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uniwersalne

budowa

magazyn i
transport

ogrodnictwo i
rolnictwo

przemysł
wydobywczy

przemysł ciężki

przemysł lekki

prace remontowe
wewnętrzne

prace remontowe
zewnętrzne

serwis
mechaniczny

sport

outdoor
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nowoczesny
design

stretch belt

elastyczny obwód
pasa

klin w kroku

wzmocnienia

odpinane rękawy

ściągacz w rękawie

szelki

ocieplane ubranie

produkt polski

zintegrowany
kaptur

odpinany kaptur

kaptur chowany w
kołnierzu

kieszeń
wewnętrzna

ochrona brody

E

100 %

wentylacja

wentylacja

materiał
oddychający

rygle

klejone szwy

wodoodporne

x2

x3

podwójne szwy

potrójne szwy

przeciwdeszczowe

elementy dblaskowe
12 : 00

system ripstop
stretch

elastyczny
materiał

uchwyt na młotek

STEEL

EASY

zawiera elementy
stalowe

łatwe odpinanie

przybornik

FASTENING

lekkie

ochrona przed
efektem

kieszeń na telefon

Ę

K

A

W
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C

E

ANTYSLIP

R

antypoślizgowa

elastyczność

ultralekkie

oddychające

odporność na
ścieranie

OIL

odporność na rozdarcia odporność na przecięcia

powłoka
nitrylowa

powłoka
lateksowa

olejoodporność
INOVATION

FLUORESCENT

pewny chwyt

PU

LATEX

NITRILE

ocieplana

fluorescencyjna

powłoka
poliuretanowa

innowacyjna
technologia

18
precyzja ruchu

zapięcie na rzep

poziom splotu

B

U

T

Y

amortyzowana
podeszwa

antystatyczne

olejoodporne

metalowy
podnosek

kompozytowy
podnosek

antyprzebiciowe

ocieplany but

ocieplacz

skóra naturalna

skóra syntetyczna

antypoślizgowe

klejone szwy

NIE ZAWIERA METALU

NO STEEL

nie zawiera
elementów
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HAFT

FOLIA
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SUBLIMACJA

dostępne metody logowania

K

REGULAR FIT
fason regularny, klasyczny

tabela rozmiarów
numer 2.5

Ó

J

SLIM FIT
fason dopasowany

W

2.5
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Gdziekolwiek jesteś, chcesz wyglądać dobrze. W pracy
ubranie jest narzędziem, które musi być funkcjonalne.
Dla Twojej wygody połączyliśmy oba te wymagania.
Dobraliśmy bardzo dobrej jakości materiały,
z których wykonana jest nasza odzież robocza.
Przetestowaliśmy ją w warunkach pracy,
do której jest przeznaczona. Zadbaliśmy
o każdy szczegół tak, aby Twoja praca była
łatwiejsza i bardziej komfortowa.
W katalogu prezentujemy odzież i
akcesoria o wszechstronnym
zastosowaniu w niemal
każdych warunkach
pracy.
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SPIS TREŚCI
MARKA
28
51
56
63
66
70
80
82
84
102
118

128
150
157
160
164
166
167

Odzież robocza
Odzież ocieplana
Odzież odblaskowa
Odzież przeciwdeszczowa
Ochrona głowy
Ochrona przed upadkiem
Ochrona oczu i twarzy
Ochrona słuchu
Ochrona dróg oddechowych

172
192
208

Rękawice
Obuwie robocze
Akcesoria

212
235
238
240

Odzież codzienna
Nakrycia głowy
Bielizna termoaktywna
Obuwie
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rozpoczęcie działalności
- prezes
Marek Zając zakłada ze swoim bratem
ﬁrmę wykonawczą NTB (Nowoczesne
Techniki Budowlane) ze specjalizacją
dachy płaskie i siedzibą w Lusinie

1996

działalność handlowa nabiera coraz większego rozmachu, a co za tym idzie rodzi
nowe potrzeby powierzchni biurowych i
magazynowych - ﬁrma przenosi się do
nowej siedziby w Skawinie

po zdobyciu zaufania użytkowników
w sektorze narzędzi podstawowych
oraz po latach dystrybucji marek
premium, przyszedł czas na własną
markę narzędzi dla profesjonalistów
- stworzona zostaje marka STALCO
PERFECT

2001

2008

1999

2005

dynamiczny rozwój ﬁrmy NTB skłania do kolejnego przedsięwzięcia - na potrzeby ﬁrmy wykonawczej stworzona zostaje ﬁrma handlowa, zajmująca
się dystrybucją narzędzi i systemów zamocowań
polskich i zagranicznych producentów

zdobywane przez lata doświadczenie w rynku
budowlanym, znajomość potrzeb wykonawcy
oraz rynku sprzedaży narzędzi daje odwagę do
następnych kroków - stworzenia własnej marki
STALCO produkującej narzędzia podstawowe

nieprzerwane wsłuchiwanie się w potrzeby rynku
wykonawców budowlanych skłania do podjęcia
decyzji o wdrożeniu nowego działu STALCO GROUP
- stworzony zostaje Dział Odzieży i Akcesoriów BHP,
a na jego czele staje nowe pokolenie, co napędza
niespotykaną dynamikę rozwoju nowej oferty

przeniesienie centrali ﬁrmy do nowoczesnego obiektu biurowo – magazynowego
o łącznej powierzchni magazynowej
10000m i 2000m powierzchni biurowych

2015

2020

2014

prężne działania na terenie całego kraju,
rodzą decyzję o otwarciu oddziału
w Bydgoszczy, wspomagającym efektywność
pracy w Polsce północnej

2016

stale i dynamicznie powiększająca się oferta marek Stalco i
Stalco Perfect skłaniają Zarząd ﬁrmy do podjęcia decyzji o
zupełnie nowej organizacji - powstaje nowoczesny i czytelny podział całej oferty na poszczególne grupy produktowe,
powołana do życia zostaje marka STALCO GROUP wraz z
nowym logotypem oraz nowoczesną identyﬁkacją wizualną

Stalco Group wspiera sport
Jako ﬁrma stale się rozwijamy. Jesteśmy bardzo dynamiczni, ambitni, niezłomni. Uwielbiamy konkurować z najlepszymi, motywując się wzajemnie. Jasno wyznaczamy sobie cele, a w drodze do ich
osiągnięcia jesteśmy nie do zatrzymania. Zupełnie tak jak sportowcy. Dlatego Stalco od zawsze wspiera sport, przekuwając naszą miłość do motoryzacji w konkretne działania. Pasja, motywacja, skuteczność. Te cechy pielęgnujemy w sobie i pomagamy pielęgnować je innym. Wspierając sport zachęcamy
do fdziałania, motywujemy, kibicujemy. I jesteśmy z tego dumni.

E F E K T Y W N I E ,
KOMPLEKSOWO,
N O W O C Z E Ś N I E
Bartek i jego zespół to nie tylko opieka nad produktem. To
również bardzo szeroko zakrojone działania szkoleniowe
i marketingowe. W całej Polsce można spotkać młodego
managera, który prowadzi wykłady na temat podległego
mu asortymentu. Dzięki tym szkoleniom, sprzedawcy mają
świetną wiedzę na temat właściwości i funkcyjności każdego produktu BHP.

Bartek: „Szczególnie dumni jesteśmy z nowej generacji
spodni roboczych, która jest owocem długotrwałej i drobiazgowej pracy naszych specjalistów. Ich wprowadzenie na
rynek poprzedziło szereg poszukiwań, prób i testów. Rezultatem tych działań jest innowacyjna koncepcja produktów,
obejmująca różne rodziny spodni, które będą wyznaczać
zupełnie nowe standardy. Standardy odzieży do codziennej
pracy profesjonalnych rzemieślników.”

Na tym jednak nie koniec. Przez cały rok organizowane są
liczne wydarzenia promujące produkty i wiedzę BHP jak
choćby pokazy odzieży roboczej, spotkania z wykonawcami
czy dni otwarte partnerów handlowych. Tworzone są także
wizerunkowe ﬁlmy o charakterze instruktażowym, oraz
wiele innych materiałów promocyjnych, które mają swój
początek na wizerunkowych sesjach zdjęciowych. Dlatego
też dział BHP na co dzień ściśle współpracuje z marketingowcami i graﬁkami Stalco Group. Wszystko po to, by móc - nie
tylko rzetelnie, ale i w zgodzie z nowoczesnym designem dzielić się z użytkownikami swoją wiedzą i misją.
Bartek: „Tworząc linię BHP STALCO GROUP zawsze dbamy
o najważniejsze aspekty produktów: funkcjonalność,
komfort, estetyka, a przede wszystkim bezpieczeństwo.
Najważniejsze dla nas jest to, by produkty safety, które oferujemy naszym Partnerom, spełniały wszystkie wymagania
użytkowników, nawet w najtrudniejszych warunkach.”

Tak dynamiczny rozwój nie byłby możliwy bez ciągłych poszukiwań i pracy
nad własną wiedzą. Dlatego każdego roku ekipa działu eksploruje rynek
biorąc udział w szeregu wydarzeń w Polsce, Europie i na świecie. Między
innymi z tych poszukiwań zrodziła się linia PERFORMANCE, która idzie o krok
dalej, przekraczając granicę odzieży roboczej. W swoich działaniach młoda,
ambitna ekipa tworząca dział odzieży i akcesoriów BHP Stalco Group nie
zwalnia ani na chwilę. Efekty tej wytężonej pracy przedstawiamy Wam
w niniejszym katalogu.

BEZPIECZEŃSTWO,
FUNKCJONALNOŚĆ,
DESIGN
Na początku zawsze jest wizja, pomysł, cel.
Ale tworzenie nowego produktu to złożony

proces. Poszukujemy, projektujemy, testujemy. Dbamy o najdrobniejsze szczegóły.
Wyznaczamy nowe standardy. Podnosimy
poprzeczkę.
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BASIC LINE
Kolekcja profesjonalnej
odzieży roboczej spełniająca
wszystkie podstawowe
wymagania w codziennej
pracy na budowie.

ALLROUND WHITE LINE
Biała kolekcja z elanobawełny dedykowana
wszystkim działaniom
wewnętrznym - najlepszy
wybór do prac malarskich
i wykończeniowych.

ALLROUND LINE
Zestaw uniwersalnej odzieży
ochronnej idealny do pracy
w każdych warunkach. Liczne
wzmocnienia, wielofunkcyjne
kiszenie, elementy
odblaskowe ułatwią każde
zadanie.

INDUSTRY LINE
Odzież robocza z lekkiej,
przewiewnej i elastycznej
bawełny. Niezastąpiona
w pracach transportowo magazynowych i przemyśle
lekkim. Stworzona
w zgodzie z nowoczesnym
designem.

SUMMER LINE
Odzież robocza stworzona
z myślą o użytkowaniu w
najcieplejszych miesiącach
roku. Piaskowy twill
elanobawełniany o wysokiej
odporności na zabrudzenia,
zapewni komfort chłodu
wiosną i latem.

65 %

POLYESTER

35 %
COTTON

267

EN 13688

̀

g/m

Kat. I

Basic Line
BLUZA ROBOCZA / WORK JACKET
• zamek zabezpieczony listwą na rzepy
• regulacja dolnego obwodu
• praktyczna stójka
• liczne wzmocnienia
• system wentylacji pod pachami
• wielofunkcyjne kieszenie

1.8
S-47874 (S), S-47876 (M), S-47878 (L), S-47880 (XL), S-47882 (XXL)
12 : 00

65 %

POLYESTER

35 %
COTTON

267

EN 13688

̀

g/m

Kat. I

Basic Line
SPODNIE ROBOCZE / WORK TROUSERS
• potrójne szwy
• mocne nitowane guziki
• liczne wielofunkcyjne kieszenie
• kieszeń na telefon
• uchwyty na młotek i klucze
• elementy odblaskowe
• kieszenie na wkładkę piankową

4.2
S-47854 (S), S-47856 (M), S-47858 (L), S-47860 (XL), S-47862 (XXL), S-47863 (XXXL)
12 : 00

x3
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65 %

POLYESTER

35 %
COTTON

267

EN 13688

̀

g/m

Kat. I

Basic Line
SPODNIE OGRODNICZKI / WORK BIB TROUSERS
• potrójne szwy
• duży komfort ruchu dzięki gumie w pasie i szelkach
• mocne nitowane guziki
• liczne wielofunkcyjne kieszenie
• kieszenie na wkładkę piankową
• uchwyty na młotek i klucze
• regulacja długości szelek

4.2
S-47864 (S), S-47866 (M), S-47868 (L), S-47870 (XL), S-47872 (XXL), S-47873 (XXXL)
12 : 00

x3

65 %

POLYESTER

35 %
COTTON

267

EN 13688

̀

g/m

Kat. I

Basic Line
SZORTY / WORK SHORTS
• potrójne szwy
• mocne nitowane guziki
• liczne wielofunkcyjne kieszenie
• kieszeń na telefon
• uchwyty na młotek i klucze
• elementy odblaskowe

4.2
S-47884 (S), S-47886 (M), S-47888 (L), S-47890 (XL), S-47892 (XXL), S-47898 (XXXL)
12 : 00

x3
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UNIVERSAL

Kat. I

g/m

40 %

POLYESTER

60 %
COTTON

Allround white line
BLUZA ROBOCZA / WORK JACKET
• wzmocnienia na ramionach i rękawach
• liczne wielofunkcyjne kieszenie
• mankiety zapinane na zatrzask umożliwiające łatwe wywinięcie
rękawów
• elementy odblaskowe
• szeroka taśma odblaskowa
• elastyczna guma w pasie
• wysoka stójka

2.1
S-42161 (S), S-42163 (M), S-42165 (LS), S-42167 (L), S-42169 (XL), S-42171 (XXL)
12 : 00

280

EN 13688

̀

UNIVERSAL

Kat. I

g/m

40 %

POLYESTER

60 %
COTTON

Allround white line
SPODNIE ROBOCZE / WORK TROUSERS
• podwójne szwy, liczne wzmocnienia z tkaniny o podwyższonej
wytrzymałości OXFORD 600D
• guma wszyta w pas i szelki podnosząca komfort ruchów
• liczne, wielofunkcyjne kieszenie
• dodatkowe rygle zabezpieczające miejsca najbardziej podatne na
rozprucie
• elementy odblaskowe + szeroka taśma odblaskowa
• kieszenie na wkładki piankowe wkładane od góry
• szerokie mocne szlufki
• mocny nitowany guzik
• uchwyty na młotek i klucze
• specjalnie opracowana konstrukcja z klinem znacznie podnosząca
komfort użytkowania

5.1
S-42137 (S), S-42139 (M), S-42141 (LS), S-42143 (L), S-42145 (XL), S-42147 (XXL)
12 : 00
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UNIVERSAL

Kat. I

g/m

40 %

POLYESTER

60 %
COTTON

Allround white line
SPODNIE OGRODNICZKI / WORK BIB TROUSERS
• podwójne szwy, liczne wzmocnienia z tkaniny o podwyższonej
wytrzymałości OXFORD 600D
• guma wszyta w pas i szelki podnosząca komfort ruchów
• liczne, wielofunkcyjne kieszenie
• dodatkowe rygle zabezpieczające miejsca najbardziej podatne na
rozprucie
• elementy odblaskowe + szeroka taśma odblaskowa
• kieszenie na wkładki piankowe wkładane od góry
• szerokie mocne szlufki
• mocny nitowany guzik
• uchwyty na młotek i klucze
• specjalnie opracowana konstrukcja z klinem znacznie podnosząca
komfort użytkowania

5.1
S-42149 (S), S-42151 (M), S-42153 (LS), S-42155 (L), S-42157 (XL), S-42159 (XXL)
12 : 00

31

Kieszenie

Odblaski

Nakolanniki

Potrójna, wielofunkcyjna
kieszeń, składa się z jednej
kieszeni wewnętrznej oraz
dwóch kieszeni naszytych.
Konstrukcja ta wpływa pozytywnie na komfort pracy,
ułatwia przechowywanie
niezbędnych narzędzi oraz
niweluje nieprzyjemny kontakt
bezpośrednio z ciałem.

Specjalny pas odblaskowy
ZV]\W\]W\âXVSRGQL
podwyżV]DZLGRF]QRść oraz
EH]SLHF]HńVWZRXż\WNRZQLND

Nakolanniki wykonane z
wodoodpornej tkaniny Oxford
posiadają możliwość
umieszczenia wkładek
żelowych, a dzięki czterem
ryglom zapewniają stabilność,
unieruchamiając wkładkę.

SZEROKIE SZLUFKI

NITOWANY GUZIK

WIELOFUNKCYJNE
KIESZENIE
UCHWYT NA MŁOTEK

klin
kieszeń na telefon

ODBLASKI

kieszeń na wkładki
piankowe
WZMOCNIENIA NA KOLANACH
i nogawkach

Allround line
32

60 %
COTTON

40 %

UNIVERSAL

POLYESTER

280
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̀

g/m

Kat. I

Allround line
BLUZA ROBOCZA / WORK JACKET
• wzmocnienia na ramionach i rękawach
• liczne wielofunkcyjne kieszenie
• mankiety zapinane na zatrzask umożliwiające łatwe wywinięcie
rękawów
• elementy odblaskowe + szeroka taśma odblaskowa
• elastyczna guma w pasie
• wysoka stójka

2.1
S-44401 (S), S-44403 (M), S-44405 (LS), S-44407 (L ), S-44409 (XL), S-44411 (XXL)
12 : 00

60 %
COTTON

40 %

UNIVERSAL
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g/m

Kat. I

Allround line
SPODNIE ROBOCZE / WORK TROUSERS
• podwójne szwy, liczne wzmocnienia z tkaniny o podwyższonej
wytrzymałości OXFORD 600D
• guma wszyta w pas i szelki podnosząca komfort ruchów
• liczne, wielofunkcyjne kieszenie
• dodatkowe rygle zabezpieczające miejsca najbardziej podatne na
rozprucie
• elementy odblaskowe + szeroka taśma odblaskowa
• kieszenie na wkładki piankowe wkładane od góry
• szerokie mocne szlufki
• mocny nitowany guzik
• uchwyty na młotek i klucze
• specjalnie opracowana konstrukcja z klinem znacznie podnosząca
komfort użytkowania

5.1
S-44421 (S), S-44423 (M), S-44425 (LS), S-44427 (L ), S-44429 (XL), S-44431 (XXL),
S-44432 (XXXL)

x2

33

60 %
COTTON

40 %

UNIVERSAL

POLYESTER

280

EN 13688

̀

g/m

Kat. I

Allround line
SPODNIE OGRODNICZKI / WORK BIB TROUSERS
• podwójne szwy, liczne wzmocnienia z tkaniny o podwyższonej
wytrzymałości OXFORD 600D
• guma wszyta w pas i szelki podnosząca komfort ruchów
• liczne, wielofunkcyjne kieszenie
• dodatkowe rygle zabezpieczające miejsca najbardziej podatne na
rozprucie
• elementy odblaskowe + szeroka taśma odblaskowa
• kieszenie na wkładki piankowe wkładane od góry
• szerokie mocne szlufki
• mocny nitowany guzik
• uchwyty na młotek i klucze
• specjalnie opracowana konstrukcja z klinem znacznie podnosząca
komfort użytkowania

5.1
S-44441 (S), S-44443 (M), S-44445 (LS), S-44447 (L ), S-44449 (XL), S-44451 (XXL),
S-44452 (XXXL)

x2

34

97 %
COTTON

3%

SPANDEX

270

EN 13688

̀

g/m

Kat. I

Industry Line
BLUZA ROBOCZA / WORK JACKET
• wysokogatunkowa bawełna z elastanem zapewniająca wyjątkowy
komfort podczas użytkowania
• wysoka jakość odszycia
• duże kieszenie w tym również zapinane na zamek
• regulacja dolnego obwodu rękawów
• posiada certyﬁkat OEKO-TEX textiles

2.1
S-42125 (S), S-42127 (M), S-42129 (LS), S-42131 (L ), S-42133 (XL), S-42135 (XXL)

97 %
COTTON

3%

SPANDEX

270

EN 13688

̀

g/m

Kat. I

Industry Line
SPODNIE ROBOCZE / WORK TROUSERS
• wysokogatunkowa bawełna z elastanem zapewniająca wyjątkowy
komfort podczas użytkowania
• wysoka jakość odszycia
• wzmocnienia z OXFORD 300D
• uchwyt na klucze
• kieszenie na nakolanniki zamykane na rzep
• szerokie mocne szlufki
• mocny nitowany guzik
• posiada certyﬁkat OEKO-TEX textiles

5.1
S-42101 (S), S-42103 (M), S-42105 (LS), S-42107 (L ), S-42109 (XL), S-42111 (XXL)

x3

36

97 %
COTTON

3%

SPANDEX

270

EN 13688

̀

g/m

Kat. I

Industry Line
SPODNIE OGRODNICZKI / WORK BIB TROUSERS
• wysokogatunkowa bawełna z elastanem zapewniająca wyjątkowy
komfort podczas użytkowania
• duży komfort ruchu dzięki gumie w pasie i szelkach
• wysoka jakość odszycia
• wzmocnienia z OXFORD 300D
• uchwyt na klucze
• kieszenie na nakolanniki zamykane na rzep
• szerokie mocne szlufki
• mocny nitowany guzik
• posiada certyﬁkat OEKO-TEX textiles

5.1
S-42113 (S), S-42115 (M), S-42117 (LS), S-42119 (L ), S-42121 (XL), S-42123 (XXL)

x3

37

65 %

POLYESTER

35 %
COTTON

245

EN 13688

̀

g/m

Kat. I

Summer Line
BLUZA ROBOCZA / WORK JACKET
• wykonana z wysokogatunkowej polibawełny o podwyższonej
odporności na zabrudzenia
• wysoka jakość odszycia
• zachowanie parametrów nawet przy dużej częstotliwości prania
• regulacja dolnego obwodu bluzy i rękawów
• elementy odblaskowe + szeroka taśma odblaskowa
• wszystkie kieszenie zapinane na zamek

2.1
S-44577 (S), S-44578 (M), S-44579 (LS), S-44580 (L ), S-44581 (XL), S-44582 (XXL)

65 %

POLYESTER

35 %
COTTON

245

EN 13688

̀

g/m

Kat. I

Summer Line
SPODNIE ROBOCZE / WORK TROUSERS
• wykonane z wysokogatunkowej polibawełny o podwyższonej
odporności na zabrudzenia
• wysoka jakość odszycia
• zachowanie parametrów nawet przy dużej częstotliwości prania
• elementy odblaskowe + szeroka taśma odblaskowa
• kieszenie na nakolanniki
• szerokie mocne szlufki
• mocny nitowany guzik
• uchwyty na młotek i klucze
• pojemne tylne kieszenie zamykane na rzep ﬂapami
• specjalnie opracowana konstrukcja z klinem znacznie podnosząca
komfort użytkowania
• dodatkowe kieszenie monterskie dopinane do pasa

5.1
S-44585 (S), S-44586 (M), S-44587 (LS), S-44588 (L ), S-44589 (XL), S-44590 (XXL)

x2

38

65 %

POLYESTER

35 %
COTTON

245

EN 13688

̀

g/m

Kat. I

Summer Line
SPODNIE OGRODNICZKI / WORK BIB TROUSERS
• wykonane z wysokogatunkowej polibawełny o podwyższonej
odporności na zabrudzenia
• wysoka jakość odszycia
• duży komfort ruchu dzięki gumie w pasie i szelkach
• zachowanie parametrów nawet przy dużej częstotliwości prania
• elementy odblaskowe + szeroka taśma odblaskowa
• kieszenie na nakolanniki piankowe wkładane od góry
• szerokie mocne szlufki
• mocny nitowany guzik
• uchwyty na młotek i klucze
• pojemne tylne kieszenie zamykane na rzep ﬂapami
• specjalnie opracowana konstrukcja z klinem znacznie podnosi komfort
użytkowania

5.1
S-44593 (S), S-44594 (M), S-44595 (LS), S-44596 (L ), S-44597 (XL), S-44598 (XXL)

x2

65 %

POLYESTER

35 %
COTTON

245

EN 13688

̀

g/m

Kat. I

Summer Line
SZORTY / WORK SHORTS
• wykonane z wysokogatunkowej polibawełny o podwyższonej
odporności na zabrudzenia
• wysoka jakość odszycia
• zachowanie parametrów nawet przy dużej częstotliwości prania
• szerokie mocne szlufki
• mocny nitowany guzik
• uchwyty na młotek i klucze
• pojemne tylne kieszenie zamykane na rzep ﬂapami
• specjalnie opracowana konstrukcja z klinem znacznie podnosząca
komfort użytkowania
• dodatkowe kieszenie monterskie dopinane do spodni

5.1
S-44601 (S), S-44602 (M), S-44603 (LS), S-44604 (L ), S-44605 (XL), S-44606 (XXL)

x2

39

pasek

klin

odpinane nogawki

Dodatkowo w szlufkach mocny,
taśmowy pasek z zatrzaskową
klamrą. Zapewnia lepsze
dopasowanie do ciała co
wpływa na komfort
użytkowania.

Specjalnie opracowana
konstrukcja z klinem znacznie
podnosi komfort
użytkowania.

Możliwość przekształcenia
spodni w bermudy (odpinana
dolna część nogawek), dzięki
temu spodnie znajdują
zastosowanie zarówno w
chłodne jak i upalne dni.

