumką,  nie zawiera  lateksu
– Gumka w nadgarstkach i kostkach, nie zawiera  
   lateksu
– Kombinezon bez kieszeni
– Zapinany na zamek
– Gramatura: 40 g/m2   

Kolor granatowy   
Rozmiary:   L,  XL, XXL

6,40 zł7,27 zł
487011

Kolor biały
Rozmiary:   M, L,  XL, XXL

6,25 zł7,32 zł
487007

21,00 zł

38,00 zł

22,00 zł

27,00 zł

7982*

467017*

7980R*

7980N*

35,00 zł

45,00 zł

27,00 zł

32,50 zł

 Czapki z płótna T/C
7982G – szare
7982B – czarne

Rozmiar regulowany

Czapki z akrylu, podszewka 
Thinsulate®, w kolorze ciemnej 
zieleni
Rozmiar uniwersalny

Czapki z akrylu, czarne

– 100% akrylu
– Strona wewnętrzna z włókna 3M Thinsulate™

Rozmiar uniwersalny

Kapelusze przeciwdeszczowe

– 100% poliestru powlekanego poliuretanem
– Powłoka hydrofobowa
– Wzmocnione siateczką

Rozmiary: 58, 60

26,50 zł7984*
36,50 zł

Paski, 90% poliester, 10% bawełna, 
rozmiar uniwersalny, długość 
130 cm (można skracać), 
szerokość 35 mm, grafi towe

20,00 zł7800G*
33,50 zł

 Ochraniacze na kolana, para

28,00 zł7985*
35,00 zł

Szaliki (kominy) wykonane 
z 100% mikropolaru, 
180 g/m2. 
Poprzez zaciśnięcie 
ściągacza możliwość 
uzyskania lekkiej 
czapki

Rozmiar uniwersalny

47,00 zł7992N*
61,50 zł

Podkoszulki termoaktywne z długim 
rękawem, 100% poliester, 130 g/m2, 
czarne   
   Rozmiary: S, M, L,  XL, XXL

ILOŚĆ OGRANICZONA
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38,00 zł7991N*
50,00 zł

Kalesony termoaktywne, 
100% poliester, 130 g/m2, czarne
   
Rozmiary: S, M, L,  XL, XXL

Ekologiczna i naturalna alternatywa dla tradycyjnych tekstyliów. Wykonana 
w innowacyjnym procesie produkcyjnym z naturalnego włókna soi, ma znakomitą 
przepuszczalność powietrza i pary wodnej. Jej szczególny skład ułatwia wręcz wymianę 
powietrza między środowiskiem zewnętrznym a skórą. Pot ze skóry jest pochłaniany i 
transportowany na zewnętrzną stronę tkaniny, przyspieszając w ten sposób jego odparowanie. 
Włókno jedwabiste, miękkie i przyjemne w dotyku, które nawilża skórę pozostawiając ją 
miękką i suchą. Włókno sojowe ma również właściwości antybakteryjne. Dzięki pewnym 
substancjom, które zawiera proteina sojowa, pozwala kontrolować rozprzestrzenianie się 
drobnoustrojów.
Włókno sojowe nie blokuje promieni dalekiej podczerwieni (FIR), znanych 
z korzystnego oddziaływania na skórę, a wręcz pozwala skórze je pochłaniać w dużej ilości. 
Ma natomiast zdolność odbijania promieniowania ultrafi oletowego, szkodliwego dla zdrowia. 
Nosząc ubranie „2nd Skin”, ma się wrażenie świeżego powietrza wokół siebie przez cały czas

85,50 zł472050*
111,50 zł

Kalesony wykonane z tkaniny 
termoregulacyjnej, 95% soja, 
5% elastan

– Gramatura  200 g/m2

– Elastyczne w  pasie
– Bardzo rozciągliwe
– Szwy w kontrastowym kolorze pomarańczowym
– Kolor czarny
   
Rozmiary:   
M, L,  XL, XXL

Podkoszulki z długimi rękawami, 
wykonane z tkaniny
termoizolacyjnej, 95% soja, 5% elastan

– Gramatura 200 g/m2

– Długie rękawy
– Okrągły dekolt
– Elastyczna
– Kolor czarny
   
Rozmiary:   M, L,  XL, XXL

99,50 zł472012*
132,00 zł

„2nd Skin”

34,50 zł1006193

 Gogle ochronne V-MAXX
 Wykonane z miękkiego PCV gogle z bezbarwną soczewką*. 
Elastyczna opaska z obrotowymi zaczepami ułatwia używanie 
wraz z kaskami ochronnymi. Soczewka z powłoką nieparującą 
i specjalny system wentylacji podnosi komfort pracy. Gogle 
mogą być używane wraz z okularami korekcyjnymi i jako 
uzupełnienie półmasek ochronnych.

42,50 zł

EN 166

15,50 zł7051MP
22,40 zł

Gogle ochronne, soczewka bezbarwna 
z poliwęglanu

25,00 zł162020
29,50 zł

Gogle panoramiczne G04 z PCW, 
przeźroczyste
– Oprawa: 3 4 9 BT
– Jedna soczewka o właściwościach zapobiegających 
   parowaniu i powstawaniu zarysowań: 1 BT 9
– Wentylacja pośrednia uniemożliwiająca przedostawanie 
   się cząsteczek do wnętrza gogli 
– Elastyczna, regulowana taśma

5,55 zł161052
6,50 zł

Gogle ochronne 102-1, z tworzywa 
sztucznego, panoramiczne, 
przeźroczyste
– Ramka: S
– Jedna soczewka z tworzywa sztucznego: 1 S
– Otwory wentylacyjne po bokach
– Elastyczna taśma
– Model EKONOMICZNY

EN 166

EN 166

EN 166
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23,75 zł1004947

Okulary OP-TEMA z lekką panoramiczną 
soczewką zintegrowaną z oprawą

 Posiada regulowany miękki nanosek, regulowaną 
długość zauszników i kąt nachylenia soczewki. Soczewka 
bezbarwna poliwęglanowa jest odporna na ścieranie
i parowanie. W komplecie jest odpinana taśma 
podtrzymująca Flexicord, stosowana dla większego 
bezpieczeństwa pracy.

 EN 166, EN 170

41,00 zł1011025

Okulary XC o wysokiej odporności,  
niebieska oprawka, szara soczewka, 
regulowane zauszniki TSR** 

51,50 zł

29,00 zł

12,15 złA700

Okulary ogólnego zastosowania 
i chroniące przed uderzeniami (45m/s) 
A 700 z szarą soczewką świetnie nadają 
się do zastosowań wewnątrz budynków 
takich jak prace z wykorzystaniem 
narzędzi, lekka i ciężka produkcja, 
biotechnologia, budowa statków oraz 
przemysł motoryzacyjny

1015361 – soczewki bezbarwne
1015362 – soczewki szare
 EN 166, EN 170, EN 172

15,00 zł30,10 zł161045
35,00 zł

Gogle ochronne Weldmaster z PVC, 
panoramiczne, czerwone

– Ramka z PCW: 3 4
– Podnoszone szklane soczewki
– Soczewka przezroczysta do szlifowania, grubość  5 mm: 1 S
– Czarna soczewka 5 din, grubość 5 mm: 1; 
   fi ltr soczewki EN 169 5
– 4 zawory wentylacyjne 
– Elastyczna taśma

GENERICOEN 166

16,40 złA800

Okulary ochronne A800 o nowoczesnej 
stylistyce
  Soczewki* nieparujące, o krzywiźnie 9, zauszniki 
z przedłużeniem soczewki, niewielki ciężar – tylko 22 g.

1015367 – soczewki szare
1015369 – soczewki bezbarwne
 EN 166

 * Soczewki z poliwęglanu pochłaniające >99,9% 
promieniowania UV do 385 nm
** TSR – soczewka umożliwiająca rozróżnianie 
kolorów sygnalizacji świetlnej
*** HDL – soczewka zwiększająca ostrość obrazu

20,00 zł

12,50 zł 1015441

  Model A700 specjalnie przeznaczony do 
pracy w słabym świetle
 Soczewki żółte HDL*** odporne na ścieranie, o krzywiźnie 8, 
zauszniki wyłożone miękkimi podkładkami. Bardzo lekkie. 
Wtopiony mostek nosowy. Okulary bardzo przydatne np. do 
jazdy samochodem nocą (wytłumiają światła samochodów 
jadących z przeciwka) lub w złych warunkach atmosferycz-
nych (rozjaśniają, zwiększają ostrość obrazu).

25,50 zł 1017088

Lekkie okulary IGNITE bez oprawek, 
 zauszniki szaro-srebrne, szara soczewka 
TSR**

 Gwarantują pełną niczym nie zakłóconą widoczność 
w zakresie 180º. Zauszniki pogrubione. Soczewki* 
o krzywiźnie 9 zapewniają dobre dopasowanie i osłonę 
twarzy. Stylistyka sportowa. Miękkie podkładki na 
końcówkach zauszników

 EN 166, EN 170, EN 172

32,00 zł

66,00 zł 1028644

 Okulary ochronne uszczelnione SP1000, 
czarna oprawka, soczewki 
nieparujące HDL***

 Dzięki uszczelnieniu przestrzeni między twarzą, a soczewką 
okulary SP1000 idealnie sprawdzają się przy pracach 
w środowisku o dużym zapyleniu. Dla poprawienia komfortu 
pracy i bezpieczeństwa zauszniki można wymienić na znajdu-
jącą się w zestawie opaskę elastyczną. Soczewki pokryte 
powłoką Dura-Streme™ zapobiegającą ich rysowaniu 
i zaparowywaniu. Zimą dobrze się sprawdzają podczas jazdy 
na desce (snowboard).

