
KATALOG 
PRODUKTÓW BHP

oraz wyposażenia 
przemysłu spożywczego

2020





już od 24 la

gratis
26,50 zł/netto



metalowe rękawice, kolczugi oraz fartuchy syntetyczne

obuwie ochronne

obuwie ochronne

profesjonalne noże rzeźnicze

profesjonalne obuwie gumowe

profesjonalne obuwie gumowe

wyposażenie przemysłu spożywczego

wyposażenie zakładów ubojowych

dozowniki ze stali nierdzewnej

rękawice ochronne

rękawice ochronne

rękawice ochronne

zabezpieczenia i blokady

produkty wykrywalne

oparzenia termiczne

sprzęt wysokościowy

bezpieczne noże

maski ochronne

nakładki antypoślizgowe

rękawice antyprzepięciowe

kombinezony ochronne

www.manulatex.fr

www.gastonmille.com

www.robusta.es

www.dassaudfils.com

www.spirale.it

www.pollyboot.com.tr

www.bobet-material.com

www.termet.fr

www.epibox.fr

www.mapa-pro.pl

www.showgloves.com

www.ansell.com

www.masterlock.com

www.detectamet.com

www.burnshield.com

www.tractel.com

www.mure-peyrot.com

www.gvs.com

www.impacto.ca

www.handex.fr

www.ultitec-protection.com



str. 5-11

str. 12-18

str. 19-20

str. 21-24

str. 25-33

str. 34-36

str. 37-44

str. 45-48

str. 49-56

str. 57-64

str. 65-67

str. 68-73

str. 74

str. 75-76

str. 77-80

Produkty jednorazowego użytku

Rękawice

Rękawice biodegradowalne

Ochrona głowy

Obuwie ochronne

Fartuchy oraz ubiór syntetyczny

Profesjonalne noże i akcesoria

Rękawice i fartuchy metalowe

Wyposażenie zakładów oraz ubojni

Higiena i czystość

Ubranie

Produkty wykrywalne

Systemy blokowania i znakowania źródłem odcięć Lockout Tagout

Środki na oparzenia termiczne

Ochrona przed upadkiem z wysokości

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.



- okrągły.
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Dostępne na rolce lub składane

 - „RĘCZNIE”.

Dostępne rozmiary:

Dostępne rozmiary:
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SUWAK
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Dostępne rozmiary:
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ZARĘKAWKÓW LUB OCHRANIACZY NA BUTY, 
OCHRONNIKÓW SŁUCHU, 

OSŁON BRODY, KAPTURÓW

Wymiary: 130 x 310 x 130 mm

REF: 957910 REF: 957911
420 x 450 x 280 mm

i 350 x 395 x 260 mm

Wymiary: 470 x 130 x 120 mm

DOZOWNIKI/WIESZAKI 
NA JEDNORAZÓWKI

REF: 957365
Wymiary: 340 x 110 x 80 mm

DOZOWNIKI/WIESZAKI 
NA JEDNORAZÓWKI
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REF: 957220
Wymiary : 276 x 270 x 93 mm

REF: 957330
Wymiary: 415 x 270 x  93 mm

REF: 957210 
Wymiary : 135 x 270 x 93  mm

REF: 957201 
Wymiary : 310 x  175 x 100 mm REF: 006441 + REF: 006442

Opcja z mocowaniem 
magnetycznym jest 

dostępna we wszystkich tych
 produktach z wyjątkiem 

REF: 957360 i REF: 957365

UWAGA: 
Wszystkie produkty 

są dostarczane 
z arkuszem piktogramów

REF: 957440
Wymiary : 550 x 270 x 93
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12 par/opakowanie
50 op./karton

10 par/opakowanie
30 op./karton

Rękawice wykonane z elastycznej nylonowej 
dzianiny. Zgodne z normą EN 388:2242. Wysoka 
odporność na rozdracie. 

12 par/opakowanie
50 op./karton

Rękawice przeznaczone do prac ogólnych. Wykona-
ne w 100% z bawełny. Zapewniają przepływ powie-
trza i komfort. Najlepiej nadają się pod rękawice 
metalowe długie. Nie używać do prac z cieczami.