MOCNY, NITOWANY
GUZIK

SZEROKIE, mocne
SZLUFKI

BOJÓWKOWY
KRÓJ

wysoka jakość
odszycia

kieszeń na
telefon

odpinane nogawki

MORO

65 %

POLYESTER

35 %
UNIVERSAL

COTTON

245

EN 13688

̀

g/m

Kat. I

Moro
SPODNIE ROBOCZE 2W1 / WORK TROUSERS 2IN1
• wysoka jakość odszycia
• specjalnie opracowana konstrukcja z klinem znacznie podnosząca
komfort użytkowania
• możliwość przekształcenia spodni w bermudy (odpinana dolna część
nogawek)
• dodatkowo w szlufkach mocny, taśmowy pasek z zatrzaskową klamrą
• szerokie mocne szlufki
• mocny nitowany guzik

5.2
S-42173 (S), S-42175 (M), S-42177 (L), S-42179 (XL), S-42181 (XXL), S-42182 (XXXL)

x2

41

POLYPROPYLENE

65

EN 13034

EN 13982-1

̀

g/m

Kat. III

MICROPORUS
KOMBINEZON OCHRONNY / WORK OVERALL
• typ 5/6
• specjalistyczna, laminowana włóknina kontroluje przepuszczalność
cząstek lotnych i ciekłych podnosząc znacząco komfort użytkowania
• antystatyczne wykończenie powierzchni kombinezonu
• możliwość stosowania w warunkach zagrożenia elektrycznością
statyczną
• luźna forma nie krępująca ruchów podczas użytkowania
• elastyczne zakończenia kaptura, rękawów i nogawek stanowią
dodatkową ochronę

1.8
S-47929 (M), S-47930 (L ), S-47931 (XL), S-47932 (XXL), S-47933 (XXXL)

POLYPROPYLENE

55

EN 13034

EN 13982-1

̀

g/m

Kat. III

SMS
KOMBINEZON OCHRONNY / WORK OVERALL
• typ 5/6
• luźna forma nie krępująca ruchów podczas użytkowania
• elastyczne zakończenia kaptura, rękawów i nogawek stanowią
dodatkową ochronę

1.8
S-47893 (M), S-47894 (L ), S-47895 (XL), S-47896 (XXL), S-47897 (XXXL)

44

100 %

UNIVERSAL

COTTON

150

̀

g/m

BONO
TSHIRT / TSHIRT
• bawełniany klasyczny t-shirt z krótkim rękawem

1.2
S-44607 (S), S-44608 (M), S-44609 (L), S-44610 (XL), S-44611 (XXL), S-44612 (XXXL)
S-44613 (S), S-44614 (M), S-44615 (L), S-44616 (XL), S-44617 (XXL), S-44618 (XXXL)
S-44619 (S), S-44620 (M), S-44621 (L), S-44622 (XL), S-44623 (XXL), S-44624 (XXXL)
S-44625 (S), S-44626 (M), S-44627 (L), S-44628 (XL), S-44629 (XXL), S-44630 (XXXL)
S-44631 (S), S-44632 (M), S-44633 (L), S-44634 (XL), S-44635 (XXL), S-44636 (XXXL)
S-44637 (S), S-44638 (M), S-44639 (L), S-44640 (XL), S-44641 (XXL), S-44642 (XXXL)

100 %

UNIVERSAL

COTTON

210

̀

g/m

GARU
KOSZULKA POLO / POLO SHIRT
• klasyczny krój polo, dzianina o ponadczasowym splocie „pique”

1.3
S-44643 (S), S-44644 (M), S-44645 (L), S-44646 (XL), S-44647 (XXL), S-44648 (XXXL)
S-44649 (S), S-44650 (M), S-44651 (L), S-44652 (XL), S-44653 (XXL), S-44654 (XXXL)
S-44655 (S), S-44656 (M), S-44657 (L), S-44658 (XL), S-44659 (XXL), S-44660 (XXXL)
S-44661 (S), S-44662 (M), S-44663 (L), S-44664 (XL), S-44665 (XXL), S-44666 (XXXL)
S-44667 (S), S-44668 (M), S-44669 (L), S-44670 (XL), S-44671 (XXL), S-44672 (XXXL)
S-44673 (S), S-44674 (M), S-44675 (L), S-44676 (XL), S-44677 (XXL), S-44678 (XXXL)

45

100 %

UNIVERSAL

POLYESTER

280

EN 13688

̀

g/m

Kat. I

Becky
POLAR DAMSKI / FLEECE JACKET
• wysokie właściwości termoizolacyjne
• odporność na gniecenie i mechacenie
• wygodne kieszenie boczne
• praktyczna stójka
• szybkoschnąca i łatwa w konserwacji dzianina
• dół ściągany troczkiem
• idealny również do użytku codziennego

3.3
S-44529 (XS), S-44531 (S), S-44533 (M), S-44535 (L), S-44537 (XL), S-44539 (XXL)

100 %

UNIVERSAL

POLYESTER

280

EN 13688

̀

g/m

Kat. I

Barry
POLAR MĘSKI / FLEECE JACKET
• wysokie właściwości termoizolacyjne
• odporność na gniecenie i mechacenie
• wygodne kieszenie boczne
• praktyczna stójka
• szybkoschnąca i łatwa w konserwacji dzianina
• dół ściągany troczkiem
• idealny również do użytku codziennego

1.4
S-44541 (S), S-44543 (M), S-44545 (L), S-44547 (XL), S-44549 (XXL), S-44551 (XXXL)
S-44553 (S), S-44555 (M), S-44557 (L), S-44559 (XL), S-44561 (XXL), S-44563 (XXXL)

46

100 %

UNIVERSAL

POLYESTER

150

EN 13688

̀

g/m

Kat. I

Morgan
POLAR / FLEECE SWEATSHIRT
• wysokie właściwości termoizolacyjne
• odporność na gniecenie i mechacenie
• kontrastowe przeszycia
• idealny jako środkowa warstwa ubrania
• szybkoschnąca i łatwa w konserwacji dzianina
• idealny również do użytku codziennego

1.4
S-44187 (S), S-44189 (M), S-44191 (L), S-44193 (XL), S-44195 (XXL), S-44196 (XXXL)

47

100 %

UNIVERSAL

COTTON

170

EN 13688

̀

g/m

Kat. I

Square
KOSZULA FLANELOWA / FLANNEL SHIRT
• polski produkt najwyższej jakości
• naturalnie oddychająca ﬂanela bawełniana o mocnym splocie
• przyjemny dla skóry meszek zapewnia podwyższoną termoizolację
• klasyczny koszulowy krój
• naszywana kieszeń
• idealna również do użytku codziennego

1.5
S-42031 (M), S-42033 (L), S-42035 (XL), S-42037 (XXL), S-42038 (XXXL)
S-42021 (M), S-42023 (L), S-42025 (XL), S-42027 (XXL), S-42028 (XXXL)
S-42041 (M), S-42043 (L), S-42045 (XL), S-42047 (XXL), S-42048 (XXXL)

70 %
COTTON

30 %

UNIVERSAL

POLYESTER

280

EN 13688

̀

g/m

Kat. I

Hoodie
BLUZA Z KAPTUREM / HOODIE
• klasyczna bluza dresowa
• duże naszywane kieszenie na przodzie
• ściągacze wzmocnione lycrą

1.4
S-44471 (S), S-44473 (M), S-44475 (L), S-44477 (XL), S-44479 (XXL), S-44480 (XXXL)
S-44679 (S), S-44680 (M), S-44681 (L), S-44682 (XL), S-44683 (XXL), S-44684 (XXXL)
S-44461 (S), S-44463 (M), S-44465 (L), S-44467 (XL), S-44469 (XXL), S-44470 (XXXL)

50

100 %

UNIVERSAL

POLYESTER
PVC NYLON

200

EN 13688

̀

g/m

Kat. I

Ronin
KAMIZELKA OCIEPLANA / WINTER VEST
• zamek zabezpieczony listwą na zatrzaski
• duże kieszenie zabezpieczone patkami
• praktyczna stójka
• lekko wydłużany tył dla lepszej ochrony przed zimnem

1.4
S-44021 (S), S-44023 (M), S-44025 (L), S-44027 (XL), S-44029 (XXL), S-44030 (XXXL)
12 : 00

100 %
POLYESTER
PVC

160

g/m

EN 13688

̀

Kat. I

Kango
KAMIZELKA OCIEPLANA / WINTER VEST
• tkanina wierzchnia odporna na deszcz i wiatr
• całość ocieplona i dodatkowo podszyta polarem
• kieszenie boczne na zamek
• dół ściągany troczkiem
• lekko wydłużany tył dla lepszej ochrony przed zimnem
• idealna również do użytku codziennego

1.6
S-44123 (S), S-44125 (M), S-44127 (L), S-44129 (XL), S-44131 (XXL), S-44132 (XXXL)

51

96 %

POLYESTER

4%

UNIVERSAL

SPANDEX

310

EN 13688

̀

g/m

Kat. I

Phoenix
KURTKA SOFTSHELL / SOFTSHELL JACKET
• softshell z membraną TPU 800mm/1000MVP
• doskonale sprawdzi się w trudnych warunkach atmosferycznych
• liczne kieszenie zewnętrzne na zamek w tym również na rękawie
• dolny obwód ściągany elastycznym troczkiem
• elementy odblaskowe
• ocieplany od środka polarem
• elastyczny mankiet zabezpieczający przed chłodem

1.4
S-44011 (S), S-44013 (M), S-44015 (L), S-44017 (XL), S-44019 (XXL), S-44020 (XXXL)

55 %

POLYESTER

45 %
COTTON

300

EN 13688

̀

g/m

Kat. I

Pilot
KURTKA PILOTKA OCIEPLANA MULTIFUNKCYJNA 3W
WINTER BOMBER JACKET 3IN1
•
•
•
•
•
•
•
•

możliwość odpięcia rękawów
możliwość odpięcia ocieplanej podpinki
bardzo ciepła
korpus i stójka ocieplona dopinanym na zamek futrem
pikowane ocieplenie w rękawach
praktyczna stójka
zamek dwusuwakowy - odpinany z góry i z dołu
elastyczny ściągacz

1.10
S-44143 (S), S-44145 (M), S-44147 (L), S-44149 (XL), S-44151 (XXL), S-44152 (XXXL)

54

100 %
POLYESTER

190

EN 13688

̀

g/m

Kat. I

Kenny
KURTKA OCIEPLANA 2 W 1 / WORK WINTER JACKET 2IN1
• tkanina o podwyższonej wytrzymałości - OXFORD 300D powlekana PU
• wodoodporność 3000mm
• multifunkcyjna - odpinany kaptur i rękawy
• regulacja dolnego obwodu kurtki i rękawów
• elementy odblaskowe

1.5
S-44113 (S), S-44115 (M), S-44117 (L), S-44119 (XL), S-44121 (XXL), S-44122 (XXXL)
12 : 00

55

100 %

EN 13688

POLYESTER

EN 20471

UNIVERSAL

Kat. II

Shine
KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA / HIGHVIS VEST
• wyjątkowo lekki materiał
• zapinanie na rzep

1.5
S-42080 (L), S-42082 (XL), S-42084 (XXL), S-42086 (XXXL)
S-42088 (L), S-42090 (XL), S-42092 (XXL), S-42094 (XXXL)
2

94 %
COTTON

6%

SPANDEX

320

EN 13688

̀

g/m

EN 20471

Kat. II

Neon
KURTKA SOFTSHELL OSTRZEGAWCZA / HIGHVIS SOFTSHELL JACKET
• specjalistyczna membrana odporna na wiatr i deszcz idealna w
trudnych warunkach atmosferycznych
• kieszenie na zamek
• dół ściągany troczkiem
• ocieplany od środka polarem
• elastyczny mankiet zabezpieczający przed chłodem

1.4
S-44041 (S), S-44043 (M), S-44045 (L), S-44047 (XL), S-44049 (XXL), S-44050 (XXXL)
S-44038 (S), S-44039 (M), S-44042 (L), S-44044 (XL), S-44046 (XXL), S-44048 (XXXL)
3

58

100 %
POLYESTER

180

EN 13688

̀

g/m

EN 20471

Kat. II

Flash
KURTKA OCIEPLANA OSTRZEGAWCZA / HIGHVIS WINTER JACKET
• tkanina o podwyższonej wytrzymałości - OXFORD 300D powlekana PU
• długość i krój ramion podwyższający komfort użytkowania
• zamek dwusuwakowy - odpinany z góry i z dołu
• elastyczny ściągacz ukryty w rękawie oraz duże patki przy kieszeniach
stanowią dodatkowe zabezpieczenie przed wodą
• chowany kaptur w stójce

1.6
S-44177 (S), S-44179 (M), S-44181 (L), S-44183 (XL), S-44185 (XXL), S-44186 (XXXL)
S-44052 (S), S-44054 (M), S-44056 (L), S-44058 (XL), S-44060 (XXL), S-44062 (XXXL)
3

x2

100 %

EN 13688

POLYESTER

Kat. I

Daily
SPODNIE OSTRZEGAWCZE PRZECIWDESZCZOWE
HIGHVIS RAIN TROUSERS
• tkanina o podwyższonej wytrzymałości - OXFORD 300D powlekana PU
• wygodna luźna forma

4.4
S-44165 (S), S-44167 (M), S-44169 (L), S-44171 (XL), S-44173 (XXL), S-44175 (XXXL)
1

59

100 %
POLYESTER
POLYURETHANE

190

EN 13688

̀

g/m

EN 20471

EN 343

Kat. II

Flash 5 in 1
KURTKA OCIEPLANA OSTRZEGAWCZA MULTIFUNKCYJNA 5W1
HIGHVIS WINTER JACKET 5IN1
• tkanina o podwyższonej wytrzymałości - OXFORD 300D
• dwie niezależne warstwy i odpinane rękawy dają możliwość
użytkowania w aż 5 różnych wariantach (m.in. jako lekka kurtka
przeciwdeszczowa, kurtka ocieplana i kamizelka ocieplana)
• troczek ściągający w dolnym obwodzie i na wysokości pasa
• długość i krój ramion podwyższający komfort użytkowania

1.9
S-44176 (S), S-44178 (M), S-44180 (L), S-44182 (XL), S-44184 (XXL), S-44104 (XXXL)
3

12 : 00
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100 %
POLYESTER
POLYURETHANE

180

EN 13688

̀

g/m

EN 20471

EN 343

Kat. II

Rolly Hi - Vis
KURTKA OSTRZEGAWCZA PRZECIWDESZCZOWA
HIGHVIS RAIN JACKET
• tkanina o podwyższonej wytrzymałości - OXFORD 300D powlekana PU
• klejone szwy

1.4
S-44051 (S), S-44053 (M), S-44055 (L), S-44057 (XL), S-44059 (XXL), S-44061 (XXXL)
2

55 %

POLYESTER

45 %
COTTON

400

EN 13688

̀

g/m

EN 20471

Kat. II

Pilot Hi -Vis
KURTKA PILOTKA OSTRZEGAWCZA MULTIFUNKCYJNA 3W1 / HIGHVIS
WINTER BOMBER JACKET 3IN1
•
•
•
•
•
•
•

możliwość odpięcia rękawów
możliwość odpięcia ocieplanej podpinki
bardzo ciepła
korpus i stójka ocieplona dopinanym na zamek futrem
pikowane ocieplenie w rękawach
praktyczna stójka
zamek dwusuwakowy - odpinany z góry i z dołu

1.10
S-44083 (S), S-44085 (M), S-44087 (L), S-44089 (XL), S-44091 (XXL), S-44092 (XXXL)
S-44082 (S), S-44084 (M), S-44086 (L), S-44088 (XL), S-44090 (XXL), S-44103 (XXXL)
2

62

70 %
PVC

30 %

POLYESTER

EN 13688
Kat. I

Roxy
KURTKA PRZECIWDESZCZOWA / RAIN JACKET
• troczek w kapturze i dolnym obwodzie
• bardzo praktyczna w przechowywaniu - można ją ciasno zrolować
• wentylacja na plecach

1.9
S-44565 (S), S-44567 (M), S-44569 (L), S-44571 (XL), S-44573 (XXL), S-44575 (XXXL)

EN 13688
Kat. I

Bremen
PŁASZCZ WODOODPORNY / RAIN COAT
• długość poniżej kolan
• kaptur ściągany troczkiem
• zamek zabezpieczony listwą na zatrzaski
• duże kieszenie zabezpieczone patkami

1.9
S-44063 (M), S-44065 (L), S-44067 (XL), S-44069 (XXL), S-44071 (XXXL)
S-44073 (M), S-44075 (L), S-44077 (XL), S-44079 (XXL), S-44081 (XXXL)
100 %

63

EN 397
Kat. II

Helius
HEŁM PRZEMYSŁOWY / INDUSTRIAL HELMET
• 4-punktowa więźba gwarantująca stabilne ułożenie hełmu nawet przy
pochylonej sylwetce
• otwory wentylacyjne
• rynienka odprowadzająca wodę
• przystosowany do użytkowania w temperaturze od -20°C do +50°C
• do zestawienia z paskiem podbródkowym Neck z linii STALCO

S-42059 (ONESIZE)
S-42061 (ONESIZE)
S-42063 (ONESIZE)
S-42065 (ONESIZE)
S-42067 (ONESIZE)
S-42069 (ONESIZE)

50 %

POLYESTER

50 %
UNIVERSAL

COTTON

Carol
CZAPKA Z DASZKIEM / CAP
• klasyczny krój z usztywnianym daszkiem
• otwory wentylacyjne
• regulacja obwodu
• idealna również do użytku codziennego

S-44221 (ONESIZE)
S-44223 (ONESIZE)
S-44225 (ONESIZE)
S-44227 (ONESIZE)
S-44229 (ONESIZE)
S-44231 (ONESIZE)

66

Kat. I

100 %
POLYESTER

UNIVERSAL

Kat. I

Pique
CZAPKA PIKOWANA / QUILTED CAP
• połączenie ortalionu z polarową warstwą wewnętrzną
• usztywniany daszek
• praktyczne ocieplane nauszniki chowane do środka
• idealna również do użytku codziennego

S-42057 (ONESIZE)

100 %
POLYESTER

UNIVERSAL

Kat. I

Cork
CZAPKA ZIMOWA USZATKA / WINTER HAT
• nieprzemakalna tkanina wierzchnia
• całość ocieplona futrem
• praktyczne nauszniki zapinane pod brodą
• idealna również do użytku codziennego

S-42049 (ONESIZE)

67

100 %

UNIVERSAL

ACRYLIC
POLYESTER

Alaska
CZAPKA ZIMOWA GRUBA / WINTER HAT
• ściągaczowy splot zapewniający doskonałe dopasowanie do kształtu i
obwodu głowy
• dodatkowe podszycie polarem
• wywijany brzeg
• idealna również do użytku codziennego

S-42055 (ONESIZE)

68

Kat. I

100 %
POLYESTER

UNIVERSAL

Kat. I

Peper
KOMINIARKA ZIMOWA / BALACLAVA
• przyjemny dla skóry polar osłaniający większą część twarzy
• wysokie właściwości termoizolacyjne
• używana pod kask zapewnia należytą higienę, a zabrudzona łatwo daję
się prać
• idealna pod kask na budowie świetnie sprawdzi się także podczas
uprawiania sportu np. pod kaskiem na stoku, podczas biegania, na
motorze czy rowerze

S-42053 (ONESIZE)

100 %
POLYESTER

UNIVERSAL

Kat. I

Peper 3 in1
KOMINIARKA ZIMOWA 3 W 1 / BALACLAVA 3W1
• wykonana z włókna termicznego
• wielofunkcyjna kominiarka - może być używana jako czapka, maska i
komin
• idealny również do użytku codziennego

S-42051 (ONESIZE)

69

EN 166

UNIVERSAL

Kat. II

Spartan
OSŁONA TWARZY / FACE SHIELD
• poliwęglanowa szyba
• wzmocnienie czołowe stanowi dodatkową ochronę przed odpryskami i
rozbryzgami cieczy
• opatentowany system regulacji obwodu głowy, głębokości osadzenia
oraz odległości szyby względem twarzy
• pierwsza klasa optyczna
• odporność na uderzenia o średniej energii

S-48041 (ONESIZE)

EN 175
Kat. II

Loft
TARCZA SPAWALNICZA / WELDING SHIELD
• preszpan z domieszką lateksu przedłuża trwałość tarczy oraz nadaje
zwiększoną odporność na czynniki atmosferyczne
• specjalne proﬁlowanie korpusu dla lepszej ochrony oczu i całej głowy
• doskonałe wyważenie wpływa korzystnie na ergonomię pracy
spawacza

S-48040 (ONESIZE)

70

UNIVERSAL

Comor

S-47255 (ONESIZE)

GOGLE PRZECIWODPRYSKOWE / SAFETY GOGGLES
• otwory wentylacyjne po bokach zapobiegające parowaniu
• elastyczny pasek mocujący z regulacją obwodu

EN 166
Kat. II

Spark

S-44219 (ONESIZE)

GOGLE PRZECIWODPRYSKOWE / SAFETY GLASSES
• bezbarwna soczewka z tworzywa sztucznego
• zapewniają ochronę przed szybko poruszającymi się cząsteczkami o
niskiej energii, otwory wentylacyjne zapobiegają parowaniu
EN 166
Kat. II

71

UNIVERSAL

Booby

S-47265 (ONESIZE)

OKULARY PRZECIWODPRYSKOWE / SAFETY GLASSES
• szerokie, transparentne zauszniki stanowią ochronę również z boku
nie ograniczając kąta widzenia

EN 166

UNIVERSAL

Kat. II

Dunlin

S-44211 (ONESIZE)

OKULARY PRZECIWODPRYSKOWE / SAFETY GLASSES
• soczewki o doskonałej widoczności - klasa optyczna 1 i poziom
ochrony (F)
• wytrzymałe zauszniki z regulacją długości i kąta nachylenia
• otwory na pasek mocujący
EN 166
Kat. II

73

UNIVERSAL

Parrot

S-44201 (ONESIZE)

OKULARY PRZECIWODPRYSKOWE / SAFETY GLASSES
• super lekkie
• formuła chroniąca przed szybko poruszającymi się cząsteczkami o
niskiej energii
EN 166

UNIVERSAL

Kat. II

Parrot Smoke

S-44203 (ONESIZE)

OKULARY PRZECIWODPRYSKOWE / SAFETY GLASSES
• super lekkie
• przyciemniane soczewki
• formuła chroniąca przed szybko poruszającymi się cząsteczkami o
niskiej energii
EN 166
Kat. II

74

UNIVERSAL

Parrot Yellow

S-44210 (ONESIZE)

OKULARY PRZECIWODPRYSKOWE / SAFETY GLASSES
• super lekkie
• żółte soczewki
• formuła chroniąca przed szybko poruszającymi się cząsteczkami o
niskiej energii
EN 166

UNIVERSAL

Kat. II

Greeny
OKULARY PRZECIWODPRYSKOWE / SAFETY GLASSES
• bezbarwna soczewka z tworzywa sztucznego
• zapewniają ochronę przed szybko poruszającymi się cząsteczkami o
niskiej energii, elastyczny materiał
• końcówki zakończone gumą polepszają stabilność i komfort podczas
pracy
• bardzo elastyczny materiał
• odporne na uszkodzenia mechaniczne
• miękki nosek zapobiegający podrażnieniu

S-44205 (ONESIZE)

EN 166
Kat. II

75

UNIVERSAL

Grebe Light

S-44207 (ONESIZE)

OKULARY PRZECIWODPRYSKOWE / SAFETY GLASSES
• bezbarwna soczewka z tworzywa sztucznego
• zapewniają ochronę przed szybko poruszającymi się cząsteczkami o
niskiej energii
• możliwość regulacji : wydłużenia lub skrócenia
• miękki nosek zapobiegający podrażnieniu

EN 166

UNIVERSAL

Kat. II

Grebe Smoke

S-44209 (ONESIZE)

OKULARY PRZECIWODPRYSKOWE / SAFETY GLASSES
• bezbarwna soczewka z tworzywa sztucznego
• zapewniają ochronę przed szybko poruszającymi się cząsteczkami
o niskiej energii
• możliwość regulacji : wydłużenia lub skrócenia
• miękki nosek zapobiegający podrażnieniu

EN 166
Kat. II

76

UNIVERSAL

Duck

S-44199 (ONESIZE)

OKULARY PRZECIWODPRYSKOWE / SAFETY GLASSES
• bezbarwna soczewka z tworzywa sztucznego
• zapewniają ochronę przed szybko poruszającymi się cząsteczkami o
niskiej energii
• możliwość regulacji : wydłużenia lub skrócenia
EN 166
Kat. II

77

EN 352-1
Kat. II

Nobo
NAUSZNIKI PRZECIWHAŁASOWE / PROTECTIVE EAR MUFFS
• duże, wygodne czasze z miękkimi poduszkami
• możliwość regulacji rozmiaru
• wygłuszenie SNR: 27,6 dB
• idealne do ochrony w trakcie prac o średnim poziomie natężenia hałasu

S-44213 (L)

EN 352-1
Kat. II

Veron
NAUSZNIKI PRZECIWHAŁASOWE / PROTECTIVE EAR MUFFS
• duże, wygodne czasze z miękkimi poduszkami
• dodatkowy ochraniacz na pałąku łączącym czasze
• możliwość regulacji rozmiaru
• wygłuszenie SNR: 27,5 dB
• idealne do ochrony w trakcie prac o średnim poziomie natężenia hałasu

S-44215 (L)

80

EN 352-1
Kat. II

Nellore
NAUSZNIKI PRZECIWHAŁASOWE / PROTECTIVE EAR MUFFS
• nauszniki przeciwhałasowe
• wytłumiają dźwięki w celu ochrony przed średnim lub wysokim
poziomem natężenia hałasu
• wygłuszenie SNR: 32,1 dB
• imitacja skóry
• posiada składany, regulowany pałąk
• model kieszonkowy

S-44217 (ONESIZE)

81

EN 149
Kat. II

UNIVERSAL

Finney
MASKA PRZECIWPYŁOWA / DUST MASK
• przeznaczona do ochrony dróg oddechowych w miejscach o dużym
zapyleniu

S-47225 (ONESIZE)

EN 149
Kat. II

UNIVERSAL

Fergus
MASKA PRECIWPYŁOWA Z ZAWORKIEM / DUST MASK
• przeznaczona do ochrony dróg oddechowych w miejscach o dużym
zapyleniu
• zaworek regulujący temperaturę i wilgotność pod maską

S-47235 (ONESIZE)

82

SPRAWDŹ
SWÓJ ROZMIAR

Dopasuj dłoń do wyznaczonego
obszaru i sprawdź jaki masz
rozmiar

6
ROZMIAR

7 8 9 10 11

100 %

EN 420

COTTON

Kat. I

UNIVERSAL

S-Wampir
RĘKAWICE BAWEŁNIANE / SAFETY GLOVES

LATEX

S-47341 (ONESIZE)

7

EN 388

100 %

EN 420

POLYESTER

Kat. II

2131X

RĘKAWICE POLIESTROWE / SAFETY GLOVES
• powlekane latexem o porowatej strukturze
• zwiększona odporność na przetarcia i rozdarcia
• zakończone ściągaczem

S-47280 (8), S-47282 (9), S-47284 (10), S-47283 (11)
LATEX

UNIVERSAL

S-Latex R- Eco

13
85

EN 388

100 %

EN 420

POLYESTER

Kat. II

4121X

S-Poli W Eco
RĘKAWICE POLIESTROWE / SAFETY GLOVES
• powlekane poliuretanem
• zapewniają wysoką manualność
• bardzo dobre czucie przedmiotu

S-47412 (7), S-47413 (8), S-47414 (9), S-47415 (10)

PU

13

EN 388

100 %

EN 420

POLYESTER

Kat. II

3121X

S-Poli B Eco
RĘKAWICE POLIESTROWE / SAFETY GLOVES
• powlekane poliuretanem
• zapewniają wysoką manualność
• bardzo dobre czucie przedmiotu

13
86

PU

S-47417 (9), S-47418 (10)

70 %
COTTON

30 %

POLYESTER

EN 420
Kat. I

S-ECO DRAG
RĘKAWICE BAWEŁNIANOPOLIESTROWE / SAFETY GLOVES
• powlekane latexem o porowatej strukturze
• zwiększona odporność na przetarcia i rozdarcia
• zakończone ściągaczem

S-47351(9), S-47353 (10), S-47350 (11)
LATEX

10

100 %

EN 420

COTTON

Kat. I

S-Heavy Grip-Eco
RĘKAWICE BAWEŁNIANE / SAFETY GLOVES
• powlekane grubą gumą latexową
• idealnie sprawdzają się przy ciężkich pracach
• wytrzymałe na przetarcia i rozdarcia

LATEX

S-47365 (10)

10
87

100 %

EN 420

POLYESTER

Kat. I

S-Eco Therm Grip
RĘKAWICE POLIESTROWE OCIEPLANE / SAFETY GLOVES
• wykonane z ociepliny poliestrowej
• powlekane latexem o porowatej strukturze
• zwiększona odporność na przetarcia i rozdarcia
• zakończone ściągaczem

LATEX

S-47426 (9), S-47427 (10)

88

7

EN 388

100 %
POLYESTER

EN 420
Kat. II

2131X

S-Latex R
RĘKAWICE POLIESTROWE / SAFETY GLOVES
• powlekane latexem o porowatej strukturze
• zwiększona odporność na przetarcia i rozdarcia
• zakończone ściągaczem
• parowane ze sobą
• z kodem kreskowym na każdej parze