 EN 166

81,50 zł

 EN 166, EN 172

15,00 zł

 EN 166, EN 170
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48,00 zł7076BP
68,00 zł

Okulary ochronne z polaryzacyjnymi 
soczewkami z poliwęglanu

POLARYZACYJNE

 Przeciwsłoneczne szkła polaryzacyjne, w które 
wyposażone są nasze okulary 7076BP w dużym stopniu eliminują 
odblaski, zapewniając lepszą  jakość widzenia oraz ochronę przed 
promieniowaniem UV oraz silnym światłem słonecznym.
Okulary  są sprzedawane z praktycznymi i bardzo dobrze wykonanymi 
futerałami, które przedłużają ich żywotność.

EN 1836-2005

SPORT

+

31,50 zł7076BU
43,00 zł

Okulary kontrastowe z fi ltrem UV, 
do wykrywania przecieków 
z pomocą lampy UV

EN 12312-1 +

14,75 zł161041
17,50 zł

Okulary Beluna/T
– Czarna oprawa
– Szkło mineralne 1S

19,90 zł162003
23,65 zł

Okulary ET-81BS/C
– Poliwęglanowe oprawy czarno-pomarańczowe
– Soczewki odporne na zarysowania
– Panoramiczna soczewka przeźroczysta
– Silikonowe nanoski
Filtr soczewki: EN 170 2C - 1.2

EN 166, EN 170

25,00 złOSB2
29,50 zł

Okulary ochronne OSB2, moro
– Ramka z poliwęglanu w kolorze moro: FT
– Soczewki nie parujące i odporne na zadrapania: 1 FT
– Soczewki panoramiczne zawinięte na boki 
– Zauszniki z nakładkam antypoślizgowymi
– Nosek z gumy silikonowej
– Soczewki: przeźroczyste 
– Filtr soczewki: EN 170 2C - 1.2

162022 – soczewki bezbarwne
162023 – soczewki szare

EN 170

EN 172 5 - 2

EN 166

EN 166

8,80 złET30
10,00 zł

Okulary ET30 z poliwęglanu, zielone

– Ramka z poliwęglanu: FT
– Jedna soczewka: 1 FT
– Boczne osłony - bardzo szerokie ramiona zauszników
– Mogą być zakładane na okulary korekcyjne
– Kolor soczewek: zielone

– Filtr soczewki: EN 170 3 - 1.7

162009 – soczewki żółte
162010 – soczewki bezbarwne
EN 166
EN 170

3,55 zł1005771

 Sznurek zabezpieczający do okularów 
FLEXICORD

4,40 zł

21,00 zł7190C
32,50 zł

Nauszniki przeciwhałasowe 
wykonane z PCW

EN 352-1

H M L SNR
29,2 25,4 17,9 27,6

GENERICO

22,00 zł161040
25,50 zł

Okulary Beluna/V

– Czarna oprawa
– Szkło mineralne 1S, zielone soczewki: 5 DIN
Filtr soczewki: EN 169 5
Zabezpieczenia : EN 175

GENERICOEN 166
EN 175

ILOŚĆ OGRANICZONA

ILOŚĆ OGRANICZONA
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50,00 zł122507
58,00 zł

Nauszniki przeciwhałasowe C4 
na pałąku, czarne/metalizowane

– Pałąk miękko wyściełany dla większego komfortu
– Szybka i stabilna regulacja wysokości
– Regulowane czasze ABS z miękkimi poduszkami
– Mogą być używane z kaskami, osłonami oczu 
   i maskami
– Waga: 268 g

EN 352-1

H M L SNR
33 30 23 32

105,50 zł186401
124,00 zł

Zatyczki do uszu T1, jednorazowe, 
z pianki poliuretanowej, 
fl uorescencyjne żółte

– Anatomiczny kształt
– Gładka powierzchnia dla większego komfortu 
   i higieny 
– Doskonały stosunek jakości do ceny
– 1 para/woreczek
– Pudełko 200 par

144,50 zł186405
164,50 zł

Zatyczki do uszu T2, jednorazowe, 
z pianki poliuretanowej, pomarańczowe

– Anatomiczny kształt, bardzo delikatne w dotyku, 
   dają najwyższy możliwy komfort
– Gładka powierzchnia wspomagająca łatwiejsze 
   dopasowanie, większą wygodę w użyciu i higienę 
– Idealne i łatwe dopasowanie do prawie każdego 
   kształtu kanału słuchowego
– 1 para/woreczek
– Pudełko 200 par

EN 352-2

H M L SNR
36 34 33 37

H M L SNR
36 34 33 37

EN 352-2

8,85 zł186413
10,10 zł

Zatyczki do uszu A2, na pałąku, 
żółte/czarne

– Składany polietylenowy pałąk
– Lekkie i łatwe do założenia, dzięki składanemu 
   pałąkowi łatwo mieszczą się w kieszeni
– Miękkie i wygodne zatyczki z pianki poliuretanowej 
   o specjalnym kształcie zapewniają optymalny 
   komfort 
– Idealne do częstego wkładania i zdejmowania
– Waga: 15 g
– Pakowane pojedynczo w woreczek
– 40 sztuk/pudełko ekspozycyjne

EN 352-2

H M L SNR
25 20 19 24

155,00 zł131110
179,00 zł

Hełmy ABS H5 specjalistyczne do 
pracy na wysokości, białe

– Nylonowe paski z regulacją z tyłu
– Opaska przeciwpotna
– Wyściółka z oddychającej, pochłaniającej wilgoć 
   tkaniny 
– Pasek podbródkowy z poliamidu, wyściełany, 
   regulowany, z systemem szybkiego odpinania  
– Wysoka sztywność boczna (LD)
– Specjalny do pracy na wysokości 
– Waga ok. 460 g

   
Rozmiary:   53 - 61 cm

EN 397

28,00 złE1
32,50 zł

Hełmy ABS E1 do pracy 
na wysokości

– Więźba nylonowa z szybką regulacją 
– Opaska przeciwpotna
– Pasek podbródkowy wyściełany, regulowany, 
   z systemem szybkiego odpinania
– Odpowiedni do pracy na wysokości

131070 – żółte
131071 – pomarańczowe
131072 – białe
EN 397

41,50 zł122503
48,00 zł

Nauszniki przeciwhałasowe C3 
na pałąku, składane, czarne/żółte

– Doskonały stosunek jakości do ceny
– Pałąk z wyściełaniem anatomicznym
– Szybka regulacja wysokości
– Regulowane czasze ABS z miękkimi poduszkami, co 
   gwarantuje równomierne rozłożenie nacisku 
   i większy komfort
– Waga: 243 g

EN 352-1

H M L SNR
34 26 18 29
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8,25 zł186403
9,39 zł

Zatyczki do uszu A1, na pałąku, 
żółte/niebieskie

– Polietylenowy pałąk
– Lekkie i łatwe do założenia - model ekonomiczny 
   i praktyczny
– Miękkie i wygodne zatyczki z pianki poliuretanowej 
   nie wsuwają się do kanału słuchowego - higieniczne
– Idealne do częstego wkładania i zdejmowania
– Waga: 11 g

EN 352-2

H M L SNR
25 15 13 20

29,75 zł197030
34,50 zł

Uchwyt B1 z ABS do zamontowania 
wymiennych osłon twarzy 
(sprzedawany bez osłon)

– Regulacja unoszenia szybki/osłony za pomocą 
   zębatki
– Wymienne osłony dedykowane dla różnych prac

EN 166, EN 1731

sp
rze

da
wan

y 

be
z o

sło
n

18,75 zł197034
21,90 zł

Osłona wymienna FC 45 odpowiednia 
do art.B1

– Przeźroczysta
– Wymiary: 20 x 40 cm
– Z poliwęglanu

EN 166

15,75 zł197032
17,90 zł

Osłona wymienna FC 25 odpowiednia 
do art.B1

– Przeźroczysta
– Wymiary: 20 x 30 cm
– Z poliwęglanu

EN 166

39,50 zł197036
45,55 zł

Osłona siatkowa FC 49 odpowiednia 
do art.B1, szara

– Wymiary: 20 x 40 cm
– Metalowa siatka

EN 1731

49,50 zł315025
ARTICO 64,30 zł

Rękawice ARTICO, z licowanej skóry 
bydlęcej
 
– Bardzo wysokiej jakości – szczególnie pomocne w trudnej 
   pracy
– Wewnętrzna membrana Thinsulate® dla wyjątkowo 
   dobrego zabezpieczenia przed chłodem i utrzymująca 
   komfort pracy w ciężkich chłodnych warunkach
– Kciuk jest wszyty w sposób „odchodzący” od dłoni,  
   jak skrzydełko, a nie ułożony wzdłuż innych palców
– Wykonane z materiałów odpornych na zimno
– Wewnętrzny elastyczny mankiet
– Osłonięty nadgarstek

 Dostępny rozmiar: 10
Normy: EN 511:2006

20,50 zł316035
BALL WINTER 26,65 zł

Rękawice BALL WINTER z owczej skóry 
licowej i bawełny
 
– Wnętrze dłoni ze skóry licowej
– Elastyczny bawełniany wierzch
– Polar w środku specjalnie na zimową pogodę
– Mankiet regulowany na rzep
– Kolor biały/czerwony

 Dostępne rozmiary: 8,9,10
Normy: EN 388:3112X

19,90 zł320040
HV230 35,50 zł

Rękawice ze skóry bydlęcej i poliestru, 
pomarańczowo-białe
 
 – Plusz wewnątrz
– Wierzch z pomarańczowego i żółtego odblaskowego 
   poliestru
– Na wierzchu ochraniacz knykci z paskiem odblaskowym
– Kciuk skrzydłowy
– Dziany mankiet z osłoną żył ze skóry bydlęcej

 Dostępne rozmiary: 10
Normy: EN 388:3143

29,75 zł321010
AMERICA 37,55 zł

Rękawice AMERICA M ze świńskiej 
skóry licowej
 
– Model dedykowany dla kierowców
– Polar w środku specjalnie na zimową pogodę
– Kciuk jest wszyty w sposób „odchodzący” od dłoni, 
   jak skrzydełko, a nie ułożony wzdłuż innych palców
– Wewnętrzny elastyczny mankiet
– Osłonięty  nadgarstek
– Kolor żółty