12 par/opakowanie
50 op./karton

Rękawice przeznaczone do prac ogólnych. Wykona-
ne w 100% z bawełny. Zapewniają przepływ powie-
trza i komfort, z elastycznym mankietkiem. Mogą 
być używane jako podrękawice. Nie używać do prac 
z cieczami. 
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Rękawice dziane bawełniane pokryte lateksem na wewnętrz-
nej części dłoni, styl ekonomiczny.

10 par/opakowanie
30 op./karton

12 par/opakowanie

7,5 | 8 | 8,5 | 9
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24 pary/opakowanie
10 op./karton

1 para/opakowanie
10 par/op. zbiorcze
10 op. zbiorczych/karton

25 par/opakowanie
6 op./ karton
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RĘKAWICE SHOWA 720R
Lekkie, elastyczne rękawice, niepylące, odporne na odkształce-
nia, długo zachowują swój kształt. Dzianina z poliestru / nylonu, 
nitrylu, powłoka na całej powierzchni, dodatkowa powłoka 
wokół dłoni. Krawędź wykończona ściegiem dzierganym. Chro-
powate wykończenie na całej powierzchni. Anatomiczny 
kształt. Ochrona przed substancjami chemicznymi, olejami, 
węglowodorami, smarami i otarciami. Skuteczny i bezpieczny 
chwyt.

Dostępne rozmiary:
S-XXL

Opakowanie:
10 par / opakowanie
12 op. / karton

Opakowanie
12 par/opakowanie
12 op./karton

Opakowanie
12 par/opakowanie
12 op./karton
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5 par/opakowanie
10 op./karton

Opakowanie:
12 par/opakowanie
10 op./karton

5 par/opakowanie, 
10 op./karton

15-16
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Pokrycie 5 razy trwalsze niż standardowych rękawic nа rynku. 
Doskonały chwyt mokrych elementów w celu zmniejszenia 
zmęczenia mięśni i zwiększenia wydajności. Rękawice pozostają 
suche podczas pracy w warunkach o dużej wilgotności ze wzglę-
du nа szczelność i wodoodporność w strategicznych punktach 
rękawicy. Rękawice zachowują swe parametry ро 5 cyklach 
prania. Rękawice do kontaktu z żywnością. Mogą być stosowane 
do pracy z tłustymi produktami, których współczynnik redukcji 
wynosi со najmniej 3 oraz do produktów suchych 
i mrożonek. Dają ciepło dzięki wkładowi izolacyjnemu. Najlepsze 
rękawice do pracy w niskich temperaturach do - 10°С, utrzymu-
jąca komfort, chwytność i elastyczność. Materiał: pokrycie nitry-
lowe GRIP&PROOF. Wykończenie wewnętrzne: trykotowa 
ochrona termiczna.

1 para/opakowanie, 12 par/op. zbiorcze
6 op. zbiorczych/karton

MANOCUT

Poliester / nylon / akryl powleczony nitrylem / spienionym nitry-
lem. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, oleje, smary i niską 
temperaturę. Ocieplany wkład tworzy barierę ochronną przed 
zimnem, ogrzewa dłonie i zapewnia komfort. Umożliwiają pracę 
w miejscach wilgotnych lub zatłuszczonych i zapewniają suchość 
dłoni. Ergonomiczny kształt zapopiega męczeniu się rąk. Wysoka 
elastyczność i odporność na ścieranie oraz rozdarcia. 

12 par/opakowanie
5 op./karton

10 szt./opakowanie

2X
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RĘKAWICE SHOWA 6781R

RĘKAWICA ANTYPRZECIĘCIOWA SHOWA 8110

RĘKAWICE SHOWA 406

Elastyczne rękawice, wygodna podczas dłuższego noszenia, 
dobra odporność mechaniczna. Powłoka na całej powierzchni, 
wzmacniany, bezpieczny mankiet.
Chronią dłonie przed olejami, węglowodorami, smarem 
i otarciami i izoluje je od ciepła i zimna. Dobry chwyt i ochrona 
nadgarstka, kolor mało podatny na zabrudzenia.