13

LATEX

S-47339 (6), S-47342 (7), S-47344 (8), S-47343 (9), S-47345 (10), S-47340 (11)

EN 388

100 %
POLYESTER

EN 420
Kat. II

2131X

S-Latex B
RĘKAWICE POLIESTROWE / SAFETY GLOVES
• powlekane latexem o porowatej strukturze
• zwiększona odporność na przetarcia i rozdarcia
• zakończone ściągaczem
• parowane ze sobą
• z kodem kreskowym na każdej parze

13

LATEX

S-47348 (7), S-47346 (8), S-47347 (9), S-47349 (10)

89

EN 388

100 %

EN 420

POLYESTER

Kat. II

4121X

S-Poli W
RĘKAWICE POLIESTROWE / SAFETY GLOVES
• powlekane poliuretanem
• zapewniają wysoką manualność
• bardzo dobre czucie przedmiotu
• wysoka manualność
• parowane ze sobą
• z kodem kreskowym na każdej parze

S-47374 (7), S-47376 (8), S-47373 (9), S-47375 (10)

PU

13

EN 388

100 %

EN 420

POLYESTER

Kat. II

3121X

S-Poli B
RĘKAWICE POLIESTROWE / SAFETY GLOVES
• powlekane poliuretanem
• zapewniają wysoką manualność
• bardzo dobre czucie przedmiotu
• wysoka manualność
• parowane ze sobą
• z kodem kreskowym na każdej parze

13
90

PU

S-47377 (9), S-47379 (10)

EN 388

100 %
POLYESTER

EN 420
Kat. II

4121X

S-Nitri
RĘKAWICE POLIESTROWE / SAFETY GLOVES
• powlekane nitrylem
• zapewniają podwyższoną odporność na oleje i smary
• zakończone ściągaczem
• parowane ze sobą
• z kodem kreskowym na każdej parze

NITRILE

S-47360 (7), S-47355 (8), S-47357 (9), S-47359 (10)

13

EN 388

100 %
POLYESTER

EN 420
Kat. II

2131X

Latex Foam S
RĘKAWICE POLIESTROWE / SAFETY GLOVES
• powlekane latexem o spienionej strukturze
• bardzo miękkie i wygodne podczas pracy
• lepiej oddychają dzięki gąbce na części dłoni
• rozciągliwe
• zapewniają świetną chwytność
• zwiększona odporność na przetarcia i rozdarcia
• zakończone ściągaczem
• parowane ze sobą
• z kodem kreskowym na każdej parze

LATEX

S-48033 (8), S-48034 (9), S-48035 (10)

91

EN 420
Kat. II

S - Garden
RĘKAWICE POLIESTROWE / GLOVES
• powlekane Nitrylem
• zakończone ściągaczem
• lekka
• manualna
• parowane ze sobą
• z kodem kreskowym na każdej parze

S-47381 (7), S-47383 (8)

92

EN 388

100 %
POLYESTER

EN 420
Kat. II

3111X

S-Light N
RĘKAWICE BAWEŁNIANE / SAFETY GLOVES
• powlekane latexem na części chwytnej i w połowie na części
wierzchniej
• chropowata powłoka chwytna
• zakończone ściągaczem
• parowane ze sobą
• z kodem kreskowym na każdej parze

NITRILE

S-47361 (8), S-47362 (9), S-47363 (10)

10

EN 388

70 %
COTTON

30 %

POLYESTER

EN 420
Kat. II

2231X

S-Medium DRAG
RĘKAWICE BAWEŁNIANOPOLIESTROWE / SAFETY GLOVES
• powlekane latexem o porowatej strukturze
• zwiększona odporność na przetarcia i rozdarcia
• zakończone ściągaczem
• parowane ze sobą
• z kodem kreskowym na każdej parze

10

LATEX

S-47399 (9), S-47401 (10), S-47403 (11)

93

EN 388

70 %
COTTON

30 %

POLYESTER

EN 420
Kat. II

3132

S-Heavy Grip
RĘKAWICE OCHRONNE BAWEŁNIANE / SAFETY GLOVES
• powlekane grubą gumą latexową
• idealnie sprawdzają się przy ciężkich pracach
• wytrzymałe na przetarcia i rozdarcia
• dodatkowo zalewane na części wierzchniej tak aby się nie ścierały
• zakończone ściągaczem
• parowane ze sobą
• z kodem kreskowym na każdej parze

S-47428 (10)
LATEX

10

100 %

EN 420

POLYESTER

Kat. I

S-Heavy N
RĘKAWICE BAWEŁNIANE / SAFETY GLOVES
• powlekane na części chwytnej i wierzchniej nitrylem
• podwyższona odporność na samary i oleje
• parowane ze sobą
• z kodem kreskowym na każdej parze

7
94

NITRILE

S-47367 (10)

100 %

EN 420

ACRYLIC

Kat. I

S-Therm Grip
RĘKAWICE AKRYLOWE OCIEPLANE / SAFETY GLOVES
• wykonane z ociepliny akrylowej, która zapewnia lepszą izolację od
ociepliny poliestrowej
• powlekane latexem o porowatej strukturze
• zwiększona odporność na przetarcia i rozdarcia
• zakończone ściągaczem

LATEX

S-47369 (9), S-47371 (10)

10

95

EN 388

100 %
COTTON

EN 420
Kat. II

1111X

UNIVERSAL

S-Skin Soft G
RĘKAWICE SKÓRZANE / SAFETY GLOVES
• wykonane z koziej skóry od strony chwytnej i z bawełny od strony
wierzchniej
• bardzo miękkie i chwytne
• dobrze przepuszczają powietrze
• część chwytna wykonana jest z jednego kawałka skóry
• dopasowane za pomocą elastycznej gumki przy nadgarstku
• każda para blisterkowana zawieszką z kodem kreskowym

S-47313 (8), S-47315 (9), S-47317 (10), S-47319 (11)

EN 388

100 %
COTTON

EN 420
Kat. II

2111X

UNIVERSAL

S-Skin Soft B
RĘKAWICE SKÓRZANE / SAFETY GLOVES
• wykonane z koziej skóry od strony chwytnej i z bawełny od strony
wierzchniej
• bardzo miękkie i chwytne
• dobrze przepuszczają powietrze
• część chwytna wykonana jest z jednego kawałka skóry
• zapięcie na rzep w nadgarstku umożliwia wygodną regulację chroniąc
przed dostaniem się wiatru, piasku itp.
• każda para blisterkowana zawieszką z kodem kreskowym

S-47301 (7), S-47303 (8), S-47305 (9), S-47307 (10), S-47309 (11)

98

EN 388

EN 420
Kat. II

2111X

UNIVERSAL

S-Skin SOFT H
RĘKAWICE SKÓRZANE / SAFETY GLOVES
• wykonane w całości ze skóry koziej
• bardzo miękkie i chwytne
• dobrze przepuszczają powietrze
• część chwytna wykonana jest z jednego kawałka skóry
• dopasowane za pomocą elastycznej gumki przy nadgarstku
• każda para blisterkowana zawieszką z kodem kreskowym

S-47802 (8), S-47803 (9), S-47804 (10), S-47806 (11)

EN 388

EN 420
Kat. II

3143X

S-Skin Hard W
RĘKAWICE SKÓRZANE / SAFETY GLOVES
• wykonane w całości ze skóry bydlęcej
• bardzo miękkie i chwytne
• bardzo wytrzymałe podczas ciężkich prac
• zabezpieczają dłonie przed obtarciami, zabrudzeniami czy wilgocią
• część chwytna wykonana jest z jednego kawałka skóry
• dopasowane za pomocą elastycznej gumki przy nadgarstku
• każda para blisterkowana zawieszką z kodem kreskowym

S-47286 (9), S-47288 (10), S-47290 (11)
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EN 388

EN 420
Kat. II

3123X

S-Skin W
RĘKAWICE SKÓRZANE / SAFETY GLOVES
• wykonane z mieszanki poliestrowo/bawełnianej od strony wierzchniej,
od strony chwytnej z dwoiny bydlęcej
• posiadają wewnętrzną wkładkę chłonącą pot
• usztywniony mankiet posiada podgumowanie
• rękawice wykazują dobrą odporność mechaniczną

S-47333 (10.5)

EN 388

EN 420
Kat. II

3122X

S-Skin Strong
RĘKAWICE SKÓRZANE / SAFETY GLOVES
• wykonane z mocnej bawełny ze strony wierzchniej, od strony chwytnej
z wyższej jakościowo dwoiny bydlęcej
• posiadają wewnętrzną wkładkę chłonącą pot
• usztywniony mankiet posiada podgumowanie
• rękawice wykazują bardzo dobrą odporność mechaniczną

S-47335 (10.5)

100

EN 388

EN 420
Kat. II

3122X

S-Skin Hard
RĘKAWICE SKÓRZANE / SAFETY GLOVES
• wykonane z mocnej bawełny ze strony wierzchniej, od strony chwytnej
z wysokiej gatunkowo skóry licowej świńskiej
• posiadają wewnętrzną wkładkę chłonącą pot
• usztywniony mankiet posiada podgumowanie
• rękawice wykazują bardzo dobrą odporność mechaniczną i gwarantują
pewny chwyt

S-47337 (10.5)

EN 388

EN 420
Kat. II

3123X

S-Skin Red
RĘKAWICE SKÓRZANE / SAFETY GLOVES
• wykonane są w całości z dwoinowej skóry bydlęcej
• posiadają wkładkę termiczną
• zapewniają ochronę przed odpryskami gorących metali oraz przed
wysoką temperaturą

S-47329 (11)
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RODZAJ
ŚRODOWISKA
PRACY
NA ZEWNĄTRZ

SUCHE

PRACE
REMONTOWE
NA ZEWNĄTRZ

WEWNĄTRZ

MOKRE

PRZEMYSŁ

SERWIS
PRZEMYSŁ PRZEMYSŁ
PRZEMYSŁ
MAGAZYN
CIĘZKI
LEKKI
WYDOBYWCZY TRANSPORT MECHANICZNY

OGRODNICTWO
ROLNICTWO

BUDOWA

O1

O1

S1P

S3

S1

S1

S1

S3

S5

S1P

S5

WYKONAWSTWO

S1

S1

O1

O1

S1P

S1

S1

S3

„SAFETY” - Obuwie posiada właściwości ochronne w tym ochronę palców przez
zastosowanie podnosków przyjmujących uderzenie o energii 200J.

P

WEWNĘTRZNE
PRACE
REMONTOWE

„PROTECTIVE” - Obuwie posiada odporność na przebicie podeszwy siłą 1100 N.

O1

„OCCUPATIONAL” - Obuwie posiada właściwości ochronne przeciwdziałające urazom,
mogącym wystąpić w miejscu pracy. Do codziennego użytkowania, w środowisku
niewymagającym ochrony palców za pomocą podnosków.

S1

podnosek 200J; zabudowana pięta; odporność na oleje, benzynę i inne rozpuszcz.
organiczne; właściwości antyelektro-statyczne; absorpcja energii w części piętowej;
podeszwa antypoślizgowa.

S3

podnosek 200J; zabudowana pięta; odporność na oleje, benzynę i inne rozpuszcz.
organiczne; właściwości antyelektro-statyczne; absorpcja energii w części piętowej;
odporność na przebicie; przepusz czalność i absorpcja wody.

S5

podnosek 200J; zabudowana pięta; odporność na oleje, benzynę i inne rozpuszcz.
organiczne; właściwości antyelektro-statyczne; absorpcja energii w części piętowej;
odporność na przebicie; wodoszczelność

WYBIERZ ODPOWIEDNIE OBUWIE

6.3

Billy
SANDAŁ ROBOCZY Z PODNOSKIEM / SAFETY SANDALS
• dwoina bydlęca
• otwory wentylacyjne
• system anti-shock
• właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe, olejoodporne

S-44239 (36), S-44240 (37), S-44241 (38), S-44242 (39), S-44243 (40),
S-44245 (41), S-44247 (42), S-44249 (43), S-44251 (44), S-44253 (45),
S-44255 (46)

Kat. II

S1

EN 20345:2011

6.5

Service Sandal
SANDAŁ ROBOCZY / SAFETY SHOES
• naturalna skóra zamszowa
• bardzo lekkie
• miękka podeszwa
• nosek wzmocniony stalową wkładką
• wewnętrzna wyściółka zabezpieczona specjalnym
materiałem, żeby się nie ścierała
• zapinane na rzep
• otwory wentylacyjne
• system anti-shock
• element odblaskowy
• właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe, olejoodporne

S-48059 (36), S-48060 (37), S-48061 (38), S-48062 (39), S-48063 (40),
S-48064 (41), S-48065 (42), S-48066 (43), S-48067 (44), S-48068 (45),
S-48069 (46), S-48070 (47), S-48071 (48)
S1 SRC
Kat. II

EN 20345:2011

415g
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UNIVERSAL

6.3

Thuro low S1
PÓŁBUT ROBOCZY / SAFETY SHOES
• dwoina bydlęca
• zalewany nosek zapobiega ścieraniu
• nosek wzmocniony stalową wkładką
• wewnętrzna wyściółka zabezpieczona specjalnym
materiałem, żeby się nie ścierała
• system anti-shock
• element odblaskowy
• właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe, olejoodporne

S-44298 (40), S-44299 (41), S-44301 (42), S-44303 (43), S-44305 (44),
S-44307 (45), S-44309 (46)
S1 SRC

EN 20345:2011

Kat. II

499g

6.5

Service O1
PÓŁBUT ROBOCZY / SAFETY SHOES
• naturalna skóra zamszowa
• bardzo lekkie
• miękka podeszwa
• otwory wentylacyjne
• wewnętrzna wyściółka zabezpieczona specjalnym
materiałem, żeby się nie ścierała
• system anti-shock
• element odblaskowy
• właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe

S-48050 (40), S-48051 (41), S-48052 (42), S-48053 (43), S-48054 (44),
S-48055 (45), S-48056 (46), S-48057 (47), S-48058 (48)
O1 FO SRC
Kat. I

NIE ZAWIERA METALU

NO STEEL
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EN 20345:2011

415g

6.5

Service
PÓŁBUT ROBOCZY / SAFETY SHOES
• naturalna skóra zamszowa
• bardzo lekkie
• miękka podeszwa
• nosek wzmocniony stalową wkładką
• wewnętrzna wyściółka zabezpieczona specjalnym
materialem, żeby się nie ścierała
• otwory wentylacyjne
• system anti-shock
• element odblaskowy
• właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe, olejoodporne

S-47948 (36), S-47950 (37), S-47952 (38), S-47954 (39), S-47956 (40),
S-47958 (41), S-47960 (42), S-47962 (43), S-47964 (44), S-47966 (45),
S-47968 (46), S-47970 (47), S-47972 (48)
S1 SRC
Kat. II

EN 20345:2011

415g
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Styl Sportowy

Elementy odblaskowe

Wentylacja

Cholewka obuwia została tak
dobrana, aby kojarzyła się
z obuwiem sportowym
codziennego użytku. Podeszwę
zaprojektowano specjalnie tak,
aby była miękka, ultra lekka
i przede wszystkim bardzo
wygodna w użytku.

Dedykowane elementy
odblaskowe na miękkich
szlufkach, tak aby użytkownik
był zawsze widoczny na terenie
budowy czy też po pracy.
Odblaski są niezwykle ważnym
elementem w obuwiu
roboczym.

Siateczka wentylacyjna oraz
otwory wentylacyjne od
wewnętrznej strony buta.
Dzięki temu stopa bardzo
dobrze oddycha, nie poci się
co poprawia komfort noszenia
w upalne dni.

WYŚCIÓŁKA ZABEZPIECZONA
PRZED ŚCIERANIEM
MIĘKKA WYŚCIÓŁKA
SYSTEM ANTI-SHOCK

MIĘKKA PODESZWA
WŁAŚCIWOŚCI
ANTYSTATYCZNE,
ANTYPOŚLIZGOWE,
OLEJOODPORNE

SKÓRA ZAMSZOWA

ZALEWANY NOSek
ZALEWAN

LEKKIE
ELASTYCZNA PODESZWA

NOSek WZMACNIANY
STALOWĄ WKŁADKĄ

LIGHT S1

Light S1
PÓŁBUT ROBOCZY / SAFETY SHOES
• naturalna skóra zamszowa
• zalewany nosek zapobiega ścieraniu
• bardzo lekkie
• bardzo miękka elastyczna podeszwa
• nosek wzmocniony stalową wkładką
• miękka wyściółka
• wewnętrzna wyściółka zabezpieczona specjalnym
materiałem, żeby się nie ścierała
• siateczka wentylacyjna + otwory wentylacyjne od
wewnętrznej strony buta
• system anti-shock
• element odblaskowy
• właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe, olejoodporne

6.2
S-44318 (40), S-44320 (41), S-44322 (42), S-44324 (43), S-44326 (44),
S-44328 (45), S-44330 (46)
S1 SRC

EN 20345:2011

Kat. II

474g

Light
PÓŁBUT ROBOCZY / SAFETY SHOES
• naturalna skóra zamszowa
• zalewany nosek zapobiega ścieraniu
• bardzo lekkie
• bardzo miękka elastyczna podeszwa
• miękka wyściółka
• wewnętrzna wyściółka zabezpieczona specjalnym
materiałem, żeby się nie ścierała
• siateczka wentylacyjna + otwory wentylacyjne od
wewnętrznej strony buta
• system anti-shock
• element odblaskowy
• właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe

6.2
S-48024 (40), S-48025 (41), S-48026 (42), S-48027 (43), S-48028 (44),
S-48029 (45), S-48030 (46)
O1 SRC
Kat. I

EN 20347:2012

414g

NIE ZAWIERA METALU

NO STEEL
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UNIVERSAL

6.3

Hanso
TRZEWIK ROBOCZY SKÓRZANY / SAFETY BOOTS
• dwoina bydlęca
• element odblaskowy
• wewnętrzna wyściółka zabezpieczona specjalnym
materiałem, żeby się nie ścierała
• właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe

S-47913 (40), S-47915 (41), S-47917 (42), S-47919 (43), S-47920 (44),
S-47921 (45), S-47922 (46)
O1 FO SRC

EN 20345:2011

Kat. I

470g

NIE ZAWIERA METALU

UNIVERSAL

NO STEEL

6.3

Thuro High S1
TRZEWIK ROBOCZY SKÓRZANY / SAFETY BOOTS
• dwoina bydlęca
• zalewany nosek zapobiega ścieraniu
• nosek wzmocniony stalową wkładką
• wewnętrzna wyściółka zabezpieczona specjalnym
materiałem, żeby się nie ścierała
• system anti-shock
• element odblaskowy
• właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe, olejoodporne

110

S-44271 (40), S-44273 (41), S-44275 (42), S-44277 (43), S-44279 (44),
S-44281 (45), S-44283 (46)
S1 SRC
Kat. II

EN 20345:2011

547g

6.3

Thuro High S3 SRC
TRZEWIK ROBOCZY SKÓRZANY / SAFETY BOOTS
• dwoina bydlęca
• zalewany nosek zapobiega ścieraniu
• nosek wzmocniony stalową wkładką
• wewnętrzna wyściółka zabezpieczona specjalnym
materiałem, żeby się nie ścierała
• system anti-shock
• element odblaskowy
• właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe, olejoodporne
• najwyższa kategoria ochronny

S-44285 (40), S-44287 (41), S-44289 (42), S-44291 (43), S-44293 (44),
S-44295 (45), S-44297 (46)
S1P SRC

EN 20345:2011

Kat. II

662g

6.4

Technic
TRZEWIK ROBOCZY SKÓRZANY / SAFETY BOOTS
• dwoina bydlęca
• zalewany nosek zapobiega ścieraniu
• elastyczna wyściółka
• nosek wzmocniony stalową wkładką
• wewnętrzna wyściółka zabezpieczona specjalnym
materiałem, żeby się nie ścierała
• system anti-shock
• podeszwa bieżnikowana
• element odblaskowy
• właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe, olejoodporne
• najwyższa kategoria ochronny

S-47900 (40), S-47901 (41), S-47903 (42), S-47905 (43), S-47907 (44),
S-47909 (45), S-47911 (46)
S3 SRC
Kat. II

EN 20345:2011

615g

100 %
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6.3

Syberian
TRZEWIK ROBOCZY SKÓRZANY OCIEPLANY / SAFETY WINTER BOOTS
• dwoina bydlęca
• zalewany nosek zapobiega ścieraniu
• elastyczna wyściółka
• podwyższona wyściółka
• nosek wzmocniony kompozytem
• wewnętrzna wyściółka zabezpieczona specjalnym
materiałem, żeby się nie ścierała
• system anti-shock
• wkładka kevlarowa
• podeszwa bieżnikowana
• element odblaskowy

S-44310 (40), S-44311 (41), S-44312 (42), S-44313 (43), S-44314 (44),
S-44315 (45), S-44316 (46)
S3 SRC

EN 20345:2011

Kat. II

NIE ZAWIERA METALU

574g

100 %

NO STEEL

6.4

Grizzly
ŚNIEGOWCE / SNOW BOOTS
• super lekkie i super ciepłe
• wysoka cholewka chroni przed wpadaniem śniegu do
wewnątrz
• wyciągany ocieplacz ułatwia konserwację oraz umożliwia
użytkowanie również w cieplejsze dni
• wysoka odporność na ścieranie
• niezastąpione na śniegu i mrozie

112

S-48013 (40), S-48014 (41), S-48015 (42), S-48016 (43), S-48017 (44),
S-48018 (45), S-48019 (46)
50 %

POLYESTER

50 %
RUBBER

Kat. I

100 %

604g

ELEMENT ODBLASKOWY

ZALEWANY NOSEK

OCIEPLINA

Dedykowany element
odblaskowy z tyłu cholewki tak
aby użytkownik był zawsze
widoczny na terenie budowy
czy też po pracy. Odblaski są
niezwykle ważnym elementem
w obuwiu roboczym.

W pozycjach klęczących bardzo
często dochodzi
do przetarcia czubka obuwia.
Aby temu przeciwdziałać
zastosowno nosek zalewany.

Podwyższona cholewka
o jeden stopień elementu
skórzanego zapewnia
zabezpieczenie przed chłodem.
Obuwie dodatkowo wyłożone
przyjemnym w dotyku
futerkiem.

wyściółka zabezpieczona
przed ścieraniem

elastyczna, podwyższona
wyściółka

element odblaskowy

SYSTEM ANTI-SHOCK

dwoina
bydlęca

podeszwa bieżnikowa

kompozytowy
nosek

wkładka
kevlarowa

SYBERIAN

6.8

Clog
CHODAK / RUBBER CLOGS
• wykonane z pianki Eva

S-47935 (36), S-47936 (37), S-47937 (38), S-47938 (39), S-47939 (40),
S-47940 (41), S-47941 (42), S-47942 (43), S-47943 (44), S-47944 (45),
S-47945 (46)

EVA
Kat. I

100 %

145g

NIE ZAWIERA METALU

NO STEEL

6.7

Garden
KALOSZ GARDEN / INSULATED RUBBER BOOTS
• wykonane z tworzywa Eva o podwyższonej elastyczności, amortyzacji
i odporności na warunki zewnętrzne
• wyciągany ocieplacz

S-47947 (36), S-47949 (37), S-47951 (38), S-47953 (39), S-47955 (40),
S-47957 (41), S-47959 (42), S-47961 (43), S-47963 (44), S-47965 (45),
S-47967 (46), S-47969 (47), S-47971 (48)

EVA
Kat. I

NIE ZAWIERA METALU

NO STEEL
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313g
100 %

UNIVERSAL

6.9

Filcak
KALOSZ FILCOWY / FELTRUBBER BOOTS

S-47973 (40), S-47975 (41), S-47977 (42), S-47979 (43), S-47981 (44),
S-47983 (45), S-47985 (46)

PVC
Kat. I

100 %

748g

NIE ZAWIERA METALU

NO STEEL

6.7

Philip
KALOSZ FILCOWY PIANKOWY / FELTRUBBER BOOTS
• wykonane z tworzywa o podwyższonej elastyczności, amortyzacji i
odporności na warunki zewnętrzne
• ﬁlcowe ocieplenie

S-47987 (40), S-47989 (41), S-47991 (42), S-47993 (43), S-47995 (44),
S-47997 (45), S-47999 (46)

EVA
Kat. I

NIE ZAWIERA METALU

304g
100 %

NO STEEL
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Neck

S-42058 (ONESIZE)

PASEK PODBRÓDKOWY / CHIN STRAP
• regulacja długości
• wygodne zaczepy umożliwiające szybkie odpięcie
• przeznaczony do hełmu ochronnego Helius z linii STALCO

UNIVERSAL

Kat. I

Bell
PASEK Z METALOWĄ KLAMRĄ / TROUSERS BELT
• wyjątkowo mocna taśma bawełniano-poliestrowa
• metalowa, zatrzaskowa klamra
• końcówka zabezpieczona metalowym okuciem
• uniwersalny rozmiar (pasuje do wszystkich klasycznych szlufek) i
obwód (120cm)

S-44197 (ONESIZE)

50 %

POLYESTER

50 %
COTTON
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EASY

STEEL

FASTENING

STEEL

260
̀

g/m

Kat. I

80 %
COTTON

20 %

UNIVERSAL

POLYAMIDE

Kat. I

HARD
SKARPETY ZIMOWE / WINTER SOCKS
• wykonane z mięsistej ciepłej dzianiny
• mocno elastyczny splot
• zakończone ściągaczem

S-42070)

100 %

UNIVERSAL

KEVLAR

320
̀

g/m

Kat. I

Kora
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA / SHOE INSOLES
• przeznaczone do ochrony przed przebiciami
• wielowarstwowe o łącznej grubości 3,7 mm

S-42191 (40), S-42193 (41), S-42195 (42), S-42197 (43), S-42199 (44), S-42201 (45),
S-42203 (46)

119

EVA PE
UNIVERSAL

Kat. I

Eva
NAKOLANNIKI / KNEE PADS
• super lekkie
• wykonane z mieszanki tworzyw o podwyższonej elastyczności i
amortyzacji
• niezastąpione w trakcie prac wymagających wymuszonej pozycji ciała
obciążającej kolana
• przeznaczone do umieszczenia w nakolanowych kieszeniach spodni
roboczych

S-44216 (ONESIZE)

120

Stalco Group przedstawia Perfect i Perfect Power Max. To linie produktów dla najbardziej wymagających rzemieślników, w których jakość
została podniesiona do najwyższego poziomu. Dla profesjonalisty
wysoko zawieszającego poprzeczkę. Dla użytkownika który wie, że pracując na produktach najwyższej jakości zawsze zyskuje. Efektywność,
innowacyjność, kompleksowość - pełen profesjonalizm.

WYMAGAJ WIĘCEJ - ZYSKUJ WIĘCEJ

HEAVY LINE
Cordura i inne tkaniny o najlepszych parametrach technicznych, wysoka jakość odszycia, maksymalna funkcjonalność i wytrzymałość – ta
linia odzieży zapewnia komfort w najbardziej wymagających warunkach pracy.

PROFESSIONAL FLEX LINE
Innowacyjna linia odzieży
zaprojektowana do najbardziej
intensywnych zadań. Elastyczne
ubrania pracujące w zgodzie
z ciałem, ułatwiają każdy ruch.
Zupełnie nowy poziom komfortu
użytkowania odzieży roboczej.