 Dostępne rozmiary: M, L, XL
Normy: EN 388 2122
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2,45 zł335026
CAMERIERE 2,84 zł

Rękawice bawełniane, białe
 
 – Model kelnerski
– Obrębione przy nadgarstku

 Dostępne rozmiary: S,M,L (7,8,9)
Normy: EN 420

24,50 zł337126
NINJA-ICE 29,15 zł

Dwuwarstwowe, bezszwowe rękawice 
akrylowo-nylonowe, pokryte pianką  
kompozytową, czarne
 
 – Dwuwarstwowy materiał   (zewnętrznie  wykonany 
   z nylonu/ wewnętrznie wykonany  z przędzy akrylowej) 
   i  wewnątrz jeszcze wyściółka z polaru
– Specjalna mieszanka pianki kompozytowej z zastosowaną 
   na wnętrzu dłoni technologią HPT™ (zawierające powietrze 
   molekuły pochłaniają mikrowibracje zmniejszając zmęczenie 
   dłoni)
– Z apreturą antybakteryjną Sanitized®
– Elastyczne i miękkie do nawet -50°C chronią przed niską 
   temp.
– Odpowiednie do kontaktu z żywnością
– Dziany mankiet i oddychający wierzch dłoni

 Dostępne rozmiary: 8, 9, 10, 11
Normy: EN 388:3232, EN 511:020

7,40 zł348085
NEO-ECO 9,32 zł

Rękawice neoprenowe, czarne
 
 – Rękawica przeznaczona do ochrony użytkownika przed 
   zagrożeniami mechanicznymi: ścieranie, przecięcie, 
   rozerwanie, przebicie oraz zapewnia ochronę w kontakcie 
   ze środkami chemicznymi i mikroorganizmami
– Całkowicie fl okowane bawełną, co zapewnia większy 
   komfort i pochłanianie potu 
– Dobry chwyt dzięki  teksturze wytłaczanej na Neoprenie
– Model ekonomiczny - dobry stosunek ceny do jakości
– Długość 32 cm
– Grubość:  0,67 mm

 Dostępne rozmiary: M, L, XL
Normy: EN 420; EN 388 2121X; 
EN iso 374-1:2016; EN iso 374-5:2016

17,00 zł350034
7032 18,40 zł

Rękawice z dżerseju bawełnianego, 
pokrytego NBR (kauczuk nitrylowo-
butadienowy), niebieskie
 
 – W całości pokryte kauczukiem nitrylowo-butadienowym
– Z apreturą antybakteryjną Sanitized®
– Znakomita odporność na przetarcie, smary, oleje, 
   węglowodory i brud
– Długość 27 cm
– Mankiet ochronny z tkaniny bawełnianej o gęstym splocie 
   pokrytej NBR

 Dostępne rozmiary: 9, 10
Normy: EN 388:4121

23,25 zł325025
GA 734 30,70 zł

Rękawice GA 734, z bawełnianej 
dzianiny/PCW
 
–Wewnętrzna podszewka z bawełny poprawiająca komfort 
   w pracy a chłodzie
– Wyściółka  wewnętrzna specjalna na zimę
– Ergonomiczny kształt dla większego komfortu i zręczności
– Zastosowano  antybakteryjną  apreturę   Sanitized®
– Długość - ok. 26 cm
– Mankiet z szerokim ściągaczem – osłaniający nadgarstek 
   od chłodu
– Kolor  brązowy/pomarańczowy

 Dostępny rozmiar: 9,5
NORMY: EN 388:3121, EN 511: 111

11,00 zł350050
GOBI 12,30 zł

Rękawice z dżerseju bawełnianego, 
pokrytego NBR (kauczuk nitrylowo-
butadienowy), biało-żółte
 
 – Wnętrze dłoni, palce i knykcie pokryte NBR
– Lekko szorstkie na zewnątrz
– Z apreturą antybakteryjną Sanitized®
– Znakomita odporność na przetarcie, smary, oleje, 
   węglowodory i brud
– Dziany mankiet i częściowo przewiewny wierzch dłoni

 Dostępne rozmiary: 8, 9
Normy: EN 388:4111

24,75 zł320025
218 32,00 zł

 Rękawice 218, ze skóry bydlęcej
 
– Polar w środku specjalnie na zimową pogodę
– Kciuk jest wszyty w sposób „odchodzący” od dłoni,  
   jak skrzydełko, a nie ułożony wzdłuż innych palców
– Wewnętrzny elastyczny mankiet
– Osłonięty  nadgarstek
– Kolor żółty

 Dostępny rozmiar: 10
Normy: EN 388 2122
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2,95 zł337064
13 ECO-PU 3,42 zł

Bezszwowe rękawice poliestrowe, 
wewnętrzna część pokryta 
poliuretanem, szare
 
 – Doskonała zręczność manualna i wrażliwość dotykowa, 
   dobrze dopasowane
– Lekkie, elastyczne, o znakomitej odporności na przecieranie
– Dziany mankiet i oddychający wierzch dłoni
– Wnętrze pokryte poliuretanem

 Dostępne rozmiary: 8, 9, 10
Normy: EN 420, EN 388:3131X

26,75 zł337777
HOT GRIP 33,90 zł

Bezszwowe rękawice nylonowo-
elastanowe pokryte termoplastyczną 
gumą, czerwono-czarne
 
 – Podszewka z nylonu i elastanu
– Wewnętrzna część dłoni i palców pokrywa opatentowany 
   termoplastyczny materiał TPR najnowszej generacji. 
   Materiał ten zapewnia niezwykłą chwytność jednocześnie 
   będąc niesamowicie lekkim tworzywem
– Rękawice powlekane z podobnych materiałów tj. silikon, 
   czy PCW nie są w stanie zapewnić tak wysokiego komfortu 
   i pewności chwytu 
– Doskonale sprawdzają się w suchym i wilgotnym 
   środowisku pracy 
– Oddychająca szczelina na bocznej części palców  zapewnia 
   nadzwyczajną elastyczność i  utrzymuje dłonie 
   w optymalnej temperaturze
– Solidność wykonania rękawic sprawia, że są wyjątkowo 
   odporne m.in. na rozdarcia i przetarcia 
– Ochrona do 15 sekund w kontakcie z przedmiotami 
   o podwyższonej temperaturze max 250°C zgodnie z normą 
   EN 407:2004 
– Ergonomiczny i bezszwowy design zapewnia lepszy 
   komfort noszenia
– Mankiet wykonany z elastycznej dzianiny
– Oddychająca zewnętrzna część rękawicy

Zastosowanie:
– przemysł szklarski
– przemysł samochodowy
– konserwacja/ naprawy
– budownictwo
– stolarstwo

 Dostępne rozmiary: 9, 10

2,85 zł353073
13 ECO-NBR 3,37 zł

Bezszwowe rękawice poliestrowe, 
z powłoką nitrylową, biało-szare
 
 – Wnętrze dłoni pokryte nitrylem dla dobrej ochrony przed 
   olejami  i smarami
– Znakomita odporność na przetarcia
– Ergonomiczny kształt  zapewnia  wygodne dopasowanie
– Dziany mankiet i oddychający wierzch dłoni

 Dostępne rozmiary: 8, 9, 10
Normy: EN 388:4131

21,90 zł353091
NITRAN 
TOTAL GRIP

24,75 zł

Bezszwowe rękawice nylonowo-
elastanowe, z powłoką z pianki 
nitrylowej, czarne
 
 – Całe pokryte  pianką  nitrylową  NTF™, co daje zwiększoną 
   odporność na przetarcia i rozdarcie oraz wyjątkowo dobry 
   chwyt zarówno w suchych jak  i mokrych warunkach,  
   lub w kontakcie z zatłuszczonymi powierzchniami
– Z apreturą antybakteryjną Sanitized®
– Kropki na wnętrzu dłoni dają oprócz  lepszego  chwytu          
   także większą  odporność na zużycie
– Ergonomiczny kształt  zapewnia  wygodne dopasowanie
– Dziany mankiet przylega ściśle do ręki

 Dostępne rozmiary: 9, 10, 11
Normy: EN 388:4141

36,25 zł353115
DRIVER 
WINTER

62,30 zł

Bezszwowe techniczne rękawice 
DRIVER WINTER, nylonowe z pełną 
powłoką nitrylową
 
– Budowa – wewnątrz rękawica bezszwowa nylonowa, 
   z podszewką polarową
– W całości „maczane” w mikro piance nitrylowej, która 
   zapewnia doskonały chwyt na sucho i mokro
– Dedykowane  do używania w zimnych warunkach
– Zastosowano  antybakteryjną  apreturę   Sanitized®
– Znakomita zręczność manualna, odporne na przecieranie 
   i zużycie
– Elastyczny mankiet z lamówką i zapięciem na rzep
– Kolor czarny

 Dostępne rozmiary: 9, 10, 11
Normy: EN 388: 4131
EN 511: 010
EN 407: X2XXXX

6,00 zł355115
EKO 400 6,90 zł

Bezszwowe rękawice bawełniano-
poliestrowe, pokryte lateksem, żółto-
pomarańczowe
 
 – Wnętrze dłoni pokryte  lateksem
– Marszczone wykończenie specjalne dla pewnego chwytu 
   na sucho i mokro
– Ergonomiczny kształt  zapewnia  wygodne dopasowanie
– Dziany mankiet i oddychający wierzch dłoni

 Dostępne rozmiary: 9, 10
Normy: EN 388:2243
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14,20 zł353118
994 OIL 15,90 zł

Bezszwowe rękawice nylonowe, 
pokryte nitrylem, niebiesko-czarne
 
 – Wnętrze dłoni, palce i knykcie pokryte  nitrylem
– Wnętrze dłoni pokryte dodatkową  powłoką 
   mikroporowatego nitrylu, która zapewnia znakomity chwyt                                                                                   
   nawet w obecności oleju lub smaru
– Nie mechacące się
– Znakomita odporność na przecieranie i zużycie
– Dziany mankiet