Dostępne rozmiary:
L

Opakowanie:
12 par / opakowanie
3 op. / karton

Opakowanie:
5 par / opakowanie
12 op. / karton

Pełna powłoka z pianki lateksowej oraz dodatkowa powłoka 
lateksowa we wnętrzu dłoni. Izolowana wyściółka wewnętrzna 
z dzianiny z akrylu, nylonu i poliestru. Szorstkie wykończenie 
powierzchni na wnętrzu dłoni. Przeznaczone do zapewniania 
ochrony w temperaturze do –30°C przy kontakcie krótkim lub 
przerywanym. Dzięki wodoodpornej powierzchni w połączeniu 
z wyściółką izolującą termicznie, ręce pozostają ciepłe i suche. 
Podwójna powłoka lateksowa zapewnia dobrą odporność na 
ścieranie oraz wygodę przy dłuższym używaniu.

Dostępne rozmiary:
M-XXL

Dostępne rozmiary:
XS-XXL

Opakowanie:
12 par/ opakowanie
sprzedawane na sztuki

Elastyczna, bezszwowa, łatwa w konserwacji rękawica zapew-
nia bardzo dobrą wytrzymałość oraz skuteczną ochronę przed 
skaleczeniami przy zachowaniu optymalnej zręczności i wrażli-
wości dotyku.
Minimalne ryzyko wystąpienia alergii. Rękawica oburęczna, 
nadaje się do prania. Z dopuszczeniem do przemysłu spożyw-
czego. 
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RĘKAWICE SHOWA 731

RĘKAWICE SHOWA 707HVO

Opakowanie:
12 par / opakowanie
12 op. / karton

Cienkie, lekkie rękawice chroniące przed olejami, węglowodora-
mi, smarami oraz materiałami ściernymi. Biodegradowalny 
nitryl bez wkładki wykonany w technologii EBT. Fluorescencyj-
na pomarańczowa barwa zwiększa widoczność, część chwytna 
z wykończeniem „w jodełkę” zapewnia mocny i trwały chwyt. 
Mankiety zapobiegają przedostawaniu się brudu do rękawic. 
Łatwe w zakładaniu i zdejmowaniu, niepozostawiające włókien 
i bezpudrowe. Grubość: 0.23 mm, długość: 305 mm, bez 
dodaku karbaminianów.

Dostępne rozmiary: XS-XXL

Flokowany nitryl bez podkładu, Technologia Engineered Eco 
Best Technology – EBT, szorstka tekstura na palcach i dłoni.
Produkt przyjazny dla środowiska: biodegradowalne rękawice 
odporne na działanie substancji chemicznych.
Wysoka ochrona przed rozpuszczalnikami i kwasami. Doskona-
ła precyzja manipulacji drobnymi częściami, teksturowane 
wykończenie zapewnia lepszy chwyt. Produkt ulega biodegra-
dacji na aktywnych składowiskach ze względu na zastosowanie 
technologii EBT.

Dostępne rozmiary: S-XXL

Opakowanie:
12 par / opakowanie
12 op. / karton
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Dostępne rozmiary: M-XXL
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RĘKAWICE SHOWA 6110PF

RĘKAWICE SHOWA 6112PF

RĘKAWICE SHOWA 7500PF

RĘKAWICE SHOWA 7502PF

Lekkie, elastyczne rękawice jednorazowego użytku, długość 240 mm, 
grubość 0,10 mm,100% nitrylu w celu uniknięcia ryzyka alergii na lateks. 
Chlorowane dla lepszego komfortu, przyczepności i zmniejszenia lepkości. 
Wykonane z wykorzystaniem biodegradowalnej technologii Eco Best®. 
Odporne na przenikanie substancji chemicznych. Niskomodułowa formuła 
zapewniająca uczucie „drugiej skóry”, łatwe zakładanie i zdejmowanie. 
Teksturowane wykończenie na opuszkach palców w celu zwiększenia przy-
czepności.

Dostępne rozmiary: XS-XXL
Opakowanie:
100 par / opakowanie
10 op. / karton

Lekkie, elastyczne rękawice jednorazowego użytku, długość 240 mm, 
grubość 0,10 mm,100% nitrylu w celu uniknięcia ryzyka alergii na lateks. 
Chlorowane dla lepszego komfortu, przyczepności i zmniejszenia lepkości. 
Wykonane z wykorzystaniem biodegradowalnej technologii Eco Best®. 
Odporne na przenikanie substancji chemicznych i degradację. Niskomodu-
łowa formuła zapewniająca uczucie „drugiej skóry”, łatwe zakładanie 
i zdejmowanie. Teksturowane wykończenie na opuszkach palców w celu 
zwiększenia przyczepności. 