KIESZENIE

WENTYLACJA

ELASTYCZNE

Odpinane kieszenie monterskie.
Idealnie sprawdzają się dla cieśli,
dekarzy. Są odizolowane od
ciała, dzięki temu nie odczuwamy dyskomfortu podczas
przechowywania rzeczy.

Otwory wentylacyjne regulowane za pomocą suwaka
otwory zapewniają wentylację
i poprawiają komfort w ciepłe dni.

4Way elastic klin w miejscu najbardziej
narażonym na pęknięcie,
]DVWRVRZDQ\NOLQ]PDWHULDâX
90% nylon i 10% stretch
elastyczny na 4 strony.
Zapewnia komfort
użytkowania i zabezpiecza
przed rozpruciem.

MOCNE, NITOWANE
GUZIKI
METALOWY
SUWAK YKK

NOWOCZESNY
DESIGN

WYSOKA JAKOŚĆ
ODSZYCIA

WIELOFUNKCYJNE
KIESZENIE

POTRÓJNE
SZWY

Heavyline

65 %

POLYESTER

35 %
COTTON

300

EN 13688

̀

g/m

Kat. I

Heavyline
BLUZA ROBOCZA / WORK JACKET
• wzmocnienia z tkaniny o podwyższonej wytrzymałości CORDURA
• wysoka jakość odszycia
• wysoka mocna stójka
• lekko wydłużony tył dla większego komfortu
• regulacja dolnego obwodu
• 2 duże kieszenie na piersi zamykane na zamek
• 2 pojemne frontowe kieszenie zapinane ﬂapką na rzep
• przegrody na klucze, wkrętaki
• otwory wentylacyjne pod pachami
• zamki YKK

2.1
S-78476 (S), S-78478 (M), S-78480 (LS), S-78482 (L ), S-78484 (XL), S-78486 (XXL)

65 %

POLYESTER

35 %
COTTON

300

EN 13688

̀

g/m

Kat. I

Heavyline
SPODNIE ROBOCZE / WORK TROUSERS
• wzmocnienia z tkaniny o podwyższonej wytrzymałości CORDURA
• wysoka jakość odszycia
• kieszenie monterskie dopinane do paska na zamek
• 4 way elastic klin zastosowany w kroku
• taśma antypoślizgowa wewnątrz pasa
• kieszeń na telefon
• uchwyt na młotek
• potrójne szwy
• odblaski
• kieszenie na wkładki piankowe
• zamki YKK
• specjalne otwory wentylacyjne zapinane na suwak, znajdujące się w
tylnej części
• szeroka główna szlufka z tyłu spodni

5.1
S-78556 (S), S-78558 (M), S-78560 (LS), S-78562 (L ), S-78564 (XL), S-78566 (XXL)
12 : 00

x3

129

65 %

POLYESTER

35 %
COTTON

300

EN 13688

̀

g/m

Kat. I

Heavyline
SPODNIE OGRODNICZKI / WORK BIB TROUSERS
• wzmocnienia z tkaniny o podwyższonej wytrzymałości CORDURA
• wysoka jakość odszycia
• duży komfort ruchu dzięki gumie w pasie i szelkach
• 4 way elastic klin zastosowany kroku
• taśma antypoślizgowa wewnątrz pasa
• kieszeń na telefon
• uchwyt na młotek
• potrójne szwy
• odblaski
• kieszenie na wkładki piankowe
• zamki YKK
• specjalne otwory wentylacyjne zapinane na suwak, znajdujące się w
tylnej części
• szeroka główna szlufka z tyłu spodni

5.1
S-78568 (S), S-78570 (M), S-78572 (LS), S-78574 (L ), S-78576 (XL),
S-78578 (XXL)
12 : 00

x3
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Taśmy 3M

Stretch belt

Rip-Stop

7UZDâRść barwy zapewnia
PDNV\PDOQ\ZVSyâF]\QQLN
RGEODVNRZRśFLRUD]
GRVNRQDâHRGZ]RURZDQLH
NRORUyZ]DUyZQRZFLągu
GQLDLQRF\=QDF]QLH
Z\GDMQLHMV]DRGORNDOQ\FK
taśP

Innowacyjny, elastyczny pas
w systemie Stretch belt idealnie dopasowuje się
do ciała nie krępując ruchów.

Wykonane z materiału
Rip-stop. Jest to wytrzymała
i trwała tkanina o niewielkiej
wadze. Technika Rip-stop
została opracowana po to,
by materiał po rozcięciu lub
uszkodzeniu nie rozdzierał się.
Ponadto ma w sobie stretch,
co wpływa na podwyższenie
komfortu użytkowania.
Najwyższa technologia
na rynku światowym.

taśma antypoślizgowa
OCZKO NA KLUCZYKI
ZAMEK YKK

MOCNE, NITOWANE GUZIKI
głębokie, tylne kieszenie
kieszonka na nożyk
SZLUFKA NA MŁOTEK

WYSOKA JAKOŚĆ ODSZYCIA
WIELOFUNKCYJNE KIESZENIE
POTRÓJNE SZWY

kieszeń na telefon

KIESZENIE NA
WKŁADKI PIANKOWE

Stretch
WZMOCNIENIA I
KIESZENIE WYKONANE
Z TKANINY CORDURA
NOWOCZESNY DESIGN

2%

SPANDEX

65 % 33 %

UNIVERSAL

POLYESTER

COTTON

250

EN 13688

̀

g/m

Kat. I

Professional Flex Line
BLUZA ROBOCZA / WORK JACKET
• wysoka jakość odszycia
• bardzo wytrzymała tkanina Ripstop
• nowoczesny design
• zamek zabezpieczony listwą na zatrzaski
• wzmocnienia i kieszenie z tkaniny o podwyższonej wytrzymałości
CORDURA
• uchwyt na klucze
• regulacja dolnego obwodu bluzy i rękawów
• taśmy odblaskowe 3M Scotchlite
• zamki YKK
• wysoka stójka
• kieszonka ramienna na długopis, ołówek
• 2x duże, pojemne kieszenie na piersi
• dłuższy tył pleców

2.1
S-79038 (S), S-79039 (M), S-79040 (LS), S-79041 (L ), S-79042 (XL), S-79043 (XXL)

2%

SPANDEX

65 % 33 %

UNIVERSAL

POLYESTER

COTTON

250

EN 13688

̀

g/m

Kat. I

Professional Flex Line
SPODNIE ROBOCZE / WORK TROUSERS
• wysoka jakość odszycia
• bardzo wytrzymała tkanina Ripstop
• wzmocnienia i kieszenie z tkaniny o podwyższonej wytrzymałości CORDURA
• mocne nitowane guziki
• uchwyt na kucze
• kieszenie na nakolanniki zamykane od góry patkami na rzep
• elastyczny pas w systemie STRETCH BELT
• szerokie mocne szlufki
• nowoczesny design
• taśma antypoślizgowa wewnątrz pasa
• stretch
• wielofunkcyjne kieszenie
5.2
• kieszeń na dokumenty
• zamki YKK
• taśmy odblaskowe 3M Scotchlite
• kieszenie na wkładki piankowe, kieszonka na nożyk, kieszeń na telefon
• potrójne szwy
• podwójna warstwa materiału w kroku

S-79045 (S), S-79046 (M), S-79047 (LS), S-79048 (L ), S-79049 (XL), S-79050 (XXL)

x3
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2%

SPANDEX

65 % 33 %

UNIVERSAL

POLYESTER

COTTON

250

EN 13688

̀

g/m

Kat. I

Professional Flex Line
SPODNIE OGRODNICZKI / WORK BIB TROUSERS
• wysoka jakość odszycia
• bardzo wytrzymała tkanina Ripstop
• wzmocnienia i kieszenie z tkaniny o podwyższonej wytrzymałości CORDURA
• regulacja długości szelek
• mocne nitowane guziki
• uchwyt na kucze
• kieszenie na wkładki piankowe
• elastyczny pas w systemie STRETCH BELT
• szerokie mocne szlufki
• nowoczesny design
• taśma antypoślizgowa wewnątrz pasa
• stretch
• wielofunkcyjne kieszenie
• kieszeń na dokumenty, kieszonka na nożyk, kieszeń na telefon
• zamki YKK
• taśmy odblaskowe 3M Scotchlite
5.2
• potrójne szwy
• podwójna warstwa materiału w kroku

S-79053 (S), S-79054 (M), S-79055 (LS), S-79056 (L ), S-79057 (XL), S-79058 (XXL)

x3

134

Kieszenie

Odblaski

Odpinane Nogawki

Uniwersalna kieszeń boczna
na młotek, miarkę drewnianą
oraz długopis. Wykonana
z materiału Cordura.

Bardzo pojemne dwie, tylne
kieszenie. Wykonane z materiału
Cordura. Jedna z nich zamykana
klapką z odblaskową wstawką.

Odpinane nogawki umożliwiają korzystanie z odzieży
zarówno w warunkach
FLHSâ\FKMDNL]LPQ\FK

taśma antypoślizgowa
KIESZEŃ NA DOKUMENTY
METALOWY ZAMEK YKK

głębokie, POJEMNE kieszenie

ODBLASKI 3m

STRETCH
ODPINANE nOGAWKI
KIESZENIE NA
WKŁADKI PIANKOWE

NOWOCZESNY DESIGN

POTRÓJNE SZWY

WZMOCNIENIA WYKONANE
Z TKANINY CORDURA

MORO X

5%

ELASTAN

58 % 37 %

UNIVERSAL

COTTON

POLYESTER

275

EN 13688

̀

g/m

Kat. I

MORO X
SPODNIE ROBOCZE / WORK TROUSERS
• tkanina wzmocniona elastycznym spandexem zapewnia wysoki
komfort użytkowania
• liczne wzmocnienia z tkaniny o podwyższonej wytrzymałości CORDURA
• najwyższej klasy suwak metalowy marki YKK
• uchwyt na klucze
• kieszenie na wkładki żelowe zapinane na rzepy
• elementy odblaskowe 3M Scotchlite
• podwójna warstwa materiału w kroku
• możliwość przekształcenia spodni w bermudy (odpinana dolna część
nogawek)
• taśma antypoślizgowa wewnątrz pasa
• potrójne szwy
• stretch
• kieszeń na dokumenty
• posiada certyﬁkat OEKO-TEX textiles

4.1

S-78911 (S), S-78913 (M), S-78915 (L), S-78917 (XL), S-78919 (XXL)
12 : 00

x3

x3

98 %
COTTON

2%

UNIVERSAL

SPANDEX

310

EN 13688

̀

g/m

Kat. I

Jean
SPODNIE ROBOCZE JEANS 2W1 / WORK JEANS
• jeansowe spodnie robocze o kroju klasycznych 5-kieszeniówek
• mocny, bawełniany jeans z elastanem zapewnia wysoki komfort
użytkowania
• kontrastowe przeszycia
• wzmocnienia z tkaniny o podwyższonej wytrzymałości
• kieszenie na wkładki żelowe
• szwy wzmocnione nitami
• możliwość przekształcenia spodni w bermudy (odpinana dolna część
nogawek)
• stretch
• regulacja w pasie za pomocą gumki
• potrójne szwy
• zamki YKK

4.1
S-78196 (S), S-78198 (M), S-78200 (L), S-78202 (XL), S-78204 (XXL), S-78206 (XXXL)

x3
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Regulacja

Odpinane nogawki

Materiał

Spodnie wyposażone w
elastyczną gumkę wszytą w
materiał z możliwością
regulacji, dzięki czemu nie
marszczą się zapewniając
elegancki wygląd.

Zwiększające funkcjonalność
odpinane nogawki, dają
możliwość użytkowania spodni
podczas ciepłych i chłodnych dni.

%DZHâQDO\FUD
7UHQGVSRGQLMHDQVRZ\FK
URERF]\FK]RVWDâ
]DSRF]ąWNRZDQ\Z6WDQDFK
=MHGQRF]RQ\FKLVWDâVLę
EDUG]RSRSXODUQ\QDEXGR
ZDFK-HJRXOHSV]RQDZHUVMD
ZDFK-HJ
]GRGDWNLHPO\FU\]DSHZQLD
]GRGDWNL
Z\JRGę podczas pracy.
Z\JRG

ZAMEK YKK

szwy wzmacniane nitami

potrójne szwy

ODPINANE NOGAWKI

KIESZENIE
NA wkładki piankowe

wzmocnienia na kolanach
i nogawkach

Jean

KIESZENIE

CORDURA

MATERIAŁ

Wzmacniane, duże,
wielofunkcyjne kieszenie
monterskie,
z możliwością odpięcia za
pomocą zamka.

Tylne kieszenie oraz
nakolanniki wykonane z
materiału Cordura - marka
tkanin wysoce odpornych na
przetarcia i wodę.

Wykonane z idealnie
dobranych tkanin.
0DWHULDâZHZQąWU]EDZHâQD
oddychająFDQD]HZQątrz
Q\ORQRGSRUQ\QDZRGę, oleje
oraz zabrudzenia.

taśma antypoślizgowa

SZEROKIE SZLUFKI

WIELOFUNKCYJNE KIESZENIE

klin

NOWOCZESNY DESIGN
kieszeń na telefon

KIESZENIE NA
WKŁADKI PIANKOWE

ODBLASKI

wzmocnienia CORDURA

DURA TWILL

50 %
COTTON

50 %
NYLON

250

EN 13688

̀

g/m

Kat. I

DURA TWILL
SPODNIE ROBOCZE / WORK TROUSERS
• innowacyjna tkanina - bawełna od ciała, nylon na zewnątrz zapewnia
wyjątkowy komfort użytkowania i wysoki poziom odporności na
zabrudzenia
• nie chłonie wody i oleju
• specjalnie opracowana konstrukcja z klinem znacznie podnosi komfort
użytkowania
• kieszenie monterskie dopinane do paska na zamek
• kieszenie na wkładki piankowe
• elementy zwiększające widoczność w dolnej części nogawek
• szerokie, mocne szlufki
• wzmocnienia z tkaniny CORDURA
• kieszeń na telefon
• potrójne szwy
• zastosowany klin w kroku
• taśma antypoślizgowa wewnątrz pasa

4.1

S-78900 (S), S-78901 (M), S-78903 (L), S-78905 (XL), S-78907 (XXL), S-78909 (XXXL)
12 : 00

x3

65 %

POLYESTER

35 %
COTTON

315

EN 13688

̀

g/m

Kat. I

CANVAS
SPODNIE ROBOCZE / WORK TROUSERS
• wykonane z wysokogatunkowej polibawełny typu CANVAS
• wyjątkowo wytrzymały splot tkaniny o podwyższonej wytrzymałości i
odporności na ścieranie, rozdarcia etc.
• liczne wzmocnienia z tkaniny o podwyższonej wytrzymałości CORDURA
• najwyższej klasy suwak metalowy YKK
• dodatkowe kieszenie monterskie dopinane do paska na zamek
• wentylacja z siateczki otwierana/zapinana suwakiem
• specjalnie opracowana konstrukcja z klinem znacznie podnosi komfort
użytkowania
• elementy odblaskowe 3M Scotchlite
• mocny nitowany guzik
• kieszenie na wkładki piankowe
• wielofunkcyjne pojemne kieszenie (kieszeń na telefon, identyﬁkator)
• szerokie mocne szlufki
• taśma antypoślizgowa wewnątrz pasa
• 4 way elastic klin zastosowany w kroku
4.1
• potrójne szwy
• posiada certyﬁkat OEKO-TEX textiles
S-78921 (S), S-78923 (M), S-78925 (L), S-78927 (XL), S-78929 (XXL)
12 : 00

x3
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4Way elastic klin

WENTYLACJA

TEFLON

W miejscu najbardziej
narażonym na pęknięcie,
]DVWRVRZDQ\NOLQ]PDWHULDâX
90% nylon i 10% stretch
elastyczny na 4 strony.
Zapewnia komfort użytkowania i zabezpiecza przed
rozpruciem.

Otwory wentylacyjne regulowane
za pomocą suwaka. Zapewniają
wentylację i poprawiają komfort w
ciepłe dni.

Teflonowa impregnacja odtrąca
wilgoć zapobiegając wchłanianiu.
Technologia ta sprawdza się
również w przypadku brudu
i kurzu. Teflon dzięki swoim
unikatowym właściwościom
odbija różnież ciepło.

taśma antypoślizgowa
ELASTYCZNY PAS

odpinane
kieszenie monterskie

SZEROKIE SZLUFKI
OCZKO NA KLUCZYKI

głębokie, pojemne kieszenie

NOWOCZESNY DESIGN
kieszeń na telefon, identyﬁkator

POTRÓJNE SZWY
KIESZENIE NA WKŁADKI PIANKOWE

ODBLASKI 3m
wzmocnienia z
tkaniny CORDURA

CANVAS

MANKIET

WZMOCNIENIA

REGULACJA

Mankiet z otworem na kciuk
dla lepszej ochrony przed
zimnem i innymi
zanieczyszczeniami pylistymi.

Wzmocnienia na ramionach,
kieszeniach i łokciach
wykonane z mocnego,
wodoodpornego materiału
Oxford.

MożliwośćUHJXODFMLGRâX
obwodu za pomocą
elastycznego ściągacza.

wysoka stójka

ODBLASKI

WIE
WIELOFUNKCYJNE KIESZENIE

2 x kieszeń zapinana
na zamek

WZMOCNIENIA

DOSKONAŁE WŁAŚCIWOŚCI
IZOLUJĄCE

Oxford

100 %

UNIVERSAL

COTTON

EN 13688
Kat. I

York
KOSZULA FLANELOWA / FLANNEL SHIRT
• polski produkt najwyższej jakości
• ﬂanela bawełniana o mocnym splocie
• przyjemny dla skóry meszek zapewniający podwyższoną termoizolację
• slimowany koszulowy krój
• zapinanie na metalowe guziki
• naszywana kieszeń
• idealna również do użytku codziennego

1.3
S-79060 (M), S-79061 (L), S-79062 (XL), S-79063 (XXL), S-79064 (XXXL)

100 %

UNIVERSAL

POLYESTER

340

EN 13688

̀

g/m

Kat. I

Oxford
POLAR MĘSKI / FLEECE JACKET
• wysokie właściwości termoizolacyjne
• odporność na gniecenie i mechacenie
• wysoka jakość odszycia
• dół ściągany elastycznym troczkiem
• szybkoschnąca i łatwa w konserwacji dzianina
• w dole rękawów otwory na kciuki
• wielofunkcyjne kieszenie, wszystkie zapinane na zamek
• wzmocnienia na łokciach i barkach materiałem o podwyższonej
odporności na ścierania + wodoodpornym.
• wstawki odblaskowe

1.4
S-78879 (S), S-78881 (M), S-78883 (L), S-78885 (XL), S-78887 (XXL), S-78889 (XXXL)

147

Softshell

ściągacz

zamek

Posiada wstawki z softshella w
miejscach wrażliwych na
ścieranie. Dodatkowo, od
środka, w całości jest wykończona polarem, dzięki czemu
bardzo dobrze izoluje przed
zimnem.

Koniec rękawów zakończony
elastyczną gumką, dzięki
czemu idealnie dopasowuje się
do szerokości nadgarstka.
Automatycznie zabezpiecza
przed chłodem i przeciwdziała
wpadaniu do środka pyłu,
brudu itp.

Kontrastujące zamki, bardzo
elastyczne i idealnie formujące
bluzę. Zapewniają wygodę
i praktyczność użytkowania.

WSTAWKI SOFTSHELLOWE

100% POLYESTER

KONTRASTUJĄCE ZAMKI

NOWOCZESNY DESIGN
TRZY KIESZENIE

DŁUŻSZY TYŁ CHRONI PLECY
PRZED CHŁODEM

Lucius

100 %

UNIVERSAL

POLYESTER

340

EN 13688

̀

g/m

Kat. I

Stanmore
POLAR MĘSKI / FLEECE JACKET
• wysokie właściwości termoizolacyjne
• odporność na gniecenie i mechacenie
• kieszenie na zamek
• dół ściągany elastycznym troczkiem
• szybkoschnąca i łatwa w konserwacji dzianina
• idealny również do użytku codziennego

1.4
S-78795 (S), S-78797 (M), S-78799 (L), S-78801 (XL), S-78803 (XXL), S-78804 (XXXL)
S-78952 (S), S-78954 (M), S-78956 (L), S-78958 (XL), S-78960 (XXL), S-78962 (XXXL)
S-78964 (S), S-78966 (M), S-78968 (L), S-78970 (XL), S-78972 (XXL), S-78974 (XXXL)

100 %

UNIVERSAL

POLYESTER

320

EN 13688

̀

g/m

Kat. I

Lucius
BLUZA MĘSKA Z KAPTUREM / HOODIE
• wykonana z dzianiny po wewnętrznej stronie przypominającej polar
• kieszenie zapinane na zamek
• lekko wydłużany tył dla lepszej ochrony przed zimnem
• idealna również do codziennego użytkowania
• wstawki softshellowe
• zintegrowany kaptur
• wysoka stójka

1.5
S-78891 (S), S-78893 (M), S-78895 (L), S-78897 (XL), S-78899 (XXL)
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Kieszeń

Kolor

Kaptur

Boczna kieszeń wykonana
z wodoodpornego oraz
odpornego na ścieranie
materiału. Posiada dodatkowe
kieszenie na długopis, ołówek
oraz ekstra kieszeń blokowaną
na zamek.

Wstawki materiału wykonane
z kontrastowego żółtego
koloru o podwyższonej
widoczności, zapewniają
zwiększoną widoczność
podczas pracy.

Zintegrowany kaptur na
stójce z regulacją na sznurek.
Bardzo dobrze izoluje przed
zimnem.
Podbródek końcówki zamka
zabezpieczony dodatkowym
PDWHULDâHPDE\QLH
podrażnić skóry.

ZINTEGROWANY KAPTUR

NOWOCZESNY DESIGN
zamek ykk
WIELOFUNKCYJNE KIESZENIE
Z TKANINY CORDURA

KONTRASTOWE WSTAWKI

ODBLASKI 3M
SPORTOWY KRÓJ

elastyczny ściągacz

Mechanick

80 %
COTTON

20 %

POLYESTER

440

EN 13688

̀

g/m

Kat. I

Mechanick
BLUZA Z KAPTUREM / HOODIE
• bluza robocza z klasycznej dresowej dzianiny
• liczne wzmocnienia z tkaniny Cordura
• kontrastowe wstawki
• wysoka stójka
• zintegrowany kaptur
• możliwość regulacji kaptura
• zamki YKK
• taśmy odblaskowe 3M Scotchlite
• elastyczne ściągacze w rękawach i dolnej części bluzy

1.3
S-78983 (S), S-78984 (M), S-78985 (L), S-78986 (XL), S-78987 (XXL), S-78988 (XXXL)

60 %
COTTON

40 %

POLYESTER

Practik

320

EN 13688

̀

g/m

Kat. I

REGULAR FIT

BLUZA OCIEPLANA Z KAPTUREM / WINTER HOODIE
• całość podszyta ocieplającą dzianiną typu „lama”
• wzmocnienia z tkaniny o podwyższonej wytrzymałości
• mocny metalowy zamek YKK
• taśmy odblaskowe 3M Scotchlite
• elastyczne ściągacze w rękawach i dolnej części bluzy
• 2 wielofunkcyjne, pojemne kieszenie zapinane na napy
• odpisany kaptur
• wykończona bardzo ciepłym futrem z lamy
• wzmocnienia na łokciach i barkach z Cordury

1.4
S-78976 (S), S-78977 (M), S-78978 (L), S-78979 (XL), S-78980 (XXL), S-78981 (XXXL)
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Futro z Lamy

Kieszenie

Kaptur

Wewnętrzna część podszyta
wysokiej jakości futrem z lamy.
Futro tego zwierzęcia jest
bardzo trwałe i odporne na
zużycie. Ponadto ten materiał
jest łatwy w utrzymaniu i nie
wymaga kosztownego czyszczenia. Nie uczula. Większość
markowych damskich futer jest
wykonywana z tej samej
dzianiny.

Niezwykle pojemne, podwójne,
praktyczne kieszenie zapinane
na napę.

Kaptur odpinany na zam
zamek.
Idealnie sprawdza się w
chłodne i ciepłe dni.

WYSOKA STÓJKA

ZAMKI YKK

MATERIAŁ CORDURA

TAŚMY
ODBLASKOWE 3M

ELASTYCZNY
ŚCIĄGACZ

Practik

Wzmocnienia

Kaptur

Materiał

Kontrastowe wstawki
odblaskowe na ramionach,
łokciach oraz wzmocnienia
z tkaniny wodoodpornej
i odpornej na ścieranie.

Możliwość schowania kaptura
ZNRâQLHU]OXEZ\FLągnięcia w
GHV]F]RZHGQL5HJXORZDQ\
]DSRPRFą ściąJDF]\

Od wewnątrz wodoodporna
tkanina Rip stop - bardzo
wytrzymała na rozdarcia w
ciężkich warunkach. Od
wewnątrz - ocieplenie 100%
poliester. Bardzo ciepła,
idealnie sprawdza się w niskich
temperaturach.

OCHRONA BRODY

WIELOFUNKCYJNE KIESZENIE

ODBLASKI

KLEJONE SZWY

ELASTYCZNY
DÓŁ RĘKAWA

RIP-STOP

100 %
POLYESTER

190

EN 13688

̀

g/m

Kat. I

Ripstop J
KURTKA ROBOCZA OCIEPLANA / WINTER WORK JACKET
• tkanina o podwyższonej wytrzymałości OXFORD RIP-STOP (300D)
• wysoka jakość odszycia
• wodoodporność 2000mm
• duże kieszenie, w tym zapinane na zamek
• możliwość regulacji dolnego obwodu rękawa
• lekko wydłużony tył dla lepszej ochrony przed zimnem
• elastyczny troczek ściągający na wysokości pasa i w dolnym obwodzie
• elementy odblaskowe
• kaptur chowany w stójkę
• duża ilość kieszeni

1.11
S-78372 (S), S-78374 (M), S-78376 (L), S-78378 (XL), S-78380 (XXL), S-78381 (XXXL)

100 %
POLYESTER

190

EN 13688

̀

g/m

Kat. I

Ripstop W
KAMIZELKA ROBOCZA OCIEPLANA / WINTER WORK VEST
• tkanina o podwyższonej wytrzymałości OXFORD RIP-STOP (300D)
• wysoka jakość odszycia
• wodoodporność 2000mm
• duże kieszenie w tym zapinane na zamek
• lekko wydłużony tył dla lepszej ochrony przed zimnem
• elastyczny troczek ściągający w dolnym obwodzie
• elementy odblaskowe
• chowany kaptur w stójkę
• duża ilość kieszeni

1.11
S-78382 (S), S-78384 (M), S-78386 (L), S-78388 (XL), S-78390 (XXL)
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100 %
POLYESTER

190

EN 13688

̀

g/m

Kat. I

Raven
KURTKA SPORTOWA / SPORTS JACKET
• tkanina poliestrowa 300D Oxford
• wysoka jakość odszycia
• wodoodporność 2000mm
• uchwyt na klucze
• elastyczne ściągacze chowane w rękawie stanowią dodatkowe
zabezpieczenie przed wodą i zimnem
• możliwość regulacji dolnego obwodu rękawa
• elastyczny troczek ściągający w dolnym obwodzie
• kontrastowe przeszycia
• możliwość odpięcia kaptura
• duża ilość kieszeni, wszystkie zapinane na zamek

1.5
S-78320 (S), S-78322 (M), S-78324 (L), S-78326 (XL), S-78328 (XXL), S-78329 (XXXL)
12 : 00
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2

PLAVITEX

350

EN 343

̀

g/m

EN ISO 13688

Kat. II

Aqua Hi -vis J
KURTKA OSTRZEGAWCZA WODOODPORNA / HIGHVIS RAIN JACKET
• wodoodporne tworzywo PLAVITEX o bardzo wysokiej odporności na
wiatr i niską temperaturę otoczenia
• właściwości termoizolacyjne utrzymujące ciepłotę ciała
• zapinanie na zatrzaski
• duże kieszenie zabezpieczone patkami
• luźna forma nie krępująca ruchów
• taśmy odblaskowe 3M Scotchlite
• zintegrowany regulowany kaptur
• wiatrołap w rękawie
• klejone szwy
• kieszenie za patkami

1.7
S-78220 (M), S-78224 (L), S-78226 (XL), S-78228 (XXL), S-78229 (XXXL)
S-78291 (M), S-78295 (L), S-78297 (XL), S-78299 (XXL), S-78301 (XXXL)
100 %

2

PLAVITEX

350

EN 343

̀

g/m

EN ISO 13688

Kat. II

Aqua Hi -vis B
OGRODNICZKI OSTRZEGAWCZE WODOODPORNE
HIGHVIS RAIN BIB TROUSERS
• wodoodporne tworzywo PLAVITEX o bardzo wysokiej odporności na
wiatr i niską temperaturę otoczenia
• właściwości termoizolacyjne utrzymujące ciepłotę ciała
• regulacja długości szelek
• luźna forma nie krępująca ruchów
• taśmy odblaskowe 3M scotchlite
• klejone szwy

4.3
S-78210 (M), S-78214 (L), S-78216 (XL), S-78218 (XXL), S-78219 (XXXL)
S-78281 (M), S-78285 (L), S-78287 (XL), S-78289 (XXL), S-78290 (XXXL)
2

100 %
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Materiał

Wodoszczelność

Rękawy

Tkanina na podkładzie
poliestrowym, jednostronnie
powlekana PVC. Charakteryzuje
się odpornością na rozdzieranie
i wodoszczelnością szwów.
Skład chemiczny powleczenia
gwarantuje odporność tkaniny
na niekorzystne warunki
atmosferyczne oraz zginanie
przy temperaturach do -50°.