 Dostępne rozmiary:  8, 10
Normy: EN 388:4121

22,50 zł355122
POWERGRAB® 
THERMO 26,10 zł

Bezszwowe rękawice akrylowo-
poliestrowe, pokryte  lateksem, 
jaskrawo pomarańczowo-brązowe
 
 – Podkład ze specjalnej termoaktywnej przędzy akrylowo-
   poliestrowej daje znakomitą ochronę przed zimnem
– Wnętrze dłoni pokryte lateksem w technologii 
   Microfi nish®, co daje pewny chwyt na mokro i sucho
– Kciuk w całości pokryty lateksem  dla dodatkowej ochrony 
   najbardziej narażonej  na niebezpieczeństwo części dłoni
– Ergonomiczny kształt  zapewnia  wygodne dopasowanie
– Dziany mankiet i oddychający wierzch dłoni

 Dostępne rozmiary: 7, 8,9, 10, 11
Normy: EN 388:2231, EN 511:01X

23,90 zł355127
POWERGRAB® 
THERMO 3/4 28,20 zł

Bezszwowe rękawice akrylowo-
-poliestrowe, pokryte lateksem, 
szaro-jaskrawo żółte
 
 – Podkład ze specjalnej termoaktywnej przędzy akrylowo-
   poliestrowej daje znakomitą ochronę przed zimnem
– Wnętrze dłoni pokryte lateksem w technologii 
   Microfi nish®, co daje pewny chwyt na mokro i sucho
– Dodatkowe powleczenie wierzchu (palce i knykcie) dla 
   większej ochrony przed cieczami i brudem
– Kciuk w całości pokryty lateksem  dla dodatkowej ochrony 
   części dłoni najbardziej narażonej  na niebezpieczeństwa
– Ergonomiczny kształt  zapewnia  wygodne dopasowanie
– Dziany mankiet

 Dostępne rozmiary: 9, 10
Normy: EN 388:2121, EN 511:01X

12,90 zł360018
P85 14,20 zł

Rękawice z wysokiej jakości  
oddychającej dwoiny bydlęcej  i płótna, 
szaro-żółte
 
 – Najwyższa jakość – oddychająca i trwała dwoina
– Ochrona wnętrza dłoni, knykci i końców palców
– Wierzch wykonany z płótna
– Wnętrze dłoni w całości na podszewce
– Kciuk i palec wskazujący także z dwoiny bydlęcej
– Kciuk jest wszyty w sposób „odchodzący” od dłoni, 
   jak skrzydełko, a nie ułożony wzdłuż innych palców
– Wysoka odporność na rozdzieranie
– Wewnętrzny elastyczny mankiet
– Mankiet ochronny z płótna bawełnianego

 Dostępne rozmiary: 10
Normy: EN 388:3143

8,00 zł360022
275RJ 8,79 zł

Rękawice z dwoiny skórzanej i płótna 
dżinsowego, szare (jasno-ciemne)
 
 – Wnętrze dłoni ze wzmocnieniem z dwoiny bydlęcej
– Ochrona knykci i końcówki palców z dwoiny skórzanej
– Wierzch z płótna dżinsowego
– Wnętrze dłoni w całości na podszewce
– Kciuk i palec wskazujący z dwoiny bydlęcej
– Kciuk jest wszyty w sposób „odchodzący” od dłoni, 
   jak skrzydełko,  a nie ułożony wzdłuż innych palców
– Wysoka odporność na rozdzieranie
– Wewnętrzny elastyczny mankiet
– Mankiet ochronny z płótna bawełnianego 

 Dostępne rozmiary: 10
Normy:EN 388:4143

23,50 zł361047
45 TOP 26,15 zł

Rękawice spawalnicze z zadniej dwoiny 
skórzanej – krój amerykański, czerwone
 
 – Bardzo wysoka jakość
– Ognioodporna tkanina wewnątrz
– Kciuk jest wszyty w sposób „odchodzący” od dłoni, 
   jak skrzydełko, a nie ułożony wzdłuż innych palców
– Kryte szwy
– Mankiet ochronny 14 cm z dwoiny bydlęcej  z płótnem 
   wewnątrz 
– Ochrona przed ciepłem kontaktowym (maks. 250° C)
– Idealne dla spawaczy i zgodne z  normą EN 12477 - Typ A

 Dostępne rozmiary: 10
Normy: EN 388:3143,  EN 407 423X4X,  EN 12477 - TYP A

3,70 zł353049
SONORA 4,28 zł

Rękawice z dżerseju bawełnianego, 
pokrytego NBR (kauczuk nitrylowo-
butadienowy), biało-żółte
 
 – Wnętrze dłon, palce i knykcie pokryte NBR
– Lekkie i ekonomiczne
– Dobra odpornośść na przetracia
– Dziany mankiet i częściowo przewiewny wierzch dłoni

 Dostępne rozmiary: 8, 9, 10, 11
Normy: EN 388:3111
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9,75 zł360025
32 TOP 10,90 zł

Rękawice z dwoiny skórzanej 
najwyższej jakości  i płótna, 
szaro-zielone
 
 – Wnętrze dłoni ze wzmocnieniem z dwoiny bydlęcej wysokiej 
   jakości
– Ochrona knykci i końcówki palców z dwoiny bydlęcej
– Wierzch z płótna
– Wnętrze dłoni w całości na podszewce
– Kciuk i palec wskazujący ze wzmocnieniem z dwoiny 
   bydlęcej
– Kciuk jest wszyty w sposób „odchodzący” od dłoni, 
   jak skrzydełko, a nie ułożony wzdłuż innych palców
– Wysoka odporność na rozdzieranie
– Wewnętrzny elastyczny mankiet
– Mankiet ochronny z płótna bawełnianego

 Dostępne rozmiary: 10
Normy: EN 388:3134

11,75 zł362016
9 TH 13,85 zł

Rękawice z dwoiny bydlęcej, kolor 
jasnoszary
 
 – Wnętrze dłoni i kciuk ze wzmocnieniem
– Kciuk jest wszyty w sposób „odchodzący” od dłoni, 
   jak skrzydełko, a nie ułożony wzdłuż innych palców
– Mankiet ochronny 7 cm z dwoiny bydlęcej

 Dostępne rozmiary: 10
Normy: EN 388:4122

17,50 zł368021
204 CM 14 19,60 zł

Rękawice z bydlęcej skóry  licowej 
i dwoiny bydlęcej, białe
 
 – Wyjątkowa jakość
– Kciuk i palec wskazujący z delikatnej skóry licowej
– Wierzch z dwoiny bydlęcej
– Kciuk jest wszyty w sposób „odchodzący” od dłoni, 
   jak skrzydełko, a nie ułożony wzdłuż innych palców
– Wysoka odporność na rozdzieranie
– Mankiet ochronny 14 cm z dwoiny bydlęcej

 Dostępne rozmiary: 10
Normy: EN 388:2142

18,25 zł368050
O15/B 21,10 zł

Rękawice z bydlęcej skóry licowej 
i płótna, granatowo-białe
 
 – Wnętrze dłoni, ochrona knykci i końcówki palców z bydlęcej 
   skóry licowej
– Wierzch z płótna dżinsowego 
– Kciuk i palec wskazujący z pełnoziarnistej  skóry licowej 
– Kciuk jest wszyty w sposób „odchodzący” od dłoni, 
   jak skrzydełko, a nie ułożony wzdłuż innych palców 
– Wysoka odporność na rozdzieranie 
– Wewnętrzny elastyczny mankiet 
– Mankiet ochronny z płótna bawełnianego z lamówką

 Dostępne rozmiary: 10
Normy: EN 388:2122

8,75 zł380021
MONTONE 10,10 zł

Rękawice ze skóry owczej i bawełny, 
białe
 
 – Wnętrze dłoni,  kciuk i końcówki palców ze skóry owczej
– Wierzch z bawełny
– Dziany mankiet

 Dostępne rozmiary: 9, 10
Normy: EN 388:2111

37,50 zł

42,50 zł

388040

388042
TT 1015

44,85 zł

46,25 zł
Rękawice techniczne z materiału 
syntetycznego, czarne
 
 – Wnętrze dłoni  z dzianiny poliestrowej impregnowanej 
   poliuretanem
– Wierzch oddychający poliestrowo-elastanowy
– Wstawki odblaskowe na wierzchu dłoni aby zwiększyć 
   widzialność bierną
– Wewnętrzny elastyczny mankiet
– Dziany mankiet z zapięciem na rzep pozwalającym na 
   regulację

 Dostępne rozmiary: 9, 10
Normy: EN 420

Rękawice techniczne z tkaniny 
syntetycznej, żółto czarne
 
 – Wewnętrzna część dłoni  rękawicy wykonane z delikatnej 
   i lekkiej mikrofi bry
– Wierzch oddychający poliestrowo-elastanowy
– Elastyczne wstawki poliester/Lycra® pomiędzy palcami 
   zwiększają komfort użytkowania
– Wewnętrzne elastyczne mankiety
– Obszyty nadgarstek

 Dostępne rozmiary: 8, 9
Normy: EN 420
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12,30 zł386062
TITAN MICRO 14,30 zł

Rękawice z mikrofi bry i akrylu, 
szaro-niebieskie
 
 – Wnętrze dłoni z miękkiej i lekkiej mikrofi bry 
– Wierzch akrylowy
– Kciuk jest wszyty w sposób „odchodzący” od dłoni, 
   jak skrzydełko, a nie ułożony wzdłuż innych palców
– Wewnętrzny elastyczny mankiet 
– Wzmocnienie na palcu wskazującym

 Dostępne rozmiary: 8, 9, 10
Normy: EN 388:1211

43,50 zł388044
52,15 zł

Rękawice techniczne z materiału 
syntetycznego, żółto czarne
 
– Dziane poliestrowe wnętrze rękawicy impregnowane 
   poliuretanem z antypoślizgowym wykończeniem 
   (wzór w kształcie diamentu) 
– Wierzch oddychający poliestrowo-elastanowy
– Refl eksyjne wstawki na wierzchu rękawicy zapewniają 
   bezpieczeństwo poprzez zwiększenie widzialność  
   użytkownika
– Elastyczne wstawki poliester/Lycra® pomiędzy palcami 
   zwiększają komfort użytkowania
– Dziany mankiet z zapięciem na rzep pozwalającym 
   na regulację

 Dostępne rozmiary: 9, 10
Normy: EN 420

30,75 zł393040
GREASE 
MONKEY

38,30 zł
cena za 50 szt.