Dostępne rozmiary: XS-XXL
Opakowanie:
100 par / opakowanie
10 op. / karton
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Lekkie, elastyczne rękawice jednorazowego użytku, 100% nitrylu, bezpudro-
we, bezsilikonowe, długość 240 mm, grubość 0,10 mm. Zaprojektowane 
z technologią EBT dzięki czemu ulegają biodegradacji. Chronią przed szero-
kim zakresem zagrożeń chemicznych, nie powodują alergii typu I i IV na 
lateks. Łatwe w zakładaniu i zdejmowaniu - wrażenie „drugiej skóry”. Ręka-
wice oburęczne, bez dodatku silikonu. Teksturowane wykończenie na 
palcach dla polepszenia przyczepności

Dostępne rozmiary: XS-XXL
Opakowanie:
100 par / opakowanie
10 op. / karton

Bardzo lekkie i elastyczne rękawice jednorazowego użytku, 100% nitryl, 
bezpudrowa, długość 240 mm, grubość 0,06 mm. Zaprojektowane z EBT 
dzięki czemu ulegają biodegradacji. Ochrona przed szerokim zakresem 
zagrożeń chemicznych, nie powodują alergii typu I i IV na lateks. Łatwe w 
zakładaniu i zdejmowaniu - wrażenie „drugiej skóry”. Rękawice oburęczne, 
bez dodatku silikonu. Teksturowane wykończenie na palcach dla polepszenia 
przyczepności.

Dostępne rozmiary: XS-XXL
Opakowanie:
200 par / opakowanie
10 op. / karton
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Dodatkowe zalety: trójwarstwowa struktura ze zgrzewem na 
obrzeżach półmaski i zamontowany zawór wydechowy 
sprawiają, że opór oddychania jest bardzo mały. Służy: do 
ochrony dróg oddechowych przed pyłami, aerozolami cząstek 
stałych i aerozolami ciekłymi do 4x NDS. Skład: igłowana włók-
nina polipropylenowa - poliestrowa, włóknina polipropylenowa 
typu malt blown, zacisk nosowy dla doszczelniania pólmaski 
w obrębie nosa, zapinki taśm nagłowia do regulacji długości 
taśm nagłowia, taśma nagłowia, uszczelka nosowa z pianki 
poliruetanowej, zawór wydechowy. 

Półmaska wielokrotnego użytku z wymiennymi filtrami do 
ochrony przed niektórymi gazami organicznymi, oparami 
i pyłami, dymem i mikroorganizmami. Nie koliduje z innymi 
środkami ochrony indywidualnej noszonymi przez użytkowni-
ka, np. goglami. Niezwykła wygoda dzięki miękkości 
i elastyczności termoplastycznego elastomeru zastosowane-
go w maskach Elipse®.Wykonana z lateksu i silikonu – mate-
riały niealergenne. Karbowane wymienne filtry oferują 
skuteczność na poziomie co najmniej 99,97% oraz porowa-
tość na poziomie 0,3 mikrona.

SPR338 – półmaska r. S/M
SPR503 – półmaska r. M/L
SPR341 – dwa filtry wymienne do masek SPR388/503

Zgodne z normą:
Maska zgodna z EN140:1998
Filtry zgodne z EN143:2000

Półmaska wielokrotnego użytku z wymiennymi filtrami do 
ochrony przed niektórymi gazami organicznymi, nieorganicz-
nymi, kwaśnymi i amoniakiem. Nie koliduje z innymi środkami 
ochrony indywidualnej noszonymi przez użytkownika, np.go-
glami. Niezwykła wygoda dzięki miękkości i elastyczności 
termoplastycznego elastomeru zastosowanego w maskach 
Elipse®. Wykonana z lateksu i silikonu – materiały niealer-
genne. Karbowane wymienne filtry oferują skuteczność na 
poziomie co najmniej 99,97% oraz porowatość na poziomie 
0,3 mikrona.