Technika dwustronnego
zgrzewania zwiększa
wytrzymałość szwów oraz
zapewnia 100%
wodoszczelności.

Rękawy zakończone
wewnętrznym ściągaczem
zapewniają skuteczną
ochronę przed wiatrem oraz
wniknięciem wody

ZINTEGROWANY
KAPTUR

WODOODPORNE

ZATRZASKI

KIESZENIE
Z PATKAMI

ŚCIĄGACZ
W RĘKAWIE
KLEJONE
SZWY

Aqua J

PLAVITEX

350

EN 343

̀

g/m

EN ISO 13688

Kat. II

Aqua J
KURTKA WODOODPORNA / RAIN JACKET
• wodoodporne tworzywo PLAVITEX o bardzo wysokiej odporności na
wiatr i niską temperaturę otoczenia
• właściwości termoizolacyjne utrzymujące ciepłotę ciała
• zapinanie na zatrzaski
• duże kieszenie zabezpieczone patkami
• luźna forma nie krępująca ruchów
• zintegrowany regulowany kaptur
• wiatrołap w rękawie
• klejone szwy
• kieszenie za patkami

1.7
S-78108 (M), S-78110 (L), S-78112 (XL), S-78114 (XXL), S-78116 (XXXL)
S-78138 (M), S-78140 (L), S-78142 (XL), S-78144 (XXL), S-78146 (XXXL)
100 %

PLAVITEX

350

EN 343

̀

g/m

EN ISO 13688

Kat. II

Aqua T
SPODNIE WODOODPORNE / RAIN TROUSERS
• wodoodporne tworzywo PLAVITEX o bardzo wysokiej odporności na
wiatr i niską temperaturę otoczenia
• właściwości termoizolacyjne utrzymujące ciepłotę ciała
• luźna forma nie krępująca ruchów
• klejone szwy

4.3
S-78118 (M), S-78120 (L), S-78122 (XL), S-78124 (XXL), S-78126 (XXXL)
S-78148 (M), S-78149 (L), S-78150 (XL), S-78151 (XXL), S-78152 (XXXL)
100 %
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PLAVITEX

350

EN 343

̀

g/m

EN ISO 13688

Kat. II

Aqua B
OGRODNICZKI WODOODPORNE / RAIN BIB TROUSERS
• wodoodporne tworzywo PLAVITEX o bardzo wysokiej odporności na
wiatr i niską temperaturę otoczenia
• właściwości termoizolacyjne utrzymujące ciepłotę ciała
• regulacja długości szelek
• luźna forma nie krępująca ruchów
• klejone szwy

4.5
S-78128 (M), S-78130 (L), S-78132 (XL), S-78134 (XXL), S-78136 (XXXL)
S-78153 (M), S-78154 (L), S-78155 (XL), S-78156 (XXL), S-78157 (XXXL)
100 %

162
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regulacja

POtnik

Więźba

Pokrętło WRH regulowane 3D
na głębokość, pozwala
na łatwe dopasowanie do
wielkości głowy.

Bawełniany potnik pokryty
porowatym PU - wysoka
absorpcja potu, zapobiega
otarciom.

6-cio punktowa więźba
z terylenu - dzięki niej, hełm
bardzo dobrze układa się na
głowie. Jest stabilny, a zarazem
bardzo wygodny. W przeciwieństwie do hełmów ze zwykłymi,
plastikowymi więźbami,
plast
praktycznie nie jest
pra
odczuwalny na głowie.
odcz

WENTYLACJA

materiał hdpe
DaSZEK
STANDARDOWEJ
DŁUGOŚCI
-40 C DO +40 C

EVO 3

EN 397
Kat. II

Evolution 2
HEŁM PRZEMYSŁOWY / INDUSTRIAL HELMET
• sześciopunktowa więźba wykonana z LDPE
• trzypunktowa regulacja głębokości więźby
• otwory wentylacyjne z przodu i z tyłu obniżają temperaturę średnio o
2-3°C
• odporny na odpryski stopionego metalu
• przystosowany do działania w zakresie temperatur +50°C /-30°C
• w części przedniej bawełniany napotnik pokryty porowatym
poliuretanem
• dodatkowe otwory na bokach kasku pozwalają na zamocowanie
akcesoriów
S-78096 (ONESIZE)
• regulacja w obwodzie 53-64cm
S-78098 (ONESIZE)
S-78100 (ONESIZE)
S-78102 (ONESIZE)
S-78104 (ONESIZE)
S-78106 (ONESIZE)

ETHANE
POLYMER

EN 397
Kat. II

EVO 3
HEŁM PRZEMYSŁOWY / INDUSTRIAL HELMET
• odporny na odpryski stopionego metalu
• regulacja pokrętłem w obwodzie pasa głównego 53-64cm
• 6punktowa więźba wykonana z LDPE
• 3punktowa regulacja głębokości więźby zapewnia dopasowanie do
każdego rozmiaru głowy
• otwory wentylacyjne z przodu i tyłu dla optymalnej cyrkulacji powietrza
- obniżają tem średnio o 2-3°C
• przystosowany do użytkowania w zakresie temp od -30°C do +50°C
• dodatkowe otwory na bokach kasku pozwalają na zamocowanie
akcesoriów
S-78501 (ONESIZE)
S-78503 (ONESIZE)
S-78505 (ONESIZE)
S-78507 (ONESIZE)
S-78509 (ONESIZE)
S-78511 (ONESIZE)
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EN 361
Kat. II

Grekon
SZELKI BEZPIECZEŃSTWA 2PUNKTOWE / SAFETY HARNESS
• idealne dopasowanie dzięki klamrom umożliwiającym regulację pasów
udowych
• zaczep grzbietowy umieszczony na skrzyżowaniu taśm nośnych
• solidne pasy z materiału syntetycznego
• uprząż z możliwością 2 punktowego podpięcia
• zaczepy przednie 2 sztuki oraz jeden grzbietowy
• rozmiar uniwersalny z regulacją
• klamra zapobiegająca plątaniu pasów

S-79085 (ONESIZE)

EN 355

EN 362

Kat. II

Grey
LINA AMORTYZUJĄCA Z ZACZEPEM / SAFETY ROPE WITH HOOK
• mocna poliamidowa lina o szer. 33mm
• element amortyzujący upadek z wysokości
• zaczep hakowy oraz przypinany do szelek karabińczyk

S-79086 (ONESIZE)
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Chin
PASEK PODBRÓDKOWY / CHIN STRAP
• pozycjonuje hełm w stabilnej pozycji, zapobiega zsuwaniu się,
posiada wygodne spinki

S-78190 (ONESIZE)

Kat. I

Anatomic
PASEK PODBRÓDKOWY Z ANATOMICZNĄ BRODĄ / CHIN STRAP
• pozycjonuje hełm w stabilnej pozycji, zapobiega zsuwaniu się,
posiada wygodne spinki

S-78192 (ONESIZE)

Kat. I
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ramka

WZMOCNIENIA

szybka

Ultralekka konstrukcja ramki
z polimerów high-tech
gwarantuje najwyższą
elastyczność, dzięki czemu
okulary idealnie dopasowują
się do każdej głowy.

Innowacyjna koncepcja
zauszników zapewnia
perfekcyjne osadzenie.

Zoptymalizowana,
aerodynamicznie geometria
szybki, pozwala na lepszą
wentylację i gwarantuje
przyjemny klimat dla oka.

odporne na
promienie uv

18 gram

nowoczesna
technologia

cienka,
wytrzymała
szybka

miękki nosek

ULTRA LIGHT

Four
PASEK PODBRÓDKOWY 4 PUNKTOWY / CHIN STRAP
• pozycjonuje hełm w stabilnej pozycji, zapobiega zsuwaniu się,
posiada wygodne spinki

S-78194 (ONESIZE)

UNIVERSAL

Kat. I

Ultra Light
OKULARY PRZECIWODPRYSKOWE / SAFETY GLASSES
• ekstremalnie cienka szybka o niezwykłych właściwościach optycznych
• zoptymalizowany, aerodynamiczny kształt usprawnia wentylację
• ultralekka konstrukcja ramki z polimerów high-tech
• innowacyjna koncepcja zauszników zapewnia perfekcyjne osadzenie
• nanośnik z elastycznej, miękkiej gumy
• waga 18 g

S-78435 (ONESIZE)
S-78436 (ONESIZE)
S-78437 (ONESIZE)

EN 116
Kat. II
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UNIVERSAL

Spider

S-78402 (ONESIZE)
EN 116
Kat. II

UNIVERSAL

OKULARY PRZECIWODPRYSKOWE / SAFETY GLASSES
• przyciemniane soczewki, klasa optyczna 1, poziom ochrony F, ﬁltr
UV, wytrzymałe elastyczne nauszniki, nanośnik z elastycznej, miękkiej
gumy

Jogger
OKULARY PRZECIWODPRYSKOWE / SAFETY GLASSES
• przyciemniane soczewki z powłoką REWO zapewniające doskonałą
widoczność
• klasa optyczna1
• poziom ochrony F, ﬁltr UV
• wytrzymałe i elastyczne
• woreczek do przechowywania
• nanośnik z elastycznej, miękkiej gumy

170

S-78434 (ONESIZE)
EN 166
Kat. II

SPRAWDŹ
SWÓJ ROZMIAR

Dopasuj dłoń do wyznaczonego
obszaru i sprawdź jaki masz
rozmiar

6
ROZMIAR

7 8 9 10 11

EN 388

90 %

POLYESTER

10 %
COTTON

EN 420
Kat. II

2142X

High Drag
RĘKAWICE POLIESTROWE / SAFETY GLOVES
• powlekane wysoko gatunkowym latexem o porowatej strukturze
• idealnie dopasowanE do dłoni
• odpowiednie wyproﬁlowanE
• zalewane palce
• zwiększona odporność na przetarcia i rozdarcia
• zakończone ściągaczem
• każda para blisterkowana zawieszką z kodem kreskowym

S-76335 (9), S-76337 (10)
LATEX

10

EN 388

100 %
POLYESTER

EN 420
Kat. II

2131X

Latex H
RĘKAWICE POLIESTROWE / SAFETY GLOVES
• powlekane wysoko gatunkowym latexem o porowatej strukturze
• idealnie dopasowane do dłoni
• odpowiednio wyproﬁlowane
• zalewane palce
• zwiększona odporność na przetarcia i rozdarcia
• zakończone ściągaczem
• każda para blisterkowana zawieszką z kodem kreskowym

LATEX

S-76339 (8), S-76341 (9), S-76343 (10), S-76344 (11)

172

13

EN 388

100 %
POLYESTER

EN 420
Kat. II

3121X

Poli H
RĘKAWICE NYLONOWE / SAFETY GLOVES
• powlekane wysoko gatunkowym poliuretanem
• najlżejsze rękawice w swojej klasie redukujące uczucie zmęczenia
• idealnie dopasowana do dłoni
• warstwa zewnętrzna wykonana z innowacyjnego nylonu
• odpowiednio wyproﬁlowane
• zalewane palce
• zwiększona odporność na przetarcia i rozdarcia
• zakończone ściągaczem
• każda para blisterkowana zawieszką z kodem kreskowym

174

INOVATION

PU

S-76323 (8), S-76325 (9), S-76327 (10)

18

EN 388

100 %
POLYESTER

EN 420
Kat. II

2122X

Latex Foam
RĘKAWICE POLIESTROWE / SAFETY GLOVES
• powlekane wysoko gatunkowym spienionym latexem o porowatej
strukturze
• idealne dopasowane do dłoni
• odpowiednio wyproﬁlowane
• zalewane palce
• wysoki poziom czucia przy montażu
• zwiększona odporność na przetarcia i rozdarcia
• zakończone ściągaczem
• ﬂuorescencyjne
• bardzo miękkie i wygodne podczas pracy
• lepiej oddychają dzięki gąbce na części dłoni
• rozciągliwe
• zapewniają świetną chwytność
• każda para blisterkowana zawieszką z kodem kreskowym

13

FLUORESCENT

LATEX

S-76311 (8), S-76313 (9), S-76315 (10)

EN 388

100 %
POLYESTER

EN 420
Kat. II

4542

Poli Cut 5
RĘKAWICE POLIURETANOWE / SAFETY GLOVES
• rękawice ochronne wykonane z przędzy HDPE.
• powlekane poliuretanem
• przędza HDPE tworzy rękawicę niezwykle trwałą i odporną na zużycie
• bardzo wysoki współczynnik odporności na przecięcie (5), ścieranie (4)
i rozdarcie (4)
• idealne do pracy z ostrymi narzędziami, brzegami blach, rur czy szkła
• sprawdzają się w ekstremalnych warunkach
• każda para blisterkowana zawieszką z kodem kreskowym

PU

S-76360 (9), S-76361 (10)

CUT LVL :

5

13
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Część chwytna

Nylon + spandex

Innowacyjność

Wysoka odporność na ścieranie
dzięki cienkiej ale bardzo
wytrzymałej powłoce z nitrylu,
który dzięki spienionej
strukturze idealnie przepuszcza
powietrze. Dodatkowo
wzbogacona o nakropione pcv,
aby zwiększyć przyczepność
w suchych i lekko wilgotnych
obszarach.

Dzięki części zewnętrznej
wykonanej z przędzy
nylonowej połącząnej ze
spandexem rękawica idealnie
dopasowuje się do dłoni.

Spieniona struktura zapewnia
wysoką oddychalność
i niweluje pocenie się dłoni
podczas upalnych dni.
Rękawice te są trzykrotnie
wytrzymalsze od rękawic
z podstawowej linii Stalco.

ochrona przed
ścieraniem

zwiększona
chwytność

odporność na
smary i oleje

wysoka
elastyczność

wysoka
manualność

nylon + spandex

splot 15

ściągacz

NITRILE FLEX
PVC DOTS

EN 388

100 %
UNIVERSAL

NYLON
SPANDEX

EN 420
Kat. II

4131X

Nitrile Flex
RĘKAWICE NYLONOWE / SAFETY GLOVES
• rękawice wykonane z spienionego nitrylu na części chwytnej
• na części zewnętrznej wykonane z przędzy nylonowej połączonej ze
spandexem
• idealnie dopasowują się do dłoni
• lekkie
• wysoka odporność na ścieranie dzięki cienkiej ale bardzo wytrzymałej
powłoce nitrylu
• 3x krotnie wytrzymalsze od podstawowych rękawic
• doskonały chwyt w suchych i lekko wilgotnych obszarach
• wysoka oddychalność dzięki spienionej strukturze, dłoń się nie poci
podczas upalnych dni
• wysoki poziom czucia przy pracy z małymi częściami
• każda para blisterkowana zawieszką z kodem kreskowym

INOVATION

15

NITRILE

S-76348 (6), S-76328 (7), S-76329 (8), S-76331 (9), S-76333 (10), S-76334 (11)

EN 388

100 %
UNIVERSAL

NYLON
SPANDEX

EN 420
Kat. II

4131X

Nitrile Flex PVC Dots
RĘKAWICE NYLONOWE / SAFETY GLOVES
• rękawice wykonane z spienionego nitrylu na części chwytnej
• na części zewnętrznej wykonane z przędzy nylonowej połączonej ze
spandexem
• Idealnie dopasowują się do dłoni
• lekkie
• wysoka odporność na ścieranie dzięki cienkiej ale bardzo wytrzymałej
powłoce nitrylu
• 3x krotnie wytrzymalsze od podstawowych rękawic
• doskonały chwyt w suchych i lekko wilgotnych obszarach
• wysoka oddychalność dzięki spienionej strukturze, dłoń się nie poci
podczas upalnych dni
• wysoki poziom czucia przy pracy z małymi częściami
• dodatkowo nakropione PCV aby zwiększyć przyczepność
• każda para blisterkowana zawieszką z kodem kreskowym

NITRILE

15

INOVATION

S-76346 (6), S-76316 (7), S-76317 (8), S-76319 (9), S-76321(10), S-76322 (11)

179

EN 388

100 %

EN 420

POLYESTER
Kat. II

2131X

Latex Foam G
RĘKAWICE POLIESTROWE / GLOVES
• powlekane wysoko gatunkowym spienionym latexem o porowatej
strukturze
• idealnie dopasowane do dłoni
• odpowiednio wyproﬁlowane
• zalewane palce
• wysoki poziom czucia przy montażu
• zwiększona odporność na przetarcia i rozdarcia
• zakończone ściągaczem
• ﬂuorescencyjna
• bardzo miękkie i wygodne podczas pracy
• lepiej oddychają dzięki gąbce na części dłoni
• rozciągliwe
• zapewniają świetną chwytność
• każda para blisterkowana zawieszką z kodem kreskowym

LATEX

13

FLUORESCENT

S-80700 (6), S-80701 (7), S-80703 (8)

EN 388

EN 420
Kat. II

2110X

Skin Soft Garden
RĘKAWICE SKÓRZANE / GLOVES
• wykonane z koziej skóry od strony chwytnej i z bawełny od strony
wierzchniej
• bardzo miękkie i chwytne
• dobrze przepuszczają powietrze
• część chwytna wykonana jest z jednego kawałka skóry
• dopasowane za pomocą elastycznej gumki przy nadgarstku
• każda para blisterkowana zawieszką z kodem kreskowym

S-80706 (6), S-80704 (7), S-80705 (8)

180

EN 388

50 %

POLYESTER

50 %
ELASTAN

EN 420
Kat. II

3132X

Skin Comfort Grip
RĘKAWICE SKÓRZANE / SAFETY GLOVES
• nakładki ze skóry wołowej zapewniają dodatkową przyczepność i
trwałość
• krótki mankiet wsuwany ułatwiający zakładanie i zdejmowanie
• lekki, oddychający spandex z tyłu zapewnia dopasowany i wygodny krój
• wzmocniona nakładka dłoni zapewnia dodatkową wytrzymałość
• każda para blisterkowana zawieszką z kodem kreskowym

S-76353 (8), S-76354 (9), S-76355 (10), S-76356 (11)

EN 388

50 %

POLYESTER

50 %
ELASTAN

EN 420
Kat. II

2121X

Soft GRIP
RĘKAWICE SYNTETYCZNE / SAFETY GLOVES
• uniwersalne rękawice ze skóry syntetycznej z wzmocnioną wyściełaną
dłonią, aby zapewnić doskonałą wytrzymałość i komfort
• wzmocnione siodełko ToughGrip™ zapewnia lepszą ochronę i
wytrzymałość
• opływowy elastyczny mankiet połączony z zapięciem na rzep zapewnia
bezpieczne dopasowanie
• oddychające rękawy rozciągliwe typu spandex zapewniają maksymalny
komfort, dopasowanie i wentylację
• dodatkowa frotka na kciuku aby usunąć pot z czoła podczas wysiłku
• każda para blisterkowana zawieszką z kodem kreskowym

S-76350 (8), S-76351 (9), S-76352 (10), S-79092 (11)
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Dopasowanie

Ochrona

Amortyzacja

Opływowy elastyczny mankiet
połączony z zapięciem na rzep,
zapewnia bezpieczne
dopasowanie.

Ochrona palców gumą TPR,
zapobiega ścieraniu się
zewnętrznej części palców.

Dzięki odpowiednim gąbkom
na wewnętrznej częśFLGâRQL
możemy swobodnie
pracować. Rękawica ma
ZâDściwości amortyzujące
uderzenia i wibracje
w trakcie pracy maszyną.

GUMA TPR

NOWOCZESNY
DESIGN

ELASTYCZNY
SPANDEX

WYŚCIÓŁKA
ŻELOWA

RĘKAWICE
ANTYWIBRACYJNE

MULTI-FUNCTION

EN 388

20%
TPR

50%

POLYESTER

EN 420

30%
ELASTAN

Kat. II

2121X

Multi-Function
RĘKAWICE SYNTETYCZNE / SAFETY GLOVES
• rękawice antywibracyjne
• idealnie sprawdzające się do pracy przy dużych maszynach, młotach
udarowych itd.
• dzięki odpowiednim gąbkom na części dłoni możemy dłużej
swobodnie pracować
• opływowy elastyczny mankiet połączony z zapięciem na rzep, zapewnia
bezpieczne dopasowanie
• ponadto oferuje wyściółkę żelową odporną na uderzenia i wibracje, a
także elastyczny spandex
• ochrona palców gumą TPR
• rozmiar rękawicy podany na przedniej części dłoni
• każda para blisterkowana zawieszką z kodem kreskowym

INOVATION

S-79072 (8), S-79073 (9), S-79074 (10), S-79090 (11)
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EN 388

50 %

POLYESTER

50 %
ELASTAN

EN 420
Kat. II

2131X

Hi-Vis Gripper
RĘKAWICE SYNTETYCZNE / SAFETY GLOVES
• rękawice wykonane ze skóry syntetycznej oraz materiału
ﬂourosencyjnego na drugiej części
• wzbogacone o taśmę odblaskową na dwóch palcach
• wzmocniona nakładka na palce zapewnia dodatkową odporność na
ścieranie
• ergonomiczne „angielskie” cięcie kciukiem zwiększa kontrolę narzędzia
i materiału
• dodatkowo rękawice posiadają silikonowe wstawki na części dłoni tak
aby zwiększyć chwytność oraz poprawić komfort pracy
• opływowy elastyczny mankiet połączony z zapięciem na rzep zapewnia
bezpieczne dopasowanie
• oddychające rękawy rozciągliwe typu spandex zapewniają maksymalny
komfort, dopasowanie i wentylację
• dodatkowa frotka na kciuku aby usunąć pod z czoła podczas wysiłku
• rozmiar rękawicy podany na przedniej części dłoni
• każda para blisterkowana zawieszką z kodem kreskowym
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INOVATION

FLUORESCENT

S-79075 (8), S-79076 (9), S-79077 (10), S-79091 (11)
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100 %

UNIVERSAL

NITRILE

EN 374-1:2016 EN 374-4:2013 EN 374-5:2016

EN 420

Kat. III

Nitrax GRIP
RĘKAWICE NITRYLOWE / SAFETY GLOVES
• powłoka nitrylowa
• elastyczne
• pewny chwyt
• olejoodporne
• ultralekkie
• precyzja ruchu
• opatentowane
• lewo/prawo ręczne
• obustronnie łuskowane
• odporne chemicznie
• możliwość pracy przy żywności
• wielokrotnego użytku

INOVATION

NITRILE

S-76367 (8), S-76368 (9), S-76369 (10), S-76370 (11), S-76372 (8),
S-76373 (9), S-76374 (10)

100 %

UNIVERSAL

NITRILE

EN 374-1:2016 EN 374-4:2013 EN 374-5:2016

EN 420

Kat. III

Nitrax GRIP
RĘKAWICE NITRYLOWE / SAFETY GLOVES
• powłoka nitrylowa
• elastyczne
• pewny chwyt
• olejoodporne
• ultralekkie
• precyzja ruchu
• opatentowane
• lewo/prawo ręczne
• obustronnie łuskowane
• odporne chemicznie
• możliwość pracy przy żywności
• wielokrotnego użytku
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INOVATION

NITRILE

S-76345 (8), S-76347 (9), S-76349 (10), S-76365 (11), S-76382 (8),
S-76383 (9), S-76384 (10)

100 %

UNIVERSAL

NITRILE

EN 374-1:2016 EN 374-4:2013 EN 374-5:2016

EN 420

Kat. III

Nitrax GRIP BLUE
RĘKAWICE NITRYLOWE / SAFETY GLOVES
• powłoka nitrylowa
• elastyczne
• pewny chwyt
• olejoodporne
• ultralekkie
• precyzja ruchu
• opatentowane
• lewo/prawo ręczne
• obustronnie łuskowane
• odporne chemicznie
• możliwość pracy przy żywności
• wielokrotnego użytku

NITRILE

S-76387 (9), S-76388 (10), S-76389 (11), S-76392 (9), S-76393 (10),
S-76394 (11)

100 %

EN 374-1:2016 EN 374-4:2013 EN 374-5:2016

EN 420

Kat. III

House Hold
RĘKAWICE NITRYOLWE / SAFETY GLOVES
• powłoka nitrylowa
• elastyczne
• pewny chwyt
• olejoodporne
• ultralekkie
• precyzja ruchu
• odporne chemicznie
• możliwość pracy przy żywności

S-76357 (8), S-76358 (9), S-76359 (10), S-76366 (11), S-76362 (8),
S-76363 (9), S-76364 (10)
NITRILE

UNIVERSAL

NITRILE
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RODZAJ
ŚRODOWISKA
PRACY
NA ZEWNĄTRZ

SUCHE

PRACE
REMONTOWE
NA ZEWNĄTRZ

WEWNĄTRZ

MOKRE

PRZEMYSŁ

WYKONAWSTWO

SERWIS
PRZEMYSŁ PRZEMYSŁ
PRZEMYSŁ
MAGAZYN
LEKKI
WYDOBYWCZY TRANSPORT MECHANICZNY CIĘŻKI

WEWNĘTRZNE
PRACE
REMONTOWE

OGRODNICTWO
ROLNICTWO

BUDOWA

O1

O1

S1P

S3

S1

S1

S1

S3

S5

S1P

S5

S1

S1

O1

O1

S1P

S1

S1

S3

„SAFETY” - Obuwie posiada właściwości ochronne w tym ochronę palców przez
zastosowanie podnosków przyjmujących uderzenie o energii 200J.