Rękawice nitrylowe AQL  1.5, 
pomarańczowe
 
 – Jednorazowe, pasują na obie dłonie (oburęczne)
– Bezpudrowe
– Nie zawierają lateksu
– Grubość 0,15 mm
– Wzór „rybiej łuski” na wnętrzu dłoni i wierzchu
– Wysoki komfort, wrażliwość dotykowa i zręczność manualna
– Nadzwyczajna odporność na oleje i smary
– Odpowiednie również do kontaktu z żywnością

 Dostępne rozmiary: M, L, XL, XXL
Normy: Rękawice wodoodporne
oraz odporne na niegroźne 
chemikalia 
EN420  CE
SPRZEDAWANE 
W OPAKOWANIACH 
PO 50 SZTUK

9,00 zł393044
GREASE 
MONKEY

10,30 zł
cena za 10 szt.

Rękawice nitrylowe AQL  1.5, 
pomarańczowe
 
 – Jednorazowe, pasują na obie dłonie (oburęczne)
– Bezpudrowe
– Nie zawierają lateksu
– Grubość 0,15 mm
– Wzór „rybiej łuski” na wnętrzu dłoni i wierzchu
– Wysoki komfort, wrażliwość dotykowa i zręczność manualna
– Nadzwyczajna odporność na oleje i smary
– Odpowiednie również do kontaktu z żywnością

 Dostępne rozmiary: M, L, XL, XXL
Normy: Rękawice wodoodporne
oraz odporne na niegroźne chemikalia 
EN420  CE
SPRZEDAWANE 
W OPAKOWANIACH 
PO 10 SZTUK

EN374 EN374

0321

5,20 zł393048
HOUSE 
MONKEY

6,20 zł
cena za 4 szt.

Rękawice nitrylowe AQL 1.5, żółte 
 
 – Jednorazowe, pasują na obie dłonie (oburęczne)
– Bezpudrowe
– Rękawice zapewniają ochronę przed bakteriami, grzybami 
   oraz dodatkowo wirusami
– Testy przenikania substancji chemicznych wykazały 
   szczególną ochronę na chemikalia: JKPT zgodnie z normą 
   374-1:2016 Typ B
– Grubość 0,20 mm
– Długość: 30 cm dla rozmiaru L
– Wysoki komfort, wrażliwość dotykowa i zręczność 
   manualna
– Odpowiednie również 
   do kontaktu z żywnością

 Dostępne rozmiary: S, M, L, XL
Normy: EN 374-1, EN 374-5
SPRZEDAWANE 
W OPAKOWANIACH 
PO 4 SZTUKI

wzór 
„rybiej łuski”

EN374 EN374

0321

15,75 zł376050
BALL 18,00 zł

Rękawice z owczej skóry licowej 
i bawełny
 
 – Wnętrze dłoni z owczej skóry licowej
– Wierzch z rozciągliwej bawełny
– Mankiet z rzepem pozwalającym na regulację

 Dostępne rozmiary: 
376050/8 – kolor niebiesko-biały
376050/9 – kolor żółto-biały
376050/10 – kolor czerwono-biały
376050/11 – kolor czarno-biały
Normy: EN 388:2111
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2,90 zł PU2103
PU-NY-FD2 4,90 zł

  Bezszwowe rękawice z dzianiny 
poliestrowej z powłoką z poliuretanu. 
Zalecane do delikatnych prac w suchych 
warunkach. Wnętrze dłoni z poliuretanu. 
Prace precyzyjne, drobne montaże.
 GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE:
 – Powłoka poliuretanowa zapewnia rękawicom 
   właściwości antyelektrostatyczne. Chroni przed 
   brudem i drobnymi urazami.
– Zręczność rąk jest utrzymana na wysokim poziomie.
– Pokrycie poliuretanem tylko po wewnętrznej stronie 
   dłoni pozwala na odprowadzanie potu przewiewnym 
   wierzchem.
 
  Materiał: Poliester, PU
Możliwość prania: nie
Dostępne rozmiary: L
Normy: EN 420, EN 388:3121

27,90 zł RB6015KL
FOREST 
GRAB  
(LATEX-KV1)

39,00 zł

 Bezszwowe rękawice z dzianiny 
z włókna kevlarowego z szorstką 
powłoką lateksową na wewnętrznej 
części dłoni. Przeznaczone do prac 
związanych z ryzykiem przecięcia dłoni, 
jak i wypuszczenia z ręki przenoszonego 
przedmiotu.
 
 GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE:
 – Powleczenie lateksem zapewnia dobry chwyt zarówno 
   w suchych jak i mokrych warunkach, chroni także dłoń 
   przed dotkliwymi odciskami.
– Pokrycie Lateksem tylko po wewnętrznej stronie dłoni 
   pozwala na odprowadzanie potu przewiewnym wierzchem.
– Dzianina z włókna kevlarowego 
   chroni dłoń przed przecięciami.

 Materiał: Kevlar, Latex
Możliwość prania: nie
Dosępne rozmiary: M, L, XL
Normy: EN 388: 2443, EN 420

4,90 zł SK2102
LATEX-
-JYDO1

6,50 zł

 Bezszwowe rękawice z dzianiny 
poliestrowej z szorstką powłoką latexo-
wą.  Stosowane w budownictwie, pracach 
magazynowych i monterskich.
 
 GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE:
 – Powleczenie latexem zapewnia dobry chwyt zarówno 
   w suchych jak i mokrych warunkach.
 
 Materiał: Latex, Poliester
Możliwość prania: nie
Dostępne rozmiary: L, XL
Normy: EN 388: 2243, EN 420

21,90 złSL7250L
BABILON
 LILA

31,00 zł

  Damskie rękawice ogrodowe. Wnętrze 
dłoni wykonane z syntetycznej skóry 
Protech, a wierzch z oddychającego 
i rozciągliwego materiału Bignet. 
Dyskretnie i elegancko zdobione 
kwiatowym wzorem.
 
 GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE:
 – Niewiarygodnie wygodne i eleganckie, stworzone do 
   tego, aby sprawiały przyjemność używającej je osobie.
– Posiadają odporność na przetarcia.
– Są rozciągliwe i świetnie dopasowują się do dłoni, 
   a jednocześnie dają ochronę przed zadrapaniem dla 
   delikatnej kobiecej skóry.

 Materiał: Protech, Bignet
Możliwość prania: tak
Dostępne rozmiary: M, L, XL
Normy: brak danych

  Damskie rękawice ogrodowe. Wnętrze 
dłoni wykonane z syntetycznej skóry 
Protech, a wierzch z oddychającego 
i rozciągliwego materiału Bignet. 
Dyskretnie i elegancko zdobione 
kwiatowym wzorem.
 
 GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE:
 – Niewiarygodnie wygodne i eleganckie, stworzone do 
   tego, aby sprawiały przyjemność używającej je osobie.
– Posiadają odporność na przetarcia.
– Są rozciągliwe i świetnie dopasowują się do dłoni, 
   a jednocześnie dają ochronę przed zadrapaniem dla 
   delikatnej kobiecej skóry.

 Materiał: Protech, Bignet
Możliwość prania: tak
Dostępne rozmiary: M, L
Normy: brak danych

21,90 zł SL7250W
BABILON
 WARM RED

31,00 zł

 ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA
O INTENSYWNEJ WIDOCZNOŚCI

24,00 zł VWOT01
30,00 zł

  Szelki ostrzegawcze o intensywnej 
widoczności, dostępne w dwóch 
fl uorescencyjnych kolorach: 
 VWOT01O – pomarańczowym
VWOT01Y – żółtym
 – Wykonane z materiału 100% poliestru
– Taśma odblaskowa szerokości 3 cm
– Regulacja zapięciem na rzepy

13,00 zł VWOT229
16,00 zł

 Czapki z daszkiem, dostępne 
w dwóch  fl uorescencyjnych kolorach: 
 VWOT229Y – żółtym
 VWOT229O – pomarańczowym
 – Wykonane z materiału 
   100% poliestru
– Odblaskowy pasek 

 Rozmiar uniwersalny

 EN 13356

10,80 złVW21502
15,40 zł

Czapki ostrzegawcze o intensywnej
widoczności, dostępne w dwóch 
 fl uorescencyjnych kolorach: 
VW21502Y – żółtym
VW21502O – pomarańczowym
– Wykonane z materiału 
   100% akrylu
– Odblaskowy pasek

8,00 złVW21503
10,00 zł

Czapki ostrzegawcze o intensywnej
widoczności, dostępne w dwóch 
 fl uorescencyjnych kolorach: 
VW21503Y – żółtym
VW21503O – pomarańczowym
– Wykonane z materiału 
   100% akrylu
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26,80 zł VWOT158
32,00 zł

  Szelki elastyczne, dostępne w dwóch 
fl uorescencyjnych kolorach: 
 VWOT158O – pomarańczowym
 VWOT158Y – żółtym
 – Taśma odblaskowa 
szerokości 1,3 cm

9,00 zł VWEN01-C
12,00 zł

 Kamizelki dziecięce ostrzegawcze 
o intensywnej widoczności, dostępne 
w czterech fl uorescencyjnych kolorach:
 VWEN01-CO – pomarańczowym
VWEN01-CG – zielonym
VWEN01-CP – różowym
VWEN01-CY – żółtym
 – Wykonane z materiału 100% poliestru
– 2 taśmy odblaskowe dookoła korpusu
– Zapięcie na rzep