P

„PROTECTIVE” - Obuwie posiada odporność na przebicie podeszwy siłą 1100 N.

O1

„OCCUPATIONAL” - Obuwie posiada właściwości ochronne przeciwdziałające urazom,
mogącym wystąpić w miejscu pracy. Do codziennego użytkowania, w środowisku
niewymagającym ochrony palców za pomocą podnosków.

S1

podnosek 200J; zabudowana pięta; odporność na oleje, benzynę i inne rozpuszcz.
organiczne; właściwości antyelektro-statyczne; absorpcja energii w części piętowej;
podeszwa antypoślizgowa.

S3

podnosek 200J; zabudowana pięta; odporność na oleje, benzynę i inne rozpuszcz.
organiczne; właściwości antyelektro-statyczne; absorpcja energii w części piętowej;
odporność na przebicie; przepuszczalność i absorpcja wody.

S5

podnosek 200J; zabudowana pięta; odporność na oleje, benzynę i inne rozpuszcz.
organiczne; właściwości antyelektro-statyczne; absorpcja energii w części piętowej;
odporność na przebicie; wodoszczelność

WYBIERZ ODPOWIEDNIE OBUWIE

6.1

Softer
SANDAŁ ROBOCZY SKÓRZANY / SAFETY SANDALS
• naturalna skóra zamszowa
• siateczka oddychająca i zabezpieczająca przed drobnymi
zewnętrznymi materiałami np. kamyczki
• miękka wyściółka
• bardzo miękka lekka podeszwa
• wysoko zalewany nosek
• kompozytowy nosek
• materiały 3M
• element odblaskowy
• właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe
• system anit -shock

S-78447 (40), S-78449 (41), S-78451 (42), S-78453 (43), S-78455 (44),
S-78457 (45), S-78459 (46)
S1 SRC

EN 20345:2011

Kat. II

483g
NIE ZAWIERA METALU

NO STEEL

6.4

Helios Sandal
SANDAŁ ROBOCZY SKÓRZANY / SAFETY SANDALS
• naturalna skóra nubukowa
• otwory wentylujące
• zapinanie na klamrę
• zalewany nosek zapobiega ścieraniu
• nosek wzmocniony kompozytem
• właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe, olejoodporne
• system anit -shock
• podeszwa nie rysująca podłogi
• wkładka kevlarowa
• najwyższa kategoria ochronny

S-78041 (41), S-78043 (42), S-78045 (43), S-78047 (44), S-78049 (45),
S-78051 (46)
S1 SRC
Kat. II

EN 20345:2011

559g
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6.4

Helios Low
PÓŁBUT ROBOCZY SKÓRZANY / SAFETY SHOES
• naturalna skóra nubukowa
• miękka wyściółka
• zalewany nosek zapobiega ścieraniu
• nosek wzmocniony kompozytem
• właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe, olejoodporne
• system anit -shock
• podeszwa nie rysująca podłogi
• mocne szlufki
• elementy odblaskowe
• wkładka kevlarowa
• najwyższa kategoria ochronny

S-78000 (40), S-78001 (41), S-78003 (42), S-78005 (43), S-78007 (44),
S-78009 (45), S-78011 (46)
S1 SRC

EN 20345:2011

Kat. II

646g
NIE ZAWIERA METALU

100 %

NO STEEL

Gringo
PÓŁBUT ROBOCZY SKÓRZANY / SAFETY SHOES
• naturalna skóra zamszowa
• zalewany nosek zapobiega ścieraniu
• nosek wzmocniony kompozytem
• miękka wyściółka
• wewnętrzna wyściółka zabezpieczona specjalnym
materialem,żeby się nie ścierała
• otwory wentylacyjne od wewnętrznej strony buta
• system anti-shock
• element odblaskowy
• właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe, olejoodporne
• podeszwa gumowa, nie rysuje podłogi
• wkładka kevlarowa

194

6.2
S-78266 (40), S-78267 (41), S-78269 (42), S-78271 (43), S-78273 (44),
S-78275 (45), S-78277 (46)
S1P SRC
Kat. II

EN 20345:2011

579g
NIE ZAWIERA METALU

NO STEEL

6.2

Honey Low
PÓŁBUT ROBOCZY SKÓRZANY / SAFETY SHOES
• połączenie nubuku i zamszu
• miękka wyściółka
• mocne gumowe szlufki
• nosek wzmocniony kompozytem
• właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe, olejoodporne
• system anit -shock
• wkładka kevlarowa
• najwyższa kategoria ochronny

S-78254 (40), S-78255 (41), S-78257 (42), S-78259 (43), S-78261 (44),
S-78263 (45), S-78265 (46)
S3 SRC

EN 20345:2011

Kat. II

100 %

547g
NIE ZAWIERA METALU

NO STEEL

6.2

Raptor
PÓŁBUT ROBOCZOSPORTOWY / SAFETY SPORTS SHOES
• naturalna skóra nubukowa
• miękka wyściółka
• zalewany nosek zapobiega ścieraniu
• nosek wzmocniony kompozytem
• siatkowa wyściółka
• elastyczny troczek ściągający
• właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe, olejoodporne
• system anit -shock
• wkładka kevlarowa
• elementy odblaskowe

S-78516 (40), S-78517 (41), S-78519 (42), S-78521 (43), S-78523 (44),
S-78525 (45), S-78527 (46)
S1P SRC
Kat. II

EN 20345:2011

569g
NIE ZAWIERA METALU

NO STEEL
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SIATECZKA

PODNOSEK

WKŁADKA

Technologia zapewniająca
oddychanie stopy dzięki
zastosowaniu lekkiej siateczki
od wewnętrznej strony.

Podnosek kompozytowy oraz
zalewany na czubku,
zapobiega ścieraniu

Żelowe, antypoślizgowe,
oddychająFHZNâDGNLGR
butów

WKŁADKA ŻELOWA
NOWOCZESNY
DESIGN
MIĘKKA PODESZWA
WYKONANA
Z PIANKI EVA

SIATECZKA

OLEJOODPORNA
PODESZWA
PODNOSEK
KOMPOZYTOWY

ACTIVE

6.3

Active
PÓŁBUT ROBOCZY / SAFETY SHOES
• miękka podeszwa wykonana z tworzywa Eva o podwyższonej
elastyczności, amortyzacji i odporności na warunki
zewnętrzne
• w komplecie proﬁlowane wkładki do butów poprawiające
stabilność stopy i amortyzację pięty
• miękka wyściółka
• zalewany nosek zapobiega ścieraniu
• nosek wzmocniony kompozytem
• właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe, olejoodporne
• system anit -shock
• wykonany z gumowej siateczki, poprawia wentylacje stopy

S-79065 (40), S-79066 (41), S-79067 (42), S-79068 (43), S-79069 (44),
S-79070 (45), S-79071 (46)
100 %
RUBBER
MESH

S1 SRC
Kat. II

EN 20345:2011

831g
NIE ZAWIERA METALU

NO STEEL
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6.4

Helios High
TRZEWIK ROBOCZY SKÓRZANY / SAFETY BOOTS
• naturalna skóra nubukowa
• miękka wyściółka
• zalewany nosek zapobiega ścieraniu
• nosek wzmocniony kompozytem
• właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe, olejoodporne
• system anit -shock
• poszewa nie rysująca podłogi
• mocne szlufki
• elementy odblaskowe
• wkładka kevlarowa
• najwyższa kategoria ochronny

S-78012 (40), S-78013 (41), S-78015 (42), S-78017 (43), S-78019 (44),
S-78021 (45), S-78023 (46)
S3 SRC

EN 20345:2011

Kat. II

665g
NIE ZAWIERA METALU

100 %

NO STEEL

6.2

Honey High
TRZEWIK ROBOCZY SKÓRZANY / SAFETY BOOTS
• połączenie nubuku i zamszu
• miękka wyściółka
• mocne gumowe szlufki
• nosek wzmocniony kompozytem
• właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe, olejoodporne
• system anit -shock
• wkładka kevlarowa
• najwyższa kategoria ochronny

S-78242 (40), S-78243 (41), S-78245 (42), S-78247 (43), S-78249 (44),
S-78251 (45), S-78253 (46)
S3 SRC

EN 20345:2011

Kat. II

100 %

547g
NIE ZAWIERA METALU

NO STEEL
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6.2

Extreme
TRZEWIK ROBOCZY SKÓRZANY / SAFETY BOOTS
• naturalna skóra licowa
• przystosowane do ciężkich warunków
• miękka wyściółka
• zalewany nosek zapobiega ścieraniu
• nosek wzmocniony kompozytem
• właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe, olejoodporne
• system anit -shock
• mocne szlufki
• elementy odblaskowe
• wkładka kevlarowa
• najwyższa kategoria ochronny

S-78230 (40), S-78231 (41), S-78233 (42), S-78235 (43), S-78237 (44),
S-78239 (45), S-78241 (46)
S3 SRC

EN 20345:2011

643g

Kat. II

100 %

NIE ZAWIERA METALU

NO STEEL
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podeszwa

zalewany nosek

cholewka

Warstwa pomiędzy cholewką
a bieżnikiem podeszwy
wykonana z tworzywa Eva
o podwyższonej elastyczności,
amortyzacji i odporności na
warunki zewnętrzne.
Technologia podeszwy
Goodyear z dużym bieżnikiem
przystosowana do ciężkich
warunków.

Wyjątkowo wysoko zalewany
nosek wykonany z gumy tpr
zapobiega ścieraniu
i amortyzuje uderzenia.

Skóra naturalna typu "crazy
horse", której specjalistyczna
obróbka produkcyjna nadaje
wyjątkową trwałość i elastyczność. Jest miękka, bardzo
dobrze oddychająca oraz łatwa
w utrzymaniu.

mocne szlufki

system anti-shock
właściwości
antystatyczne
antypoślizgowe
olejoodporne

nosek wzmocniony
w
komp
kompozytem

elementy odblaskowe
wkładka
kevlarowa

najwyższa kategoria
ochrony

STALKER

6.5

Stalker
TRZEWIK ROBOCZY SKÓRZANY / SAFETY BOOTS
• skóra naturalna typu „crazy horse”, której specjalistyczna obróbka
produkcyjna nadaje wyjątkową trwałość i elastyczność
• wyjątkowo wysoko zalewany nosek wykonany z gumy tpr
zapobiega ścieraniu i amortyzuje uderzenia
• podeszwa z tworzywa Eva o podwyższonej elastyczności,
amortyzacji i odporności na warunki zewnętrzne
• technologia podeszwy Goodyear z dużym bieżnikiem
• przystosowana do ciężkich warunków
• nosek wzmocniony kompozytem
• właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe, olejoodporne
• system anti-shock

S-78930 (40), S-78931 (41), S-78932 (42), S-78933 (43), S-78934 (44),
S-78935 (45), S-78936 (46)
S3 SRC

EN 20345:2011

Kat. II

NIE ZAWIERA METALU

826g
100 %

NO STEEL

Hulk
TRZEWIK ROBOCZY SKÓRZANY / SAFETY BOOTS
• skóra naturalna typu „waxy” poddawana specjalistycznemu
woskowaniu i olejowaniu o wyjątkowej odporności na niekorzystne
warunki atmosferyczne
• innowacyjna podeszwa o wyjątkowej przyczepności do podłoża
• nosek wzmocniony kompozytem
• właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe, olejoodporne
• system anit -shock
• mocne szlufki
• elementy odblaskowe
• wkładka kevlarowa
• najwyższa kategoria ochronny

NIE ZAWIERA METALU

NO STEEL
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6.5
S-78937 (40), S-78938 (41), S-78939 (42), S-78940 (43), S-78941 (44),
S-78942 (45), S-78943 (46)
S3 SRC

EN 20345:2011

Kat. II

100 %

813g

6.3

Kuller Yellow
KALOSZ OCHRONNY / SAFETY RUBBER BOOTS
• nosek wzmocniony metalem
• wkładka stalowa
• urzeźbiona podeszwa
• wodoodporne
• element odblaskowy

S-78158 (40), S-78159 (41), S-78161 (42), S-78163 (43), S-78164 (44),
S-78165 (45), S-78166 (46)

PVC

S5

EN 20345:2012

Kat. II

1340g

100 %

6.3

Kuller Black
KALOSZ OCHRONNY / SAFETY RUBBER BOOTS
• nosek wzmocniony metalem
• wkładka stalowa
• urzeźbiona podeszwa
• wodoodporne
• element odblaskowy

S-78087 (40), S-78088 (41), S-78090 (42), S-78092 (43), S-78093 (44),
S-78094 (45), S-78095 (46)

PVC

S5
Kat. II

100 %
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EN 20345:2012

1349g

Crokks W
CHODAK / RUBBER CLOGS
• wykonane z tworzywa o podwyższonej elastyczności, amortyzacji i
odporności na warunki zewnętrzne

6.6
S-78070 (37), S-78072 (38), S-78074 (39), S-78076 (40), S-78078 (41)

EVA

Kat. I

146g
NIE ZAWIERA METALU

NO STEEL

Crokks M
CHODAK / RUBBER CLOGS
• wykonane z tworzywa o podwyższonej elastyczności, amortyzacji i
odporności na warunki zewnętrzne

6.6
S-78080 (42), S-78082 (43), S-78084 (44), S-78086 (45)

EVA

Kat. I

168g
NIE ZAWIERA METALU

NO STEEL
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UNIVERSAL

Brigger

S-78944 (Długość 130 cm , szerokość 4cm )

PASEK DO SPODNI / TROUSERS BELT
• mocna metalowa klamra zaciskowa z szybkim i łatwym systemem
zapinania
• regulacja obwodu (max 130cm)
• uniwersalna szer. 4cm pasująca do wszystkich spodni

Kat. I

100 %

CORDURA

420

UNIVERSAL

NYLON

Monterky
KIESZENIE MONTERSKIE / TOULS POUCH
• wykonane z tkaniny o podwyższonej wytrzymałości i odporności
• osadzone na mocnych klamrach
• szerokie szlufki na rzepy pozwalają na zawieszenie kieszeni na każdym
pasku
• ułożenie otworów kieszeniowych w odbiciu lustrzanym usprawnia
korzystanie z produktu

S-79078 (ONESIZE)

208

Kat. I

Kat. I

King
NAKOLANNIKI / KNEE PADS
• wytrzymała tkanina
• poduszka żelowa chroniąca podczas kontaktu z podłożem
• mocowana na rzep zapewniające komfort i bezpieczeństwo pracy

S-76210 (ONESIZE)

UNIVERSAL

Kat. I

Sportgel
WKŁADKI DO BUTÓW / SHOE INSOLES
• dwuwarstwowy poliuretan z włóknami bambusa
• oddychająca
• proﬁlowanie poprawiające stabilność
• żelowa wstawka amortyzująca piętę

6.2
S-76436 (40), S-76437 (41), S-76438 (42), S-76439 (43), S-76440 (44), S-76441 (45), S-76442 (46)
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135

100 %

POLYESTER

̀

g/m

UNIVERSAL

Runny W
TSHIRT SPORTOWY DAMSKI / WOMAN SPORTS TSHIRT
• sportowy t-shirt o ponadczasowym kroju
• syntetyczne włókno doskonale sprawdzające się w odzieży dla
sportowców zapewnia komfort użytkowania

3.1
S-78775 (XS), S-78777 (S), S-78779 (M), S-78781 (L), S-78783 (XL)
S-78785 (XS), S-78787 (S), S-78789 (M), S-78791 (L), S-78793 (XL)
S-78765 (XS), S-78767 (S), S-78769 (M), S-78771 (L), S-78773 (XL)

100 %

POLYESTER

135
̀

g/m

UNIVERSAL

Runny M
TSHIRT SPORTOWY MĘSKI / MAN SPORTS TSHIRT
• sportowy t-shirt o ponadczasowym kroju
• syntetyczne włókno doskonale sprawdzające się w odzieży dla
sportowców zapewnia komfort użytkowania

1.1
S-78745 (S), S-78747 (M), S-78749 (L), S-78751 (XL), S-78753 (XXL)
S-78755 (S), S-78757 (M), S-78759 (L), S-78761 (XL), S-78763 (XXL)
S-78735 (S), S-78737 (M), S-78739 (L), S-78741 (XL), S-78743 (XXL)
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92 %

170

POLYESTER

8%

ELASTAN

̀

g/m

UNIVERSAL

Lucky W
TSHIRT DAMSKI / WOMAN TSHIRT
• klasyczny t-shirt o ponadczasowym kroju
• wysokogatunkowa bawełna wzmocniona mocno elastycznym
włóknem sprawia, że koszulka idealnie się układa i dopasowuje do
sylwetki

3.2
S-78675 (XS), S-78677 (S), S-78679 (M), S-78681 (L), S-78683 (XL)
S-78695 (XS), S-78697 (S), S-78699 (M), S-78701 (L), S-78703 (XL)
S-78715 (XS), S-78717 (S), S-78719 (M), S-78721 (L), S-78723 (XL)

92 %

POLYESTER

8%

ELASTAN

170

̀

g/m

UNIVERSAL

Lucky M
TSHIRT MĘSKI / MAN TSHIRT
• klasyczny t-shirt o ponadczasowym kroju
• wysokogatunkowa bawełna wzmocniona mocno elastycznym
włóknem sprawia, że koszulka idealnie się układa i dopasowuje do
sylwetki

1.1
S-78615 (S), S-78617 (M), S-78619 (L), S-78621 (XL), S-78623 (XXL)
S-78635 (S), S-78637 (M), S-78639 (L), S-78641 (XL), S-78643 (XXL)
S-78655 (S), S-78657 (M), S-78659 (L), S-78661 (XL), S-78663 (XXL)
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150

100 %
POLYESTER
COOLMAX

̀

g/m

UNIVERSAL

One W
POLO SPORTOWE DAMSKIE / WOMAN SPORTS POLO SHIRT
• wykonane z innowacyjnego włókna COOLMAX o podwyższonych
właściwościach oddychalności i odprowadzania wilgoci
• klasyczny krój polo
• dzianina o ponadczasowym splocie „pique”

3.2
S-78605 (XS), S-78607 (S), S-78609 (M), S-78611 (L), S-78613 (XL)

100 %
POLYESTER
COOLMAX

150
̀

g/m

UNIVERSAL

One M
POLO SPORTOWE MĘSKIE / MAN SPORTS POLO SHIRT
• wykonane z innowacyjnego włókna COOLMAX o podwyższonych
właściwościach oddychalności i odprowadzania wilgoci
• klasyczny krój polo
• dzianina o ponadczasowym splocie „pique”

1.2
S-78595 (S), S-78597 (M), S-78599 (L), S-78601 (XL), S-78603 (XXL)
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100 %
COTTON

230
̀

g/m

UNIVERSAL

Nature W
POLO DAMSKIE / WOMAN POLO SHIRT
• wykonane z wysokojakościowej bawełny
• klasyczny krój polo
• dzianina o splocie „lacosta”
• logo ﬁrmowe na klatce piersiowej

3.2
S-78575 (XS), S-78577 (S), S-78579 (M), S-78581 (L), S-78583 (XL)
S-78585 (XS), S-78587 (S), S-78589 (M), S-78591 (L), S-78593 (XL)

100 %
COTTON

230
̀

g/m

UNIVERSAL

Nature M
POLO MĘSKIE / MAN POLO SHIRT
• wykonane z wysokojakościowej bawełny
• klasyczny krój polo
• dzianina o splocie „lacosta”
• logo ﬁrmowe na klatce piersiowej

1.2
S-78565 (S), S-78567 (M), S-78569 (L), S-78571 (XL), S-78573 (XXL)
S-78555 (S), S-78557 (M), S-78559 (L), S-78561 (XL), S-78563 (XXL)
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100 %
NYLON

45

̀

g/m

UNIVERSAL

Merlin W
KURTKA WIATRÓWKA DAMSKA / WOMAN WINBREAKER JACKET
• bardzo wysoko gatunkowy materiał nylonowy
• bardzo lekka i ergonomiczna
• wstawka odblaskowa przy zamku i z tyłu kurtki
• zintegrowany kaptur regulowana za pomącą troczka
• ściągacz w rękawie
• boczna kieszeń pełni funkcję saszetki umożliwiając praktyczne zwinięcie
kurtki
• elastyczny troczek w dolnym obwodzie i w kapturze

3.3
S-78965 (XS), S-78967 (S), S-78969 (M), S-78971 (L), S-78973 (XL), S-78975 (XXL)

100 %
NYLON

45

̀

g/m

UNIVERSAL

Merlin M
KURTKA WIATRÓWKA MĘSKA / MAN WINDBREAKER JACKET
• bardzo wysoko gatunkowy materiał nylonowy
• bardzo lekka i ergonomiczna
• wstawka odblaskowa przy zamku i z tyłu kurtki
• zintegrowany kaptur regulowana za pomącą troczka
• ściągacz w rękawie
• boczna kieszeń pełni funkcję saszetki umożliwiając praktyczne zwinięcie
kurtki
• elastyczny troczek w dolnym obwodzie i w kapturze

1.4
S-78955 (S), S-78957 (M), S-78959 (L), S-78961 (XL), S-78963 (XXL)
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innowacyjność

odblask 3m

ściągacz

Innowacyjna, dwuwarstwowa
dzianina - na zewnątrz
klasyczna, bawełniana
dresówka, od wewnątrz miękki,
drobny polar. Dzięki temu
bardzo dobrze izoluje od zimna
i wiatru. Idealnie sprawdza się
na jesienne spacery.

Elementy odblaskowe
polepszają widoczność
użytkownika po zmroku.

Rękawy i dolny obwód
zakończone ściągaczami.
Bardzo dobrze izolują przed
wtargnięciem zimnego
powietrza. Wykonane są
z miękkiej, przyjemnej
w dotyku dzianiny.

zintegrowany
w pełni regulowany
kaptur

zamki ykk

kontrastowe
przeszycia

KIESZENIE
w szwach
bocznych
odblaski
3m
na zakończeniach
rękawów otwory
na kciuki

ściągacze

SPARTAN M

100 %

POLYESTER

65 %

POLYESTER

35 %
COTTON

380
̀

g/m

UNIVERSAL

Spartan W
BLUZA DAMSKA / WOMAN HOODIE
• innowacyjna dwuwarstwowa dzianina - na zewnątrz klasyczna
bawełniana dresówka, od wewnątrz miękki, drobny polar
• rękawy i dolny obwód zakończone ściągaczami
• kieszenie w szwach bocznych
• na zakończeniach rękawów otwory na kciuki
• elementy odblaskowe 3M
• zamki YKK
• zintegrowany w pełni regulowany kaptur

3.2
S-78996 (XS), S-78997 (S), S-78998 (M), S-78999 (L), S-79000 (XL), S-79003 (XXL)

100 %

POLYESTER

65 %

POLYESTER

35 %
COTTON

380
̀

g/m

UNIVERSAL

Spartan M
BLUZA MĘSKA / MAN HOODIE
• innowacyjna dwuwarstwowa dzianina - na zewnątrz klasyczna
bawełniana dresówka, od wewnątrz miękki, drobny polar
• rękawy i dolny obwód zakończone ściągaczami
• kieszenie w szwach bocznych
• na zakończeniach rękawów otwory na kciuki
• elementy odblaskowe 3M
• zamki YKK
• zintegrowany w pełni regulowany kaptur

1.2
S-78990 (S), S-78991 (M), S-78992 (L), S-78993 (XL), S-78994 (XXL), S-78995 (XXXL)
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100 %

POLYESTER

280
̀

g/m

UNIVERSAL

Walker W
POLAR DAMSKI / WOMAN FLEECE
• wysokie właściwości termoizolacyjne
• odporność na gniecenie i mechacenie
• kieszenie na zamek
• dół ściągany elastycznym troczkiem
• lekko wydłużony tył dla lepszej ochrony przed zimnem
• szybkoschnąca i łatwa w konserwacji dzianina

3.3
S-78849 (XS), S-78851 (S), S-78853 (M), S-78855 (L), S-78857 (XL), S-78859 (XXL)

100 %

POLYESTER

280
̀

g/m

UNIVERSAL

Walker M
POLAR MĘSKI / MAN FLEECE
• wysokie właściwości termoizolacyjne
• odporność na gniecenie i mechacenie
• kieszenie na zamek
• dół ściągany elastycznym troczkiem
• lekko wydłużony tył dla lepszej ochrony przed zimnem
• szybkoschnąca i łatwa w konserwacji dzianina

1.4
S-78861 (S), S-78863 (M), S-78865 (L), S-78867 (XL), S-78869 (XXL), S-78871 (XXXL)
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92 %

POLYESTER

8%

ELASTAN

210

̀

g/m

August W
UNIVERSAL

BLUZA SOFTSHELL DAMSKA / SOFTSHELL WOMAN JACKET
• hybrydowa bluza łącząca w sobie zalety kurtki typu softshell z kamizelką
pikowaną
• na przodzie innowacyjne wypełnienie puchem syntetycznym - super
lekkim, szybkoschnącym i doskonale izolującym
• kieszenie na zamek
• na zakończeniach rękawów otwory na kciuki

3.2
S-78837 (XS), S-78839 (S), S-78841 (L), S-78843 (XL), S-78845 (XXL), S-78847 (XXXL)

92 %
COTTON

8%

ELASTAN

210

̀

g/m

UNIVERSAL

August M
BLUZA SOFTSHELL MĘSKA / SOFTSHELL MAN JACKET
• hybrydowa bluza łącząca w sobie zalety kurtki typu softshell z kamizelką
pikowaną
• na przodzie innowacyjne wypełnienie puchem syntetycznym - super
lekkim, szybkoschnącym i doskonale izolującym
• kieszenie na zamek
• na zakończeniach rękawów otwory na kciuki

1.3
S-78414 (S), S-78416 (M), S-78418 (L), S-78420 (XL), S-78422 (XXL)
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Ochrona

Kaptur

Kurtka posiada wysoką stójkę.
Zakończenie zamka głównego
za pomocą ochronnej patki,
zabezpiecza podbródek przed
podrażnieniami.

Kurtka posiada profilowany, w
pełni regulowany kaptur z
zapięciem flap, który chroni
Twoją głowę przed stratą
cennego ciepła.

Regulacja
Możliwość regulacji zapięcia
rękawów za pomocą praktyczngo
rzepu.

CHOWANY KAPTUR
WYSOKA STÓJKA

odblaski

MEMBRANA 5000 MM

100 % POLYESTER
KIESZENIE
BOCZNE ZAPINANE
NA ZAMEK

ŚCIĄGACZE
W RĘKAWACH
I U DOŁU KURTKI

Slice M

100 %

POLYESTER

100
̀

g/m

Slice W
UNIVERSAL

KURTKA TREKKINGOWA DAMSKA / TREKKING WOMAN JACKET
• tkanina z membraną 5000mm doskonale chroniąca przed wiatrem i
deszczem
• regulacja dolnego obwodu rękawa
• elastyczny troczek w dolnym obwodzie
• kieszenie zapinane na zamek
• lekko wydłużany tył dla lepszej ochrony przed zimnem
• elementy odblaskowe
• chowany kaptur w stójkę
• wysoka stójka

3.3
S-78815 (XS), S-78817 (S), S-78819 (M), S-78821 (L), S-78823 (XL), S-78825 (XXL)

100 %

POLYESTER

100
̀

g/m

UNIVERSAL

Slice M
KURTKA TREKKINGOWA MĘSKA / TREKKING MAN JACKET
• tkanina z membraną 5000mm doskonale chroniąca przed wiatrem i
deszczem
• regulacja dolnego obwodu rękawa
• elastyczny troczek w dolnym obwodzie
• kieszenie zapinane na zamek
• lekko wydłużany tył dla lepszej ochrony przed zimnem
• elementy odblaskowe
• chowany kaptur w stójkę
• wysoka stójka

1.4
S-78827 (S), S-78829 (M), S-78831 (L), S-78833 (XL), S-78835 (XXL), S-78836 (XXXL)
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96 %

75

POLYESTER

4%

ELASTAN

̀

g/m

UNIVERSAL

Hawk
KAMIZELKA SOFTSHELL / SOFTSHELL VEST
• kamizelka typu softshell doskonale chroniąca przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi
• kieszenie na zamek
• bardzo dobrze zachowuje się przy wysiłku ﬁzycznym
• idealnie wentyluje podczas wysiłku

1.3
S-78424 (S), S-78426 (M), S-78428 (L), S-78430 (XL), S-78432 (XXL)

100 %
POLYAMIDE

200
̀

g/m

UNIVERSAL

Vest
KAMIZELKA PIKOWANA Z KAPTUREM / QUILTED HOODIE VEST
• innowacyjne wypełnienie puchem syntetycznym - super lekkim,
szybkoschnącym i doskonale izolującym
• kieszenie na zamek
• zintegrowany kaptur
• elementy odblaskowe
• kieszeń na piersi zamykana na zamek
• idealnie układa się na ciele
• zamki YKK

1.3
S-78580 (S), S-78582 (M), S-78584 (L), S-78586 (XL), S-78588 (XXL), S-78590 (XXXL)

228

40D RIB
STOP NYLON

75

̀

g/m

UNIVERSAL

City
KAMIZELKA PIKOWANA / QUILTED VEST
• kieszenie za zamek
• elastyczny ściągacz w dolnym obwodzie
• praktyczna stójka
• wzmocnienia na barkach

1.3
S-78310 (S), S-78312 (M), S-78314 (L), S-78316 (XL), S-78318 (XXL), S-78319 (XXXL)
12 : 00
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membrana

mankiet

ZAMKI

Membrana NeoDry 8 000 oraz
hydrofobowa impregnacja
zapewniają optymalną ochronę
przed wilgocią, przy
zachowaniu odpowiedniej
oddychalności materiału.

Przedłużone mankiety
zapewniają dodatkową osłonę
przed wiatrem i chłodem.

Zamek główny z wewnętrzną
listwą przeciwwiatrową
zakończoną patką chroniącą
podbródek. Niezawodny,
wszechstronny, stosowany
przez największych
producentów odzieży na całym
świecie. Znacznie polepsza
komfort i szybkość zapinania
i rozpinania.

nany, w pełni
odpinany,
lowany kaptur
regulowany

wentylacja
pod pachami
zamki laminowane,
wodoodporne
elementy
odblaskowe

dół ściągany
elastycznym
troczkiem

kieszenie na zamek

regulacja dolnego
obwodu rękawów

JUST

94 %

120

POLYESTER

6%

ELASTAN

̀

g/m

UNIVERSAL

Jay
SOFTSHELL SPORTOWY Z KAPTUREM / HOODIE SPORTS SOFTSHELL
• kurtka typu softshell doskonale chroniąca przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi
• elastyczny troczek w dolnym obwodzie
• lekko wydłużony tył dla lepszej ochrony przed zimnem
• kieszenie na zamek
• elastyczne ściągacze na końcu rękawów
• zintegrowany kaptur
• wysoka stójka

1.4
S-78392 (S), S-78394 (M), S-78396 (L), S-78398 (XL), S-78400 (XXL), S-78401 (XXXL)

95 %

POLYESTER

5%

ELASTAN

280
̀

g/m

UNIVERSAL

Just
KURTKA SOFTSHELL Z KAPTUREM / SOFTSHELL HOODIE
• zaawansowana technologicznie, hydrofobowa membrana 8000 chroni
przed deszczem i wiatrem
• kieszenie na zamek
• regulacja dolnego obwodu rękawów
• dodatkowe elastyczne mankiety
• dół ściągany elastycznym troczkiem
• zamki laminowane, wodoodporne
• wentylacja pod pachami zapewnia optymalną cyrkulację powietrza
• kaptur odpinany i w pełni regulowany
• elementy odblaskowe
• wiatrołap w rękawach
• zamki YKK

1.4
S-78592 (S), S-78594 (M), S-78596 (L), S-78598 (XL), S-78600 (XXL), S-78602 (XXXL)
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NYLON D

80

̀

g/m

UNIVERSAL

Robin
KURTKA PIKOWANA / QUILTED JACKET
• innowacyjne wypełnienie puchem syntetycznym - super lekkim,
szybkoschnącym i doskonale izolującym
• praktyczna stójka
• kieszenie zapinane na zamek
• elementy odblaskowe

1.4
S-78300 (S), S-78302 (M), S-78304 (L), S-78306 (XL), S-78308 (XXL), S-78309 (XXXL)

100 %

NYLON PU

160
̀

g/m

UNIVERSAL

Heron
KURTKA OCIEPLANA SPORTOWA / WINTER SPORTS JACKET
• innowacyjne wypełnienie puchem syntetycznym - super lekkim,
szybkoschnącym i doskonale izolującym
• kieszenie zapinane na zamek w tym również kieszeń na rękawie
• elastyczny troczek w dolnym obwodzie
• zintegrowany kaptur w pełni regulowany

1.4
S-78404 (S), S-78406 (M), S-78408 (L), S-78410 (XL), S-78412 (XXL), S-78413 (XXXL)

232

100 %

POLYESTER

210

̀

g/m

UNIVERSAL

Willson
KURTKA NARCIARSKA / SKI JACKET
• zaawansowana technologicznie, hydrofobowa membrana 5000 chroni
przed deszczem i wiatrem
• liczne kieszenie na zamek w tym kieszeń na rękawie oraz kieszenie
wewnętrzne
• pas śniegowy
• regulacja dolnego obwodu rękawów
• dół ściągany elastycznym troczkiem
• elementy odblaskowe
• zamki YKK

1.4
S-78604 (S), S-78606 (M), S-78608 (L), S-78610 (XL), S-78612 (XXL), S-78614 (XXXL)
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UNIVERSAL

CZAPKA Z DASZKIEM DAMSKA / WOMAN CAP
• ponadczasowy fason
• regulacja obwodu
• bawełniana listwa ochronna w obwodzie na wysokości czoła

S-79082 (ONESIZE)

UNIVERSAL

S-79083 (ONESIZE)

CZAPKA Z DASZKIEM MĘSKA / MAN CAP
• ponadczasowy fason
• regulacja obwodu
• bawełniana listwa ochronna w obwodzie na wysokości czoła

S-79079 (ONESIZE)
S-79080 (ONESIZE)
S-79081 (ONESIZE)
S-79084 (ONESIZE)
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94 %

POLYESTER

6%

ELASTAN

280
̀

g/m

UNIVERSAL

Hugo
KOMIN TERMOAKTYWNY / TERMOACTIVE INFINITY SCARF
• doskonała dodatkowa ochrona twarzy w niekorzystnych warunkach
atmosferycznych

S-79009 (ONESIZE)
S-79010 (ONESIZE)
S-79011 (ONESIZE)

94 %

POLYESTER

6%

ELASTAN

280

UNIVERSAL

Coopter
CZAPKA TERMOAKTYWNA DAMSKA / TERMOAVTIVE CAP
• idealnie sprawdzi się w każdych warunkach pogodowych
• świetnie dopasowuje się do kształtu i rozmiaru głowy

S-79006 (ONESIZE)
S-79007 (ONESIZE)
S-79008 (ONESIZE)
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̀

g/m

94 %

POLYESTER

6%

ELASTAN

280
̀

g/m

UNIVERSAL

Coopter
CZAPKA TERMOAKTYWNA MĘSKA / TERMOAVTIVE CAP
• idealnie sprawdzi się w każdych warunkach pogodowych
• świetnie dopasowuje się do kształtu i rozmiaru głowy

S-79001 (ONESIZE)
S-79004 (ONESIZE)
S-79005 (ONESIZE)
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92 %

190

POLYESTER

8%

SPANDEX

̀

g/m

Jack W
UNIVERSAL

PODKOSZULEK TERMOAKTYWNY DAMSKI
THERMOACTIVE UNDERWEAR
• idealnie dopasowuje się do kształtu ciała
• płaskie szwy minimalizują dyskomfort i ryzyko otarć
• nowoczesne włókno odprowadza pot ze skóry zapewniając uczucie
komfortu w trakcie użytkowania

3.1
S-79025 (SX), S-79026 (S), S-79027 (M), S-79028 (L), S-79029 (XL), S-79030 (XXL)

92 %

POLYESTER

8%

SPANDEX

190
̀

g/m

UNIVERSAL

Sully W
LEGGINSY TERMOAKTYWNE DAMSKIE / THERMOACTIVE UNDERWEAR
• idealnie dopasowuje się do kształtu ciała
• płaskie szwy minimalizują dyskomfort i ryzyko otarć
• nowoczesne włókno odprowadza pot ze skóry zapewniając uczucie
komfortu w trakcie użytkowania

7.0
S-79031 (XS), S-79032 (S), S-79033 (M), S-79034 (L), S-79035 (XL), S-79036 (XXL)
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92 %

190

POLYESTER

8%

SPANDEX

̀

g/m

Jack M
UNIVERSAL

PODKOSZULEK TERMOAKTYWNY MĘSKI
THERMOACTIVE UNDERWEAR
• idealnie dopasowuje się do kształtu ciała
• płaskie szwy minimalizują dyskomfort i ryzyko otarć
• nowoczesne włókno odprowadza pot ze skóry zapewniając uczucie
komfortu w trakcie użytkowania

1.1
S-79013 (S), S-79014 (M), S-79015 (L), S-79016 (XL), S-79017 (XXL), S-79018 (XXXL)

92 %

POLYESTER

8%

SPANDEX

190
̀

g/m

UNIVERSAL

Sully M
KALESONY MĘSKIE TERMOAKTYWNE / THERMOACTIVE UNDERWEAR
• idealnie dopasowuje się do kształtu ciała
• płaskie szwy minimalizują dyskomfort i ryzyko otarć
• nowoczesne włókno odprowadza pot ze skóry zapewniając uczucie
komfortu w trakcie użytkowania

5.1
S-79019 (S), S-79020 (M), S-79021 (L), S-79022 (XL), S-79023 (XXL), S-79024 (XXXL)

239

UNIVERSAL

6.5

Comfort
TRZEWIK SKÓRZANY / BOOTS
• wykonane z wysoko gatunkowej skóry nubukowej
• klasyczny trekkingowy fason
• miękki kołnierz wokół kostki poprawia komfort użytkowania
• mocne metalowe szlufki
• przewiewna wyściółka
• miękka i amortyzująca podeszwa środkowa

S-78945 (40), S-78946 (41), S-78947 (42), S-78948 (43), S-78949 (44),
S-78950 (45), S-78951 (46)
100 %

517g
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TWOJE LOGO

TWOJE
LOGO

Identyfikacja wizualna jest
niezbędnym elementem Twojej
firmy,
nadaje
jej unikatowość oraz zapewnia
rozponawalność. W Naszej firmie,
gwarantujemy najwyższą jakość
usług oraz fachowe doradztwo w
kwestii
znakowania
odzieży.
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M U L A
ZAMÓWIEŃ

R

Z

Decydując
się
na
zamówienie
oznaczenia
na
ubraniach roboczych, skontaktuj się
z Naszym działem BHP oraz prześlij
drogą mailową grafikę, którą
chciałbyś abyśmy umieścili na
ubraniu. Aby odpowienio na nieść
na ubranie zamówiony projekt,
przesłany przez Ciebie plik musi
mieć formę grafiki waktorowej.

Nasi
profesjonalni
doradcy
odpowiedzą
na
wszystkie pytania oraz polecą rodzaj
logowania odpowiednie dla wybranego typu odzieży. Przed przystąpieniem
do
realizacji zamówienia, otrzymasz
specjalnie
przyogotowaną
wizualiację !
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NIP: 6792455066, centrala@stalco.pl, www.stalco.pl
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METODY LOGOWANIA

W ﬁrmie Stalco Group, kupując odzież
bhp masz możliwość zamówienia oznaczenia odzieży roboczej zgodnie
z Twoimi preferencjami oraz rodzajem
tkaniny z jakiej wykonane jest ubranie.
Wybierz metodę logowania odpowiednią dla siebie.

Haft komputerowy bezpośrednio na odzieży.

H
A
F
T
K O M P U T E R O W Y
Jest najbardziej ekskluzywną i trwałą
metodą znakowania. Wykonujemy haft
na zamówienie na różnych rodzajach
odzieży m.in. czapki, polary, odzież
robocza. Haft komputerowy możemy
wykonać aż w trzech wersjach: bezpośrednio na odzieży, w postaci naszywki
oraz aplikacji. Aplikacja różni się od
naszywki tym, że jest przyszyta na stałe,
natomiast naszywka pozwala na
usunięcie poprzedniego logowania,
bądź nazwy, przez odprucie i zastąpienie nową w razie potrzeby.

Haft komputerowy w postaci naszywki,
wykonywany na materiale, który następnie naszywany jest na odzież.

Haft komputerowy w postaci aplikacji. Jest to
połączenie techniki haftu z dowolną tkaniną w celu
zapełnienia powierzchni. Najczęściej stosowana w
przypadkach, kiedy logo jest
na dużym tle.

N
A
D
R
U
K
TERMOTRANSFEROWY
Folia ﬂock jest to grubsza folia o strukturze meszku.

Metoda ta polega na „wgrzaniu” na
tkaninę specjalnej folii. Nadaje się ona
do materiałów jasnych i ciemnych,
poliestrowych i bawełnianych. Nadruk
termotransferowy można wykonać
z folii ﬂex lub ﬂock.

Folia ﬂex charakteryzuje się gładką powierzchnią.

S

U

B

L

I

M

A

C

J

A

Metoda znakowania jasnych materiałów
głównie poliestrowych. Wydruk wykonywany jest specjalnymi atramentami
na papierze transferowym, a następnie
przenoszony na materiał. Atrament
wnika na trwałe w struktury materiału,
dzięki czemu nadruk jest niewyczuwalny
w dotyku.
Sublimacja na tkaninie bawełnianej.

Sublimacja na tkaninie poliestrowej.

Materiały na odzież - tkaniny, dzianiny, tworzywa
Włókiennictwo to wyjątkowo dynamicznie rozwijająca się gałąź przemysłu. Możliwości, jakie dziś dają osiągnięcia technologiczne tej
dziedziny są imponujące. Od udoskonalonych tkanin z mieszanek włókien naturalnych, po całkowicie syntetyczne, innowacyjne membrany.

PLAVITEX
Specjalistyczne tworzywo całkowicie wodoodporne. Wykorzystywane jest m. in.
w odzieży i akcesoriach wędkarskich. Tkaninowy spód, wierzch powleczony PVC.
Skład chemiczny powleczenia gwarantuje odporność tej innowacyjnej tkaniny nie
tylko na niekorzystne warunki atmosferyczne, ale również na zginanie w ekstremalnie niskich temperaturach. Nawet wówczas tworzywo zachowuje swoją elastyczność
i odporność.

JEANS
Mocna tkanina bawełniana o skośnym splocie, z której spodnie zyskały miano ikony
popkultury XXw. Zarówno tkanina jak i krój spodni zostały stworzone właśnie w
funkcji spodni roboczych, ale niezwykle szybko przeniknęły do codziennego, masowego użytku. Materiał jest mocny i trwały, a odrębna technologia szycia dodatkowo
wzmacnia wytrzymałość gotowego produktu. W ofercie STALCO model z denimu
nawiązuje wyglądem do klasycznych, casualowych jeansów, jednak funkcjonalnością
nie ustępuje pozostałym modelom spodni roboczych.

MEMBRANA
Przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych idealna jest odzież izolująca nas
od deszczu i zimna, a jednocześnie pozwalająca skórze oddychać. Taką ochronę
umożliwia dodanie specjalistycznej membrany do materiału, z którego uszyta jest
odzież. Istnieją dwa podstawowe parametry określające zaawansowanie technologiczne kurtek membranowych, są to wodoodvporność i oddychalność. Standardową jednostką pomiarową jest maksymalna wysokość słupa wody (w mm) naciskającego na centymetr kwadratowy danego materiału, przy której to wysokości membrana materiału blokuje przeciekanie. Wartości z jakimi możemy się spotkać w obecnie produkowanych kurtkach zawierają się pomiędzy 2000 mm/cm2, a około 50000
mm/cm2.

CORDURA
Tkanina z włókna poliamidowego powleczonego poliuretanem o teﬂonowej apreturze.
Wykorzystywana jest m. in. w przemyśle wojskowym, turystycznym, obuwniczym jak
również w strojach dla motocyklistów i płetwonurków. Dzięki swojej zaawansowanej
technologicznie budowie CORDURA jest dwukrotnie bardziej wytrzymała od klasycznego nylonu, trzykrotnie od poliestru i aż dziesięć razy mocniejsza od bawełny. Jest
bezkonkurencyjna w odporności na rozerwania czy przetarcia, jednocześnie bardzo
odporna na warunki atmosferyczne i lekka. W odzieży Stalco Group CORDURA to przede
wszystkim liczne wzmocnienia odzieży roboczej, w najbardziej narażonych na uszkodzenia miejscach. Produkujemy z niej również akcesoria np. niezwykle mocne kieszenie
monterskie.

W naszych kolekcjach korzystamy z pełnego wachlarza możliwości, dobierając szczegółowo skład surowcowy i rodzaj splotu do
funkcji docelowej gotowego produktu. Odzież robocza STALCO GROUP to zawsze połączenie najlepszych materiałów dla zapewnienia najwyższej efektywności produktu.

POLAR
Dzianina produkowana z tworzyw sztucznych w specjalnie opracowanej technologii.
Proces produkcji zapewnia jej wyróżniającą się hydrofobowość i izolację ciepła.
W praktyce POLAR świetnie utrzymuje ciepłotę ciała nawet przy bardzo niesprzyjających warunkach pogodowych. Jest dużo lepszym termoizolatorem niż wełna, co
sprawia, że świetnie chroni przed zimnem. Co więcej – nawet zmoczony nie traci
swoich właściwości. Jest niezwykle lekki, niemnący, szybkoschnący, łatwy w konserwacji. Jego budowa pozwala na skuteczne odparowywanie wilgoci z powierzchni
ciała. To wszystko sprawiło, że POLAR niezwykle szybko rozpowszechniono
w produkcji odzieży sportowej, adaptując go również do ubrań outdoorowych, survivalowych i roboczych.

FLANELA
Rodzaj splotu włókna bawełnianego bardzo często wykorzystywany w produkcji
koszul. Flanela na swojej powierzchni ma charakterystyczny włosek, który zapewnia
wysoką termoizolację. Tkanina ﬂanelowa jest wyjątkowo miękka i przyjemna dla
skóry, a przy tym wytrzymała. Świetnie sprawdza się również w codziennym użytkowaniu, poza środowiskiem pracy.

OEKO-TEX
Certyﬁkat nadawany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Badań i Testowania w
Dziedzinie Ekologii Tekstyliów i Skóry. OEKO-TEX potwierdza bezpieczeństwo
produktu dla człowieka i środowiska. Produkty, którym przyznano ten znak jakości,
są wolne od substancji szkodliwych w stężeniach mających negatywny wpływ na
stan zdrowia człowieka oraz negatywny wpływ na środowisko. Certyﬁkat ten
potwierdza zatem czystość wyrobów włókienniczych i wyrobów skórzanych na
wszystkich etapach produkcyjnych. Zaczynając od surowców takich jak włókna,
przędze, guziki, nici, tkaniny, aż po badania produktów gotowych do użycia.

YKK
Największa na świecie ﬁrma produkująca m. in. zamki błyskawiczne. 90% wszystkich
zamków na świecie pochodzi z ich fabryk. Dzięki potężnemu doświadczeniu, YKK jest
bezkonkurencyjne nie tylko w ilości wytwarzanych zamków, ale również w ich
jakości. Charakterystyczne 3 litery na zawieszce lub suwaku zamka są zawsze
gwarancją najlepszego produktu. Niezawodne, specjalistyczne, ściśle dostosowane
do przeznaczenia gotowego wyrobu.

Materiały na odzież - tkaniny, dzianiny, tworzywa
BAWEŁNA
W 100% naturalne włókno, które z równym powodzeniem sprawdza się w produkcji
mocnych tkanin jak i miękkich dzianin. Jest oddychająca, przyjazna dla skóry i
przewiewna. Bawełniana odzież robocza jest więc niezastąpiona latem czy podczas
prac wewnętrznych. Ze względu na bezpieczeństwo jest wymagana np. na stanowiskach pracy w pobliżu iskier. Dodatkowym atutem jest możliwość prania nawet w
bardzo wysokiej temperaturze. Dzięki temu higiena odzieży pracowniczej jest utrzymywana stale na wysokim poziomie.

CANVAS
Tkanina bawełniana lub baweniano-poliestrowa o klasycznym, prostym splocie. Jest
wytrzymała, trwała i odporna na rozerwania, co sprawiło, że już od wieków wykorzystuje się ją na płótna żaglowe. Ponadto CANVAS jest oddychająca i trudnopalna dlatego
znalazła zastosowanie nawet w produkcji namiotów, plecaków czy leżaków. Nowoczesna technologia pozwoliła zaadoptować ją wraz z jej atutami również do produkcji
odzieży outdoorowej i roboczej.

TWILL
Rodzaj splotu, tworzący na powierzchni tkaniny charakterystyczny skośny prążek. Ze
względu na swoje właściwości, tkaniny o tym splocie od lat z sukcesem wykorzystywane są do produkcji odzieży roboczej. W kolekcji Stalco Group twill występuje w postaci
poliestru uszlachetnionego bawełną. Takie połączenie dwóch rodzajów włókien z
charakterystycznym, diagonalnym splotem gwarantuje trwałość i wytrzymałość
gotowego produktu. Dodatkowo, dzięki dużej odporności na odkształcenia, odzież z tej
tkaniny zachowuje swoją formę i wymiary nawet w trakcie intensywnej eksploatacji.

ELASTAN
Elastyczne włókno stanowiące najczęściej dodatek do włókna zasadniczego. Wzbogacenie bawełny czy poliestru nawet niewielką ilością elastanu, nadaje gotowym wyrobom zupełnie nowych właściwości. Odzież zaczyna delikatnie poddawać się wraz z
ruchami ciała. Jest to wyraźnie odczuwalne np. przy konieczności częstego schylania się
czy kucania. Wprowadzenie do oferty odzieży lekko elastycznej to kolejny krok przy
podnoszeniu komfortu użytkowania odzieży roboczej.

3M SCOTCHLITE
Taśma odblaskowa wyróżniająca się na rynku standardem widoczności. Niezwykle
skuteczna i trwała. Dzięki innowacyjnej technologii produkcji ma widzialność przekraczającą wymagane maksimum. Przeznaczona jest do wszelkiego rodzaju odzieży
ostrzegawczej oraz akcesoriów z elementami odblaskowymi. Znacznie podnosi bezpieczeństwo użytkownika. Ponadto odblaski 3M odznaczają się wysoką odpornością na
proces konserwacji odzieży z ich użyciem. Nie zmieniają swoich właściwości nawet po
kilkudziesięciu praniach.

RIPSTOP
Bardzo mocny, trwały splot, w którym - w równych odstępach - dołożona jest grubsza, mocniejsza nić. Zabieg ten znacząco wzmacnia tkaninę tworząc w jej strukturze
charakterystyczną, wypukłą kratkę. Dzięki temu tkanina nie pruje się i nie strzępi
nawet po uszkodzeniu miejscowym jak rozcięcie czy rozdarcie. Ponadto tkaniny o
tym splocie są odporne na zmienne czynniki atmosferyczne, wilgoć i ścieranie.
Właściwości te sprawiają że, splot RIPSTOP bardzo często wykorzystywany jest nie
tylko w odzieży roboczej, ale również w odzieży outdoorowej, survivalowej, motocyklowej czy wędkarskiej. A także - ze wzlgędu na swoją wytrzymałość - w produkcji
akcesoriów takich jak torby, plecaki, a nawet namioty.

COOLMAX
Innowacyjne włókno poliestrowe, które dzięki zaawansowanej technologii zapewnia bardzo dobrą wentylację ciała. Budowa włókna powoduje, że wilgoć powstająca
na powierzchni ciała nie jest wchłaniana przez ubranie, tylko odprowadzana na
zewnątrz. Zapewnia to większą oddychalność nawet od włókien naturalnych. A dla
użytkownika oznacza utrzymanie skóry w suchości co chroni również przed wyziębieniem. Dlatego właśnie dzianiny z technologią COOLMAX wykorzystywane są w
pierwszej warstwie odzieży – tej najbliżej ciała. Dzięki swoim właściwością ubrania z
COOLMAX są wyjątkowo łatwe w konserwacji - łatwo usunąć z nich zabrudzenia i
szybko wysychają.

OXFORD
Tkanina techniczna, która dzięki powleczeniu PVC jest wodoodporna, a ponadto
wytrzymała i odporna na uszkodzenia mechaniczne. Jednocześnie pozostaje miękka
i przyjemna w dotyku. Wykorzystywana m. in. do szycia plecaków, plandek, akcesoriów ogrodowych czy pokrowców znalazła również szerokie zastosowanie w produkcji odzieży ochronnej. OXFORD doskonale znosi zarówno wysokie jak i niskie temperatury, co sprawia, że jest wyjątkowo odporna na warunki atmosferyczne. Nie
blaknie, nie przemaka, nie odbarwia się. Ponadto jest odporna na zabrudzenia i
niezwykle łatwa w konserwacji. W kolekcji Stalco Group tkanina OXFORD występuje
w kilku wariantach i wielu rolach. W niektórych produktach wzmacnia miejsca wyjątkowo poddatne na uszkodzenia, w innych stanowi tkaninę zasadniczą odzieży
wierzchniej.

TEFLON
Teﬂonowe pokrycie włókien tkaniny stwarza niewidoczną i niewyczuwalną, ale
niezwykle skuteczną powłokę ochronną. Taka impregnacja sprawia, że tkanina jest
nie tylko mocna i trwała, ale przede wszystkim nie wchłania wilgoci i nie przyjmuje
drobnych zabrudzeń. Jest odporna na płynne i oleiste zachlapania oraz osiadający
kurz i brud. Dlatego tkaniny o powleczeniu TEFLON tak sprawdzają się w odzieży
roboczej, gdzie zapylenia i zakurzenia są nieodłączną częścią pracy. Dodatkowo,
powstałe na powierzchni tkaniny zabrudzenia można szybko i skutecznie usunąć. W
praktyce oznacza to, że ubrania robocze z TEFLONU bardzo łatwo utrzymywać w
czystości.