 Rozmiary: S (4-6 lat), M (7-9 lat), L (10-12 lat)
 EN 1150

38,40 zł48,00 zł

Kamizelki z wieloma kieszeniami, 
ostrzegawcze o intensywnej 
widoczności, dostępne w jednym 
fl uorescencyjnym kolorze 
pomarańczowym
 – Podszewka na ramionach
– Zapinane na zamek

 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

 VWEN01-SO

6,80 zł VWEN01
9,00 zł

  Kamizelki ostrzegawcze o intensywnej 
widoczności, dostępne w dwóch 
fl uorescencyjnych kolorach:
 VWEN01Y – żółtym
VWEN01O – pomarańczowym
 – Wykonane z materiału 100% poliestru
– 2 taśmy odblaskowe dookoła korpusu
– Zapięcie na rzep

 Jeden rozmiar uniwersalny

 EN 13356 EN ISO
20471:2013

2

EN ISO
20471:2013

2

9,60 zł VWEN03
13,00 zł

 – Wykonane z materiału 100% poliestru
– Taśmy odblaskowe dookoła korpusu 
   oraz typu szelkowego na barkach
– Zapięcie na rzep

 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

   Kamizelki ostrzegawcze o intensywnej 
widoczności, dostępne w dwóch 
fl uorescencyjnych kolorach:
 VWEN03Y – żółtym
VWEN03O – pomarańczowym

EN ISO
20471:2013

2

Kamizelki bardzo przewiewne ostrze-
gawcze o intensywnej widoczności, 
dostępne w dwóch fl uorescencyjnych 
kolorach:
VWEN16-CO – pomarańczowym
VWEN16-CY – żółtym
Trzy rozmiary:S/M, L/XL, XXL/XXXL

13,80 złVWEN16-C
18,00 zł

EN ISO
20471:2013

1

26,40 zł

84,50 zł

VWRW01SB

VW104

34,00 zł

106,00 zł

  Kamizelki z wieloma kieszeniami, 
ostrzegawcze o intensywnej 
widoczności, dostępne w dwóch 
kontrastowych kolorach:
 VWRW01SB-OB – fl uorescencyjnym 
pomarańczowym/niebieskim
 VWRW01SB-YB – fl uorescencyjnym 
żółtym/niebieskim

Kamizelki dwustronne, ocieplane 
o intensywnej widoczności, dostępne 
w dwóch kolorach:
VW104O – fl uorescencyjnym 
pomarańczowym
VW104Y- – fl uorescencyjnym żółtym

– Kieszeń na identyfi kator
– Zapinana na zamek
– Dzianina 120 g/m2

– Wykonanie z materiału 100% poliester Oxford 300D 
   powlekanego poliuretanem
– Podszewka: materiał pongee 100% poliester
– Ocieplenie: 100% poliester, 180 g/m2

– Dwie taśmy odblaskowe przyszyte dookoła korpusu 
   w kamizelce HV
– Po pięć kieszeni na każdej stronie
– Na całej długości zapinana na zamek błyskawiczny
– Krój regularny

 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

PN-EN 343
klasa 3-1

Brak rozmiaru XXXL w kolorze żółtym

EN ISO
20471:2013

1

EN ISO
20471:2013

1
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96,00 zł VWFC14
118,00 zł

 Bluzy z kapturem ostrzegawcze, 
o intensywnej widoczności dostępne 
w dwóch fl uorescencyjnych kolorach:
 VWFC14O – pomarańczowym
VWFC14Y – żółtym
 – Wykonane z materiału 65% poliester 35% bawełny
– Mankiety żebrowane z dzianiny, dół obramowany 
   ściągaczem żebrowanym
– Ściągacz na kapturze

150,00 zł VWJK135
193,00 zł

 Kurtki Softshell, ostrzegawcze 
o intensywnej widoczności, w dwóch 
kontrastowych kolorach:
 VWJK135ON – fl uorescencyjnym 
pomarańczowym/granatowym
VWJK135YN –  fl uorescencyjnym 
żółtym/granatowym
 – Wykonane z trójwarstwowego, wodoodpornego 
   materiału Softshell
– Zapinane na zamek na całej długości
– Na piersi wszywana kieszeń zapinana na zamek
– Dolne kieszenie wszywane
– Przy mankietach zapięcia na rzepy 
   pozwalające na regulację

 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

98,00 zł VWFC13B
119,00 zł

 Kurtki polarowe ostrzegawcze 
o intensywnej widoczności, dostępne 
w dwóch kontrastowych kolorach:
VWFC13BON – fl uorescencyjnym 
pomarańczowym/granatowym
VWFC13BYN – fl uorescencyjnym żółtym/
granatowym
 – Wykonane z niemechacącego się polaru
– Podszewka z siateczki 100% poliestru
– Dwie kieszenie boczne i jedna na piersi zapinane na zamek

 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

94,00 zł VWFC13
114,00 zł

 Kurtki polarowe ostrzegawcze, 
o intensywnej widoczności,dostępne 
w dwóch fl uorescencyjnych kolorach:
VWFC13Y – żółtym
VWFC13O – pomarańczowym
 – Wykonane z niemechacącego się polaru
– Podszewka z siateczki 100% poliestru
– Mogą być używane jako podpinka do kurtki VWJK05B

 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

PN-EN 471
klasa 3-2

WODOODPORNOŚĆ

ODDYCHALNOŚĆ

EN ISO
20471:2013

3 EN ISO
20471:2013

3

EN ISO
20471:2013

3

 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

96,50 złVWJK01N
153,00 zł

Kurtki z chowanym kapturem, z grubą 
podszewką, przeciwdeszczowe, 
z elementami odblaskowymi, 
powlekane poliuretanem, granatowe
– Wykonane z materiału: 100% poliestru 300D
   powlekanego poliuretanem
– Na całej długości zapięcie na zamek zakryty listwą

 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

PN-EN 343
klasa 3-1

95,00 złVWJK04N
151,00 zł

Kurtki krótkie, z chowanym kapturem, 
z grubą podszewką, przeciwdeszczowe, 
z elementami odblaskowymi, powleka-
ne poliuretanem, granatowe
– Wykonane z materiału: 100% poliestru 300D
   powlekanego poliuretanem
– Na całej długości zapięcie na zamek zakryty listwą

PN-EN 343
klasa 3-1

 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL
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149,00 zł VWJK176
189,00 zł

 Kurtki Softshell ostrzegawcze 
o intensywnej widoczności, 
z odpinanymi rękawami, w dwóch 
fl uorescencyjnych kolorach:
 VWJK176O – pomarańczowym
 VWJK176Y –  żółtym
 – Wykonane z trójwarstwowego, wodoodpornego 
   materiału Softshell
– Wodoodporny zamek
– Odpinane rękawy
– Przy mankietach zapięcia na rzepy pozwalające 
   na regulację

 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

198,00 złVWJK267
246,00 zł

– Termotransferowo naniesiona segmentowa taśma 
   odblaskowa

Kurtki Softshell, z wypinanym 
kapturem, ostrzegawcze o intensywnej 
widoczności, dostępne w dwóch 
kontrastowych kolorach:
VWJK267OG – fl uorescencyjnym 
pomarańczowym/szarym
VWJK267YG – fl uorescencyjnym żółtym/
szarym

 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL, XXXXXL
Dwa dodatkowe rozmiary 4XL i 5XL

WODOODPORNOŚĆ

ODDYCHALNOŚĆ

WODOODPORNOŚĆ

ODDYCHALNOŚĆ

WODOODPORNOŚĆ

ODDYCHALNOŚĆ

EN ISO
20471:2013

2

EN ISO
20471:2013

3

195,00 zł VWJK177
240,00 zł

 Kurtki Softshell ostrzegawcze 
o intensywnej widoczności, z kapturem, 
w dwóch kontrastowych kolorach: 
 VWJK177ON – fl uorescencyjnym 
pomarańczowym/granatowym
VWJK177YN –  fl uorescencyjnym żółtym/
granatowym
 – Wykonane z trójwarstwowego, wodoodpornego 
   i oddychającego materiału Softshell
– Dwie taśmy odblaskowe dookoła korpusu i na rękawach
– Wodoodporne zamki na froncie kurtki i na wszystkich 
   kieszeniach
– Mankiety zapinane na rzep pozwalający na regulację

 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL
EN ISO

20471:2013

2

VWJK01
153,00 zł

Kurtki z chowanym kapturem, z grubą 
podszewką, przeciwdeszczowe, ostrze-
gawcze o intensywnej widoczności,
powlekane poliuretanem, dostępne
w dwóch fl uorescencyjnych kolorach:
VWJK01Y – żółtym
VWJK01O – pomarańczowym
– Wykonane z materiału: 100% poliestru
   powlekanego poliuretanem
– Na całej długości zapięcie na zamek 
   zakryty listwą zapinaną na zatrzaski

 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

PN-EN 471
klasa 3-2

PN-EN 343
klasa 3-1

96,50 zł

VWJK04
151,00 zł

Kurtki krótkie, z chowanym kapturem, 
z grubą podszewką, ostrzegawcze 
o intensywnej widoczności, dostępne 
w dwóch fl uorescencyjnych kolorach:
 VWJK04Y – żółtym
VWJK04O – pomarańczowym

95,00 zł

 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

PN-EN 343
klasa 3-1

– Wykonane z materiału: 100% poliestru 
   Oxford 300Dpowlekanego poliuretanem
– Pikowana podszewka 100% poliestru 180 g/m2

– Szwy uszczelniane, zapinana na zatrzaski kryte listwą,
   kaptur chowany w kołnierzu
– Dwie dolne kieszenie, kieszeń na telefon komórkowy
– Elastyczny ściągacz u dołu kurtki i w mankietach

EN ISO
20471:2013

3
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369,00 złVWFJK05
464,00 zł