ZASADY PIELĘGNACJI ODZIEŻY
Odzież robocza to nie tylko ubranie, to także narzędzie,
mające za zadanie podnosić komfort wykonywanej
pracy, stanowiąc jednocześnie zabezpieczenie dla
naszego ciała. Dlatego tak jak o narzędzia, tak i o odzież
należy dbać we właściwy sposób.
Pielęgnacja ubrań roboczych jest kluczowa w zachowaniu ich funkcji ochronnych. Niewłaściwa konserwacja
osłabia i skraca żywotność roboczych ubrań, narażając
użytkownika na uszkodzenia ciała. Dlatego każdy
produkt odzieżowy zawiera symbole będące instrukcją
właściwego sposobu pielęgnacji.

nie czyścić chemicznie

n i e c z y ś c i ć w s u s z a rce

n i e c h l o rowa ć

n i e p r a s owa ć

p r a s owa n i e d o p u s zc z a l n e
w te m p e r at u r ze 1 0 0 ° C

p r a s owa n i e d o p u s zc z a l n e
w te m p e r at u r ze 1 5 0 ° C

30

p r a n i e w te m p e r at u r ze
n i e p r ze k ra c z a j ą ce j 3 0 ° C

40

p r a n i e w te m p e r at u r ze
n i e p r ze k ra c z a j ą ce j 4 0 ° C

60

p r a n i e w te m p e r at u r ze
n i e p r ze k ra c z a j ą ce j 6 0 ° C

NORMY
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz
uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG
KATEGORIE ZAGROŻEŃ W ODNIESIENIU DO ŚOI
KATEGORIA I – Kategoria ta obejmuje wyłącznie zagrożenia minimalne takie jak: powierzchniowe urazy mechaniczne; kontakt nieprzekraczają
cej 50°C; uszkodzenie wzroku w wyniku narażenia na działanie światła słonecznego (innego niż podczas obserwacji
słońca); czynniki atmosferyczne.
KATEGORIA II – Kategoria ta obejmuje zagrożenia, które nie zostały sklasyﬁkowane w kategorii I (niskie zagrożenie), ani w kategorii III (wysokie
zagrożenia).
KATEGORIA III – Kategoria ta obejmuje wyłącznie zagrożenia które mogą mieć bardzo poważne konsekwencje, takie jak śmierć lub nieodwracalne szkody na zdrowiu, związane z: niebezpiecznymi dla zdrowia substancjami i mieszaninami; szkodliwymi czynnikami
biologicznymi; promieniowaniem jonizującym; środowiskiem o wysokiej temperaturze, którego skutki są porównywalne do działania powietrza o temperaturze wynoszącej co najmniej 100 °C; środowiskiem o niskiej temperaturze, którego
skutki są porównywalne do działania powietrza o temperaturze wynoszącej – 50 °C lub niższej; upadkiem z wysokości;
porażeniem prądem elektrycznym i pracami pod napięciem; utonięciem; przecięciami przez przenośną pilarkę łańcuchową;
strumieniem pod wysokim ciśnieniem; ranami postrzałowymi lub pchnięciem nożem; szkodliwym hałasem.
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WYKAZ NORM
EN 397 – Przemysłowe hełmy ochronne. Norma określa wymagania konstrukcyjne i parametry ochronne, metody badań i wymagania dotyczące
znakowania hełmów ochronnych dla przemysłu. Ustalono wymagania obowiązkowe i dodatkowe dotyczące parametrów ochronnych.
WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE
Zdolność amortyzacji

Energia uderzeniowa przekazywana na makietę głowy nie może przekraczać 5 kN podczas upadku bijaka o masie 5 kg
z wysokości 1m)

Odporność na przebicie

Przebijak o masie 3 kg z wysokości 1 m nie może odkształcić hełmu tak, aby dotknąć makiety głowy.

Odporność na działanie płomienia

Płomień palnika pod kątem 45 stopni od pionu powinien znajdować się w odległości 50 do 100 mm i stykać się z
wierzchołkiem skorupy przez 10 sekund. Skorupa hełmu nie może się palić i rozprzestrzeniać płomienia dłużej niż
5 sekund po jego odstawieniu.
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WYKAZ NORM
EN 352-1

Nauszniki przeciwhałasowe - określa wymogi w zakresie budwy, projektowania i charakterystyki technicznej, metody badań,
przepisów dotyczących znakowania oraz informacji przeznaczonych dla użytkowników. Według wytycznych normy nakazane
jest udostępnienie informacji odnoszących się do charakterystyki wytłumienia akustycznego ochronników słuchu mierzonego
zgodnie z normą EN 24869-1.

EN 352-2

Wkładki przeciwhałasowe – odnosi się do wkładek przeciwhałasowych formowanych wtryskowo i wkładek połączonych taśmą
określając wymagania w zakresie budowy, projektowania, właściwości, metod badań, przepisy dotyczące znakowania oraz informacji przeznaczonych dla użytkowników.

EN 352-3 Nauszniki przeciwhałasowe mocowane do przemysłowego hełmu ochronnego – określa wymagania dotyczące budowy,
projektowania, właściwości, metod badań, a także przepisów dotyczących znakowania ochronników słuchu. Określa również
informacje przeznaczone dla użytkownika, kiedy ochronniki te są montowane na hełmach ochronnych (t.j. dotyczące sposobu
prawidłowego ustawienia czasz tłumiących).
PARAMETYRY NORMY EN352
możliwość dopasowania nauszników do głów do różnych rozmiarów;
siła nacisku pałąka wynosi 14 N (maksymalnie);
siła nacisku czaszy tłumiącej wynosi 4500 Pa (maksymalnie);
odporność na uszkodzenia sprawdzana poprzez upuszczanie produktu z wysokości 1,5 metra na stalową płytę;
zapalność sprawdzana poprzez dotykanie produktu przez 5 sekund ogrzanym prętem do 650°C +/- 20°C. Powierzchnia nie może się zapalić ani
żarzyć po odjęciu pręta.
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WYMAGANIA DYREKTYWY 2003/10/WE
Wymagania w zakresie ochrony przed zagrożeniem związanym z narażeniem na hałas:
EKSPOZYCJA W CIĄGU 8 GODZIN NA:
85 dB lub więcej

80 dB lub więcej

Więcej niż 75 dB i mniej niż 80 dB

Ochronniki obowiązkowe

Ochronniki do dyspozycji pracownika

Ochronniki zalecane

2&+521$:=52.8
Rodzaj ﬁltra

ﬁltr chroniący przed nadﬁoletem (UV)

2C lub 3

ﬁltr chroniący przed nadﬁoletem (UV)
dobre rozpoznawanie kolorów

5

6

Stopień
zaciemnienia

Ochrona przed promieniowaniem

2

4

PN-EN 160 - OCHRONA INDYWIDUALNA OCZU

1.2

Współczynnik
przepuszczania światła
100 – 74.4%

1.4

74.4 – 58.1%

1.7

58.1% – 43.2%

2.0

43.2% – 29.1%

2.5

29.1% – 17.8%

3.1

17.8 – 8.0%

4.1

8.0 – 3.0%

ﬁltr chroniący przed podczerwienią (IR)

ﬁltr chroniący przed olśnieniem słonecznym
(przeciwsłoneczny) bez wymagań dotyczących podczerwieni
ﬁltr chroniący przed olśnieniem słonecznym
(przeciwsłoneczny) z wymaganiami
dotyczącymi podczerwieni

...
16

0.000061 – 0.000023%

Klasa optyczna
1

do stosowania ciągłego

2

do stosowania okazjonalnego

3

do stosowania krótkotrwałego

Symbole wytrzymałości mechanicznej
S

podwyższona energia uderzenia - odporność na uderzenia stalową kulką o nominalnej średnicy 22 mm, o masie 43 g z prędkością 5,1 m/s

F

niska energia uderzenia - odporność na uderzenie stalową kulką o nominalnej średnicy 6 mm, o masie 0,86 g z prędkością 45 m/s

B

średnia energia uderzenia - odporność na uderzenie stalową kulką o nominalnej średnicy 6 mm, o masie 0,86 g z prędkością 120 m/s

A

wysoka energia uderzenia - odporność na uderzenie stalową kulką o nominalnej średnicy 6 mm, o masie 0,86 g z prędkością 190 m/s
(stosowane w przypadku osłon twarzy).

Symbole dodatkowych cech ochronnych
K

odporność na uszkodzenie powierzchni przez drobne cząstki pyłu

N

odporność na zamglenie (zaparowanie)

R

zwiększony współczynnik odbicia światła

T
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ochrona przed cząstkami w ekstremalnych temperaturach. Odporność gwarantowana między -5 C – 55 C
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WYKAZ NORM
EN 420 – Obowiązuje dla rękawic ochronnych, niezależnie od kategorii ochrony (I, II, III). Określa wymagania ogóle, procedury
badawcze, odporność materiałów na przenikanie wody, nieszkodliwości, wygody w użytkowaniu oraz skuteczności, znakowania,
informacji dostarczonych przez producenta, a także odpowiedniego projektowania i konstrukcji rękawic. Norma ta określa m.in.
poszczególne rozmiary rękawic przypisane do odpowiednich wymiarów dłoni.
EN 388 – rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi. Norma obowiązująca dla rękawic w kategorii II ochrony. Określa
wymagania, metody badania oraz znakowania, a także informacje dostarczane dla użytkownika. Dotyczy zagrożeń ﬁzycznych
i mechanicznych związanych ze ścieraniem, przecięciem ostrzem, przedarciem oraz w stosownych wypadkach uderzeniem.
a. Odporność na ścieranie – mierzona jest w oparciu o liczbę cykli wymaganych do powstania dziury.
b. Odporność na przecięcie ostrzem tarczowym – mierzona jest w oparciu o liczbę cykli wymaganych do przecięcia próbki
ostrzem tarczowym ze stałą prędkością. Współczynnik określa się próbując rezultat testu do wyniku testu uzyskanego na
materiale wzorcowym.
c. Odporność na rozdarcie – mierzona jest w oparciu o siłę wymaganą do rozerwania prostokątnej próbki naciętej w połowie
długości.
d. Odporność na przebicie – mierzona jest w oparciu o siłę wymaganą do przedziurawienia próbki ostrzem o standardowym
rozmiarze, które porusza się z prędkością 10 cm/min.
e. Odporność na przecięcie ostrzem prostym – mierzona jest w oparciu o prowadzenie ostrza prostego wzdłuż próbki, aż do
pojawienia się przecięcia.
f. Odporność na uderzenia – test opcjonalny, dla rękawic posiadających wzmocnienia przeciwko uderzeniom w obszarze
wnętrza lub wierzchu dłoni bądź kostek. Testowanie według normy EN 1359:2015

Poziom zabezpieczenia

0

1

2

3

4

5

a.

Odporność na ścieranie (cykle)

<100

100

500

2000

8000

–

b.

Odporność na przecięcie (współczynnik)

<1.2

1.2

2.5

5.0

10.0

20.0

c.

Odporność na przedarcie (w Niutonach)

<10

10

25

50

75

–

d.

Odporność na przebicie (w Niutonach)

<20

20

60

100

150

–

A

B

C

D

E

F

2

5

10

15

22

30

Poziom
e.

Odporność na przecięcie (w Niutonach)

f.

Odporność na uderzenie

zatwierdzone (P)

Rozmiar rękawicy

Długość dłoni

Obwód dłoni

6 (XS)

16,0 cm

15,2 cm

7 (S)

17,1 cm

17,8 cm

8 (M)

18,2 cm

20,3 cm

9 (L)

19,2 cm

22,9 cm

10 (XL)

20,4 cm

25,4 cm

11 (2XL)

21,5 cm

27,9 cm

nie zatwierdzone (bez ozn.)
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Kategoria obuwia zawodowego (EN ISO 20347)

Kategoria
ochrony

Podnosek
chroniący palce
przed uderzeniem
z energią 200J

OB

×

×

I

O1

×

×

I

O2

×

×

O3

×

×

O4*

×

×

O5*

×

×

Odporność
na olej
napędowy

Absorpcja
energii
w części
piętowej

Właściwości
antyelektrostatyczne

Zabudowana
pięta

Odporność na
przebicie z siłą
nie mniejszą
niż 1100N

Ograniczona
przepuszczalność
i absorpcja wody

Klasa

100 %

I

100 %

I

*II
(obuwie
całotworzywowe)

*II

KATEGORIA OCHRONY OBUWIA – WYMAGANIA DODATKOWE
Symbol
P

Odporność na przebicie z siłą do 1100N

A

Właściwości antyelektrostatyczne

C

Właściwości prądoprzewodzące

I

Właściwości elektroizolacyjne

HI

Izolacja spodu od ciepła

CI

Izolacja spodu od zimna

E

Absorpcja energii w części piętowej

WR
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Wymaganie dodatkowe

Ograniczona przepuszczalność wody całego obuwia

WRU

Ograniczona przepuszczalność i absorpcja wody wierzchu obuwia

HRO

Odporność podeszwy na działanie wysokiej temperatury w krótkotrwałym kontakcie (do 300 C ± 50 C 1 min ± 1s)

CR

Odporność na przecięcie

M

Ochrona śródstopia

AN

Ochrona kostki

FO

Odporność podeszwy na olej napędowy

SRA

Odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu (SLS)

SRB

Odporność na poślizg na podłożu stalowym pokrytym glicerolem

SRC

Odporność na poślizg na obydwu w/w podłożach

(obuwie
całotworzywowe)
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EN ISO 13688 ODZIEŻ OCHRONNA. WYMAGANIA OGÓLNE
Jest to norma, która określa ogólne wymagania w zakresie ergonomii, nieszkodliwości, oznaczenia rozmiaru, kompatybilności
i znakowania odzieży ochronnej oraz wymagania dotyczące informacji, które mają być dostarczone przez producenta odzieży
ochronnej. Oczekuje się, że norma będzie stosowana w połączeniu z innymi normami, które zawierają specyﬁczne wymagania.

EN ISO 20471 NORMA ODZIEŻY OCHRONNEJ
Jest to norma, która określa wymagania dla odzieży o wysokiej widoczności, mogącej zasygnalizować obecność użytkownika.
Wysoka widoczność odzieży ma na celu zapewnienie użytkownikowi bezpieczeństwa poprzez doskonałą widoczność dla
operatorów pojazdów lub innych urządzeń mechanicznych, zarówno w świetle dziennym jak w reﬂektorach pojazdów w nocy.
Obejmuje wymagania dotyczące koloru, odblaskowości oraz utylizacji materiałów oraz odzieży ochronnej.

EN 20471

Norma ta zastąpiła normę EN471:2003 + A1:2007, wprowadzając następujące zmiany:
eliminuje
różnicę pomiędzy użytkowaniem profesjonalnym a nieprofesjonalnym
.
o
. dnosi się do oceny i analizy ryzyka przy wyborze odzieży ostrzegawczej odpowiedniej do pracy przy występowaniu wysokiego
ryzyka

zachowyje
system grupowania na trzy klasy na podstawie minimalnych powierzchni materiału o wysokiej widoczności:
.
ﬂuoroscencyjne i odblaskowe

Minimalny wymagany obszar materiału o wysokiej widoczności w m²
Odzież klasy 3

Odzież klasy 2

Odzież klasy 1

Materiał tła

0,80

0,50

0,14

Materiał odblaskowy

0,20

0,13

0,10

–

–

0,20

Materiał o połączonych właściwościach

brak odblaskowych pasów pionowych nie może być uznany za zgodny z normą;
w wyliczeniach należy wykluczyć powierzchnię pokrytą symbolami, logo oraz literami;
taśmy odblaskowe muszą znajdować się na wszystkich istotnych miejscach (klatka piersiowa, ramiona, nogi) o minimalnej
szerokości 50 mm;
eliminuje konieczność stosowania oddzielnego materiału w przypadku odzieży klasy 1 (EN 471);
obok piktogramu należy umieścić numer wskazujący klasę odzieży x;
jako informacja dla użytkownika, musi pojawić się informacja o maksymalnym cyklu prań.

OZNAKOWANIE
wymagane jest, aby obok piktogramu podano numer wskazujący klasę odzieży
norma nakłada obowiązek informowania użytkownika o maksymalnej ilości cykli oraz sposobie prania, którym może być poddana
odzież przy zachowaniu odpowiedniego poziomu ochrony.
maksymalna liczba prań musi być podana na etykiecie, ale tylko wtedy, gdy informacja ta jest zawarta w instrukcji dla
użytkownika.
INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA

W przypadku, gdy w instrukcji dla użytkownika jest maksymalna liczba prań, musi również pojawić się informacja, że nie jest to
jedyny czynnik decydujący o trwałości odzieży.
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Tabela skuteczności ﬁltracji dla każdej z klas

FFP1

FFP2

FFP3

do 4xMAC

do 10xMAC

do 30xMAC

Skuteczność ﬁltracji

80%

94%

99%

Przejście

20%

6%

1%

<210 Pa

<240 Pa

<300 Pa

Stężenie substancji szkodliwych

Początkowy opór wydechu przy przepływie 95l/min.

Norma EN 149:2001+A1:2009– dotyczy sprzętu ochrony układu oddechowego – półmaski ﬁltrujące do ochrony przed cząstkami.
Określa wymagania, badanie, znakowanie. Obowiązuje dla półmasek ﬁltrujących w III kategorii ochrony. Półmaski ﬁltrujące
dzieli się na trzy klasy według skuteczności: FFP1, FFP2, FFP3.
Używanie środków ochrony układu oddechowego jest konieczne jeśli stężenie niebezpiecznych substancji w powietrzu przekracza
NDS- Najwyższe Dopuszczalne Stężenie; zawartość tlenu we wdychanym powietrzu spada poniżej 17%; temperatura powietrza
wdychanego przekracza dopuszczalną normę, w której człowiek może pracować.

OCHRONA NÓG
WYKAZ NORM
EN ISO 20344 – jest to norma określająca metody badań dla obuwia bezpiecznego, ochronnego i zawodowego do użytku w pracy.
Może być ona stosowana jedynie w połączeniu z normami EN ISO 20345 oraz EN ISO 20347, które określają wymagania dla
obuwia w zależności od poziomu występowania poszczególnego ryzyka.
EN ISO 20345 – jest to norma, która określa podstawowe oraz dodatkowe wymagania dla obuwia bezpiecznego do użytku
profesjonalnego.
EN ISO 20347 – jest norma, która określa wymagania podstawowe dla obuwia zawodowego do użytku profesjonalnego. Obuwie
zawodowe od obuwia bezpiecznego różni się brakiem podnoska zabezpieczającego przed uderzeniem oraz brakiem odporności
na olej napędowy.

Kategoria obuwia bezpiecznego (EN ISO 20345)

Kategoria
ochrony

Podnosek
chroniący palce
przed uderzeniem
z energią 200J

Odporność
na olej
napędowy

Absorpcja
energii
w części
piętowej

Właściwości
antyelektrostatyczne

Zabudowana
pięta

Odporność na
przebicie z siłą
nie mniejszą
niż 1100N

Ograniczona
przepuszczalność
i absorpcja wody

Klasa

SB

I

S1

I

100 %

I

S2

100 %

S3

I

S4*

(obuwie
całotworzywowe)

S5*

(obuwie
całotworzywowe)

*II

*II
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EN343 ODZIEŻ OCHRONNA PRZECIWDESZCZOWA

x
x

x = odporność materiału na przenikanie wody
x = odporność na parę wodną

EN 343

Norma określa deﬁnicję standardu odpowiadającego materiałom oraz szwom w odzieży ochronnej. Standard ten umożliwia
skuteczne zapobieganie opadom (np. deszczu, śniegu), mgle i wilgoci podłoża.
Wymagania eksploatacyjne:
Odporność na przenikanie wody (WP) w Pascalach (Pa). Podczas badania zgodnie z pkt 5.1 normy EN 343, odporność na
przenikanie wody zewnętrznego materiału wraz z wszelkimi wodoszczelnymi warstwami powinna być zgodna z poniższą tabelą
(podzieloną na trzy klasy – 1 do 3, – od najmniej do najbardziej przepuszczającego wodę)
Odporność na przenikanie wody

Próbka powinna być badana w
następujący sposób:
– materiał przed obróbką wstępną
– materiał po obróbce wstępnej
– szwy przed obróbką wstępną

Klasa
1

2

3

Wp> 8 000 Pa
nie jest wymagany

nie jest wymagany
Wp > 8000 Pa a

nie jest wymagany
Wp > 13000 Pa a

Wp > 8000 Pa

Wp > 8000 Pa

Wp > 13000 Pa

a) Badanie nie jest wymagane, gdyż dla klasy 2 i klasy 3 gorszy stan występuje po obróbce wstępnej

Odporność na przenikanie pary wodnej (Ret) w (m2.Pa)WP mierzy poziom oddychalności odzieży. Podczas badania zgodnie
z pkt 5.2 normy EN 343, odporność na przenikanie pary wodnej wszystkich warstw odzieży powinna być zgodna z poniższą
tabelą (podzielona na trzy klasy – od 1 do 3 – od mniej do najbardziej oddychającej):
Opór pary wodnej

Klasa
1a

m² x Pa/W

R et > 40

2

3

20 < R et ≤ 40

R et ≤ 20

a) Klasa 1 ma ograniczony czas użytkowania
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TABELE WYMIARÓW
Jak korzystać z uproszczonych tabel
wymiarów.
Obwody przedstawione w tabelach
h dotyczą: w
przypadku górnych części odzieży - obwodu
u klatki piersiowej, w przypadku dolnych części odzieży
ży - obwodu
pasa. Są to wartości decydujące o rozmiarze,
rze, dlatego
skrócone rozmiarówki zawierają jedynie ten
en kluczowy
wymiar. Ze względu na specyfikę procesu
su produkcji
odzieży wymiary mają charakter orientacyjny
yjny i mogą
nieznacznie odbiegać od rzeczywistych. Szczegółowe
tabele rozmiarów dla każdego z produktów dostępne są
w formie elektronicznej w naszym Dziale
e Odzieży i
Akcesoriów BHP.
Wartości ujęte w tabelach to pełne obwodyy podane w
centymetrach. Dotyczą produktu mierzonego
ego w rozłożeniu na płasko. Rozmiar należy wybrać uwzględniając
względniając
własne preferencje.
Przykład:

"Mój obwód klatki piersiowej to 104cm. Rozm S to 100-104, a M to 104-108cm. Który wybrać? Rozm S będzie
bardzo dopasowany, rozmiar M będzie nieco luźny. Wybieram ten, w którym będzie mi wygodniej."

TABELA 1
obwód klatki piersiowej

obwód klatki piersiowej

obwód klatki piersiowej
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s
86-92

TABELA 1.1
m
l
92-98
98-104

xl
104-110

xxl
110-116

xxxl
116-122

s
92-98

TABELA 1.2
m
l
98-104 104-110

xl
110-116

xxl
116-122

xxxl
122-128

TABELA 1.3
s
m
l
100-104 104-109 109-114

xl
114-119

xxl
119-124

xxxl
124-130

TABELA 1.4
m
l
xl
xxl
108-114 114-120 120-126 126-132

xxxl
132-138

obwód klatki piersiowej

s
104-108

obwód klatki piersiowej

TABELA 1.5
s
m
l
112-116 116-120 120-124

xl
xxl
124-128 128-132

xxxl
132-136

obwód klatki piersiowej

TABELA 1.6
s
m
l
112-118 118-122 122-126

xl
xxl
126-130 130-136

xxxl
136-142

obwód klatki piersiowej

TABELA 1.7
m
l
120-126 126-130

xl
xxl
130-136 136-142

xxxl
142-150

obwód klatki piersiowej

s
114-118

TABELA 1.8
m
l
118-124 124-128

xl
xxl
128-134 134-140

xxxl
140-143

s
124-128

TABELA 1.9
m
l
128-132 132-136

xl
xxl
136-140 140-144

xxxl
144-150

s
132-138

TABELA 1.10
m
l
138-144 144-150

xl
xxl
150-156 156-160

xxxl
160-164

s
112-120

TABELA 1.11
m
l
120-128 128-136

xl
xxl
136-140 140-148

xxxl

s
112-116

TABELA 2.1
m
ls
116-120 120-124

l
xl
124-128 128-132

xxl
132-136

xs
74-78

TABELA 3.1
s
m
78-82
82-86

l
86-90

xl
90-94

xxl
94-98

xs
82-86

TABELA 3.2
s
m
86-90
90-94

l
94-98

xl
98-104

xxl
104-110

xs
88-92

TABELA 3.3
s
m
92-96
96-100

s
80-84

TABELA 4.1
m
l
84-88
88-92

s
87-92

TABELA 4.2
m
l
92-97
97-102

s

obwód klatki piersiowej

obwód klatki piersiowej

obwód klatki piersiowej

TABELA 2

obwód klatki piersiowej

TABELA 3

obwód klatki piersiowej

obwód klatki piersiowej

obwód klatki piersiowej

l
xl
xxl
112-118
100-106 106-112

TABELA 4

obwód pasa

obwód pasa

xl
92-98

xxl
98-104

xl
xxl
102-109 109-114

xxxl
104-108
xxxl
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s
obwód pasa

TABELA 4.3
m
l
xl
xxl
108-112 112-116 116-120 120-126

xxxl
126-132

s
obwód pasa

TABELA 4.4
m
l
xl
xxl
114-120 120-126 126-132 132-138

xxxl
138-142

s
obwód pasa

TABELA 4.5
m
l
xl
xxl
126-130 130-136 136-142 142-152

xxxl
152-162

TABELA 5

obwód pasa

obwód pasa

obwód pasa

s
78-82

TABELA 5.1
m
ls
82-86
86-90

l
90-94

xl
94-98

xxl
98-102

s
82-86

TABELA 5.2
m
ls
86-90
90-94

l
94-98

xl
98-102

xxl
102-106

s
88-92

TABELA 5.3
m
ls
92-96
96-100

l
100-104

xl
xxl
104-108 108-112

DŁUGOŚĆ WKŁADKI

OBUWIE
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TABELA 6

39
długość wkładki

36
długość wkładki

41

TABELA 6.1
42
43

44

250 mm 260 mm 265 mm 270 mm 280 mm 285 mm

40
długość wkładki

40

41

42

261,99 mm 268,66 mm 275,33 mm

37

38

39

TABELA 6.2
43
44

45

45

46

290 mm 300 mm 305 mm

46

282 mm 288,67 mm 295,34 mm 302,01 mm

TABELA 6.3
40
41

42

43

44

242 mm 248 mm 254 mm 260 mm 266 mm 270,02 mm 278 mm 284 mm 290 mm

40
długość wkładki

266,66 mm 273,33 mm

36
długość wkładki

45

46

46

46

280 mm 286,67 mm 293,34 mm 300,01 mm 306,68 mm

38

TABELA 6.5
39
40

41

47

42

43

44

278 mm 284,67 mm 291,34 mm

TABELA 6.5 c.d.
48

38

39

TABELA 6.6
40
41

42

225 mm 235 mm 245 mm 255 mm 260 mm 265 mm

36
długość wkładki

TABELA 6.4
43
44

45

296 mm 300 mm

298,01 mm 304,68 mm 311,35 mm 318,02 mm

37
długość wkładki

37

42

237,98 mm 244,65 mm 251,32 mm 257,99 mm 264,66 mm 371,33 mm

45
długość wkładki

41

47

37

38

TABELA 6.7
39
40

41

240 mm 245 mm 250 mm 255 mm 260 mm 270 mm

43

44

45

270 mm 380 mm 385 mm

42

43

44

275 mm 380 mm 385 mm

TABELA 6.7 c.d.
45
długość wkładki

36
długość wkładki

46

47

295 mm 300 mm 305 mm

37

38

39

TABELA 6.8
40
41

225 mm 230 mm 240 mm 245 mm 255 mm 260 mm

40
długość wkładki

41

265 mm 270 mm

42

TABELA 6.9
43
44

275 mm 280 mm 285 mm

42

43

44

265 mm 275 mm 280 mm

45

45

46

290 mm 295 mm

46

290 mm 295 mm
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