PN-EN 471
klasa 3-2

PN-EN 343
klasa 3-2

Kurtki wielosezonowe, 2 w 1, o intensywniej 
widoczności, trudnopalne o właściwościach 
antyelektrostatycznych, z grubą wypinaną 
podszewką, przeciwdeszczowe, z chowanym 
kapturem, dostępne w dwóch kontrastowych 
kolorach:
VWFJK05ON – fl uorescencyjnym
pomarańczowym/granatowym
VWFJK05YN – fl uorescencyjnym
żółtym/granatowym
– Wykonane z materiału antyelektrostatycznego
   98% poliester 2% włókno węglowe Oxford, 
   powlekanego poliuretanem
– Odpinana podszewka bawełniana 120g/m2

 Rozmiary:
żółty/granatowy S,L,XL,XXL,XXXL
pomarańczowy/granatowy M,L,XL,XXL,XXXL

194,00  złVWJK126B
252,00 zł

PN-EN 343
klasa 3-1

280,00 złVWJK397
360,00 zł

 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

Kurtki robocze, z chowanym kapturem, 
czerwone.
– Model,  który bez wątpienia poradzi sobie z ochroną przed 
   niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi
– Wierzch: 100% poliestru z oddychającą powłoką 
   poliuretanową
– Podszewka na wysokości tułowia: polar z ociepleniem
– Wnętrze rękawa: Taffeta z ociepleniem
– Ocieplany, wypinany kaptur ze sznurkiem pozwalającym 
   na regulację 
– Regulowane mankiety z zapięciem na rzep,  wykończone 
   dodatkowo wewnętrznym ściągaczem
– Zapięcie na zamek błyskawiczny z patką na zatrzaski
– Ochrona brody przed zacięciem zamkiem
– Stylowa kieszeń na prawej piersi z zapięciem na zamek
– Dwie zewnętrzne kieszenie w talii zapinane na zamek 
   ukryty pod patką
– Dwie wewnętrzne kieszenie typu „napoleonka”
– Dodatkowe elementu odblaskowe w postaci lamówek 
   dla zwiększenia bezpieczeństwa po zmroku
– Kurtka razem ze spodniami VWJK398 tworzą idealny 
   komplet

140,00 złVWJK261
174,00 zł

– Pikowana podszewka 180 g/m2

– Mankiety z zapięciem na rzep
– Chowany kaptur

 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

PN-EN 343
klasa 3-1

Kurtki z podszewką, przeciwdeszczowe, 
ostrzegawcze o intensywnej 
widoczności, powlekane poliuretanem, 
dostępne w dwóch kontrastowych 
kolorach:
VWJK261ON – fl uorescencyjnym 
pomarańczowym/granatowym
VWJK261YN – fl uorescencyjnym żółtym/
granatowym129,00 złVWJK263

165,00 zł

– Pikowana podszewka 180 g/m2

– Mankiety z zapięciem na rzep
– Kaptur z regulacją
– Termotransferowo naniesione taśmy odblaskowe

Kurtki z podszewką, oddychające, 
ostrzegawcze o intensywnej 
widoczności, powlekane poliuretanem, 
dostępne w dwóch kontrastowych 
kolorach:
VWJK263OG – fl uorescencyjnym 
pomarańczowym/szarym
VWJK263YG – fl uorescencyjnym żółtym/
szarym

 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

EN ISO
20471:2013

3

EN ISO
20471:2013

3

EN ISO
20471:2013

3

 Kurtki krótkie, z chowanym kapturem, 
ostrzegawcze o intensywnej 
widoczności, dostępne w dwóch 
kontrastowych kolorach:
VWJK0126BON – fl uorescencyjnym
pomarańczowym/granatowym
VWJK0126BYN – fl uorescencyjnym 
żółtym/granatowym
– Wykonane z materiału 100% poliestru Oxford
   300D, powlekanego poliuretanem
– Futrzana odpinana podszewka oraz możliwy
   do odczepienia futrzany kołnierz
– Odpinane rękawy

 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL,
XXXXL, XXXXXL
Dwa dodatkowe rozmiary 4XL i 5XL
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140,00 zł 145,00 złVWJK398 VWJK425
179,00 zł 185,00 zł

Spodnie Softshell, wysoce odporne 
na warunki atmosferyczne, ocieplane,  
szaro-czarne z czerwonymi
elementami

Spodnie robocze Softshell, 
ostrzegawcze o intensywnej 
widoczności, dostępne w dwóch 
kontrastowych kolorach:
VWJK425OG – fl uorescencyjnym 
pomarańczowo-szarym
VWJK425YG – fl uorescencyjnym 
żółto-szarym

– Wykonane z trójwarstwowego, wodoodpornego 
   materiału Softshell
– Dwie boczne kieszenie w talii zapinane na zamek 
   błyskawiczny w kontrastowym, czerwonym kolorze
– Kieszenie na nakolanniki z materiału Oxford dodatkowo 
   wyprofi lowane dla zwiększenia swobody ruchów, 
   z czerwonymi stylowymi przeszyciami
– Szlufki w talii z elastycznymi wstawkami po bokach
– Zapinane na zamek i metalowy guzik
–Dwie kieszenie tylne
– Możliwość regulacji dolnej części nogawki za pomocą 
   wszytego zamka błyskawicznego
– Spodnie razem z kurtką VWJK397 tworzą idealny 
   komplet

– Wykonane z trójwarstwowego, wodoodpornego 
   materiału Softshell
– Dwie poziome taśmy odblaskowe wokół każdej nogawki
– Dwie boczne kieszenie w talii zapinane na zamek 
   błyskawiczny w kontrastowym kolorze
– Uformowane kolana ze wzmocnionego materiału Oxford
– Szlufki w talii z elastycznymi wstawkami po bokach
– Zapinane na zamek i metalowy guzik
– Dwie kieszenie tylne
– Możliwość regulacji dolnej części nogawki za pomocą 
   wszytego zamka błyskawicznego

WODOODPORNOŚĆ

ODDYCHALNOŚĆ
WODOODPORNOŚĆ

ODDYCHALNOŚĆ
EN ISO

20471:2013

1

130,00 złVWJK60B
160,00 zł

Kurtki krótkie, ostrzegawcze 
o intensywnej widoczności, dostępne 
w dwóch kontrastowych kolorach: 
 VWJK60BON – fl uorescencyjnym 
pomarańczowym/granatowym
 VWJK60BYN – fl uorescencyjnym żółtym/
granatowym

– Wykonane z materiału 100% poliester 
   Oxford 300D, powlekanego poliuretanem
– Odpinane rękawy
– Kaptur chowany w kołnierzu
– Dwie wielofunkcyjne kieszenie na piersi, dwie 
   kieszenie z boku i jedna zapinana na zamek na ramieniu 
– Przeźroczysta wodoodporna kieszonka na identyfi kator

PN-EN 343
klasa 3-1

EN ISO
20471:2013

2

EN ISO
20471:2013

3

 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

Połączenie  kurtki 
przeciwdeszczowej Ripstop 
VWJK05-B  (str. 45) i polaru 

VWFC13O (str. 41) daje praktyczną 
kurtkę na zimę

 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

+

PN-EN 343
klasa 3-1

117,00 złVWJK05
149,00 zł

Kurtki z grubą podszewką, 
przeciwdeszczowe, z chowanym 
kapturem, ostrzegawcze 
o intensywnej widzialności, dostępne 
w dwóch kontrastowych kolorach:
VWJK05ON – fl uorescencyjnym
pomarańczowym/granatowym
VWJK05YN – fl uorescencyjnym
żółtym/granatowym

– Wykonane z materiału: 100% poliestru 
   Oxford 300D powlekanego poliuretanem
– Na całej długości zapięcie na zamek 
   dwusuwakowy zakryty listwą 
   zapinaną na zatrzaski

 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

EN ISO
20471:2013

3
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228,50 złVWJK44
281,00 zł

Kurtki wielosezonowe ostrzegawcze
o intensywnej widoczności, 
z chowanym kapturem, 5 w 1,
dostępne w dwóch kontrastowych
kolorach:
VWJK44YN – fl uorescencyjnym
żółtym/granatowym
VWJK44ON – fl uorescencyjnym
pomarańczowym/granatowym

– Wykonane z materiału 100% poliestru Oxford
   300D, powlekanego poliuretanem
– Dwustronna podpinka klasy drugiej –
   z odpinanymi rękawami
– Kolory podpinki zgodne z kolorem
   fl uorescencyjnym kurtki zewnętrznej,
   materiał polar granatowy

Siedem wersji użytkowania:
1. Kurtka zewnętrzna ostrzegawcza
2. Kurtka zewnętrzna ostrzegawcza z podpinką 
   z rękawami
3. Kurtka zewnętrzna ostrzegawcza z podpinką bez 
    rękawów
4. Podpinka jako kurtka ostrzegawcza
5. Podpinka jako kamizelka ostrzegawcza
6. Podpinka jako kurtka polar
7. Podpinka jako kamizelka polar

 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL, XXXXXL

PN-EN 343
klasa 3-1

Dwa dodatkowe rozmiary 4XL i 5XL

EN ISO
20471:2013

3

EN ISO
20471:2013

2

VWJK05-BON
229,00 zł

Kurtki Ripstop , ostrzegawcze, 
o intensywnej widoczności, dostępne 
w jednym kolorze:
VWJK05-BON – fl uorescencyjnym
pomarańczowym/granatowym

– Wykonane z materiału 100% poliestru Oxford Ripstop
   300D, powlekanego poliuretanem
– Tkanina Ripstop: charakteryzuje się siatkową strukturą, 
   jest wyjątkowo cienką, a jednocześnie mocną tkaniną
– Podszewka kurtki 100% poliestru
– Do kurtek można dopiąć polar VWFC13
– 8 kieszeni z patkami
– Zawieszka na identyfi kator

 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

PN-EN 343
klasa 3-1

PN-EN 471
klasa 3-2

184,00 zł

118,50 złVWJK113B
153,00 zł

Spodnie robocze na szelkach, 
z grubą podszewką, ostrzegawcze 
o intensywnej widoczności, dostępne 
w dwóch kontrastowych kolorach:
VWJK113BON – fl uorescencyjnym
pomarańczowym/granatowym
VWJK113BYN – fl uorescencyjnym
żółtym/granatowym
– Wykonane z materiału 100% poliestru 300D 
   powlekanego poliuretanem, gruba pikowana 
   podszewka 100% poliestru 180g/m2

– Nogawki na dole regulowane za pomocą zamka 
   błyskawicznego, boczne zamki błyskawiczne dla 
   regulacji w talii

 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

PN-EN 343
klasa 3-1

118,50 złVWJK113N
153,00 zł

Spodnie robocze na szelkach, z grubą 
podszewką, z elementami 
odblaskowymi, granatowe
– Wykonane z materiału 100% poliestru 300D 
   powlekanego poliuretanem, gruba pikowana 
   podszewka 100% poliestru 140g/m2

– Nogawki na dole regulowane za pomocą zamka 
   błyskawicznego, boczne zamki błyskawiczne dla 
   regulacji w talii

PN-EN 343
klasa 3-1

 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL
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33,00 złVWJK07N
41,00 zł

Spodnie przeciwdeszczowe, 
z elementami odblaskowymi, 
granatowe
– Wykonane z materiału 
   100% poliestru Oxford 300D
   powlekanego poliuretanem

PN-EN 343
klasa 3-1

 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

PN-EN 471
klasa 1-2

33,00 złVWJK07
41,00 zł

Spodnie przeciwdeszczowe, 
ostrzegawcze o intensywnej 
widoczności, dostępne w jednym 
fl uorescencyjnym kolorze:
VWJK07O – pomarańczowym

– Wykonane z materiału 100% poliestru 
   Oxford 300D powlekanego  poliuretanem

 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

PN-EN 343
klasa 3-1

99,50 złVWJK187
125,00 zł

Spodnie robocze, ostrzegawcze 
o intensywnej widoczności, z grubą 
podszewką, dostępne w dwóch 
kontrastowych kolorach:
VWJK187Y – fl uorescencyjnym żółtym/
granatowym
VWJK187O – fl uorescencyjnym 
pomarańczowym/granatowym
–  Wykonane z materiału 100% poliestru 300D 
   powlekanego poliuretanem, gruba pikowana 
   podszewka 100% poliestru 140g/m2

– Nogawki na dole regulowane za pomocą zamka
   błyskawicznego, wielofunkcyjne kieszenie

 Rozmiary: M, L, XL, XXL, XXXL PN-EN 471
klasa 2-2

PN-EN 343
klasa 3-1

 VWJK67-68
124,00 zł

 Komplety przeciwdeszczowe 
ostrzegawcze o intensywnej 
widoczności, dostępne w dwóch 
 fl uorescencyjnych kolorach: 
VWJK67-68Y – żółtym
VWJK67-68O – pomarańczowym

 – Pakowane w worek z materiału ostrzegawczego 
   o intensywnej widzialności

 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

 VWJK67
 Kurtki przeciwdeszczowe 
ostrzegawcze 
o intensywnej widzialności
 – Wykonane z materiału: 100% poliestru 
   Oxford 150D powlekanego poliuretanem
– Wodoodporne, wiatroodporne
– Kaptur ze sznurkiem ściągającym, 
   przypinany na zatrzaski
– Szwy uszczelnione, klejone
– Dwie kieszenie zewnętrzne zapinane na zatrzaski
– Elastyczne ściągacze na nadgarstkach
– Szczelina wentylacyjna na plecach

PN-EN 343
klasa 3-1

 VWJK68
  Spodnie przeciwdeszczowe 
ostrzegawcze o intensywnej 
widzialności
 – Wykonane z materiału: 100% poliestru 
   Oxford 150D powlekanego poliuretanem
– Wodoodporne, wiatroodporne
– Szwy uszczelnione, klejone, elastyczny 
   ściągacz w pasie, bez podszewki
– Dół nogawek zapinany na zatrzask

101,50 zł

PN-EN 343
klasa 3-1

EN ISO
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90,50 zł VWJK61
111,00 zł

 Kurtki przeciwdeszczowe, ostrzegaw-
cze o intensywnej widoczności 
z siateczkową podszewką, dostępne 
w jednym kontrastowym kolorze: 
 VWJK61YN – fl uorescencyjnym
żółtym/granatowym

 – Wykonane z materiału 100% poliestru 
   Oxford Ripstop 300D, powlekanego poliuretanem
– Siateczkowa podszewka ze 100% poliestru
– Chowany kaptur

 Rozmiary: M, L, XL, XXL, XXXL

PN-EN 343
klasa 3-1

EN ISO
20471:2013

3

129,50 złVWTC01
170,00 zł

– Wykonane z materiału: poliester/bawełna
– Kołnierz z polaru
– Mankiety ze ściągaczami
– Odpinane rękawy

 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

Kurtki krótkie z grubą podszewką, 
robocze, ostrzegawcze 
o intensywnej widoczności, 
dostępne w dwóch 
fl uorescencyjnych kolorach:
VWTC01O – pomarańczowym
VWTC01Y – żółtym

64,00 złVWTC06
79,00 zł

Kurtki robocze, ostrzegawcze 
o intensywnej widoczności, dostępne 
w dwóch fl uorescencyjnych kolorach:
VWTC06O – pomarańczowym
VWTC06Y – żółtym

– Wykonane z materiału poliester/bawełna, 280 g/m2

– Zapinane na zamek
– Na piersi dwie kieszenie zapinane na zamek

 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

PN-EN 471
klasa 2-2

80,00 zł VWTC06-B
100,00 zł

   Kurtki robocze, ostrzegawcze 
o intensywnej widoczności, dostępne 
w kontrastowych kolorach:
VWTC06-BON – fl uorescencyjnym 
pomarańczowym/granatowym
VWTC06-BYN – fl uorescencyjnym 
żółtym/granatowym
 – Wykonane z materiału poliester/bawełna, 280 g/m2

– Zapinane na zamek
– Na piersi dwie kieszenie zapinane na zamek

 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

EN ISO
20471:2013

2

56,50 zł VWTC06-B
89,00 zł

   Kurtki robocze, ostrzegawcze 
o intensywnej widoczności, dostępne 
w kontrastowych kolorach:
VWTC06-BOG – fl uorescencyjnym 
pomarańczowym/zielonym
VWTC06-BYG – fl uorescencyjnym 
żółtym/zielonym
 – Wykonane z materiału poliester/bawełna, 280 g/m2

– Zapinane na zamek
– Na piersi dwie kieszenie zapinane na zamek

Brak rozmiaru XXXL w kolorze fl uorescencyjm 
pomarańczowym/zielonym

 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

EN ISO
20471:2013

2

PN-EN 471
klasa 3-2
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Spodnie robocze, ostrzegawcze 
o intensywnej widoczności, dostępne 
w dwóch fl uorescencyjnych kolorach:
VWTC07-2Y – żółtym
VWTC07-2O –  pomarańczowym
 – Wykonane z materiału poliester/bawełna 280 g/m2

– Szlufki na pasek, dwie kieszenie ukośne, kieszeń 
   na narzędzia na nogawce, kieszeń tylna

 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

PN-EN 471
klasa 2-2

57,00 zł VWTC07-2
71,00 zł

Brak rozmiaru M w kolorze fl uorescencyjm 
pomarańczowym

 Spodnie robocze, ostrzegawcze 
o intensywnej widoczności, dostępne 
w dwóch kontrastowych kolorach:
 VWTC07-2BYN – fl uorescencyjnym 
żółtym/granatowym
 VWTC07-2BON – fl uorescencyjnym 
pomarańczowym/granatowym
 – Wykonane z materiału poliester/bawełna 280 g/m2

– Szlufki na pasek, dwie kieszenie ukośne, kieszeń 
   na narzędzia na nogawce, kieszeń tylna

68,50 zł VWTC07-2B
84,00 zł

 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

EN ISO
20471:2013

2

109,00 zł VWTC64-B
139,00 zł

Spodnie robocze z wiszącymi 
kieszeniami oraz miejscem na 
dodatkowe nakolanniki pokrytym 
Cordurą, ostrzegawcze o intensywnej 
widoczności w dwóch kontrastowych 
kolorach: 
 VWTC64-BON – fl uorescencyjnym 
pomarańczowym/granatowym
 VWTC64-BYN – fl uorescencyjnym 
żółtym/granatowym
 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

EN ISO
20471:2013

2

 Spodnie robocze na szelkach, 
ostrzegawcze o intensywnej 
widoczności, dostępne w dwóch 
kontrastowych kolorach:
 VWTC08-BYN – fl uorescencyjnym 
żółtym/granatowym
VWTC08-BON – fl uorescencyjnym 
pomarańczowym/ granatowym
 – Wykonane z materiału poliester/bawełna 280 g/m2

– Dwie kieszenie, kieszeń na piersi zapinana na zamek
– Guziki z boku pozwalające na dopasowanie w talii
– Elastyczne szelki

101,50 zł VWTC08-B
126,00 zł

 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

EN ISO
20471:2013

2

Spodnie robocze na szelkach, 
ostrzegawcze o intensywnej 
widoczności, dostępne w dwóch 
fl uorescencyjnych kolorach:
VWTC08Y – żółtym
VWTC08O –  pomarańczowym
 – Wykonane z materiału poliester/bawełna 280 g/m2

– Dwie kieszenie, kieszeń na piersi zapinana na zamek
– Guziki z boku pozwalające na dopasowanie w talii
– Elastyczne szelki

PN-EN 471
klasa 2-2

91,50 zł VWTC08
113,00 zł

 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

 Spodnie robocze, ostrzegawcze 
o intensywnej widoczności, dostępne 
w dwóch kontrastowych kolorach:
 VWTC17ON – granatowym/ 
fl uorescencyjnym pomarańczowym
VWTC17YN – granatowym/ 
fl uorescencyjnym żółtym
 – Wykonane z materiału poliester/bawełna 280 g/m2

– Szlufki na pasek, dwie kieszenie ukośne, kieszeń 
   na narzędzia na nogawce, kieszeń tylna

 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

76,50 zł VWTC17
94,00 zł

EN ISO
20471:2013

1