SPR487 – półmaska r. S/M
SPR488 – półmaska r. M/L
SPR489 – dwa filtry wymienne do masek SPR487/488

Zgodne z normą:
Maska zgodna z EN140:1998
Filtry zgodne z EN143:2000
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ELIPSE Integra A1P3

OSŁONA TWARZY DC-GUARD

Panoramiczne pole widzenia. Możliwość jednoczesnego 
noszenia okularów korekcyjnych. Szczelne oprawki 
z bezbarwnego PCV. Szeroka, regulowana gumka. 
Odporne na uderzenia o średniej sile. Zastosowanie: 
promieniowanie ultrafioletowe, pyły, aerozole, ciecze, 
gazy i odpryski stopniowego metalu

Zgodne z normą: 
EN 166, EN 170

Zgodne z normą: 
EN 166

Gogle zintegrowane z półmaską wielokrotnego użytku 
z wymiennymi filtrami do ochrony przed niektórymi 
gazami organicznymi, oparami i pyłami, dymem i mikro-
organizmami. Niezwykła wygoda dzięki miękkości 
i elastyczności termoplastycznego elastomeru zastoso-
wanego w maskach Elipse®. Wykonana z lateksu i siliko-
nu – materiały niealergenne. Karbowane wymienne 
filtry oferują skuteczność na poziomie co najmniej 
99,97% oraz porowatość na poziomie 0,3 mikrona.

SPR444 – półmaska r. S/M
SPR401 – półmaska r. M/L
SPR431 – dwa filtry wymienne do masek SPR487/488

Zgodne z normami:
Maska zgodna z EN140:1998
Maska + filtry zgodne z EN1662.F.K.N.
Filtry zgodne z EN143:2000
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Zapewnia ochronę przed małymi uderzeniami i zadrapaniami głowy. 
Metoda testowania A1 zawiera test na uderzenie pod kątem 30˚ 
i 60˚ od czubka, tak samo jak przy testach wymaganych normą EN812. 
Unikalny pasek regulacyjny - pasuje do każdego rozmiaru i dobrze trzyma 
się głowy. Posiada 12 otworów wentylacyjnych. Dostępność w różnych 
kolorach. Miękki napotnik z tkaniny frotte. Lamówki odblaskowe. Daszek 
w 3 rozmiarach: 3 cm, 5 cm i 7 cm. Logo na zamówienie. 

Czapka zgodna 
z normami: EN812
A1:2001.

Hełm zgodny z normami:
EN 397 dla standardowych hełmów 
przemysłowych
EN 50365 dla hełmów stosowanych przy 
instalacjach o niskim napięciu do 1000 V
Certyfikat CE 0279 

Najlżejszy hełm na rynku - 299 g (przybliżona waga)

23



Opakowanie

Zgodne z normą: 
EN 352-2

Zgodne z normą: 
EN 352-2

Zgodne z normą:

Zaprojektowane z kodowaniem kolorem w celu łatwiej-
szego odróżnienia. Regulowana opaska z wentylacją  - 
dla skutecznej ochrony słuchawki przeciwhałasowe 
powinny być prawidłowo dopasowane i wyregulowane. 
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ALFA S4/S5

Dostępne rozmiary:

Kalosze Alfa

Występuje również w wersji:

Dostępne rozmiary:
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ALSACE

 CHAMPAGNE (NISKIE)

Stalowa wkładka antyprzebiciowa,

Kalosze do przemysłu spożywczego wykonane z materiału PVC+ 
Nitryl. Posiadają wyjmowana wkładkę wewnętrzną.
Górna część:
 • Wysokość: 34 cm,
 • Antybakteryjna podszewka wykonana z bawełny typu Jersey,
 • Wzmocnione podbicie, 
 • Ochrona kostki i pięty
Podeszwa:
 • Wzmocniony przód,
 • Solidne obcasy o wysokości 3 cm,
 • Absorpcja energii >20J

Dostępne rozmiary:
35-47 

Kalosze do przemysłu spożywczego wykonane z materiału 
PVC+Nitryl. Posiadają wyjmowana wkładkę wewnętrzną.
Górna część:
 • Wysokość: 26 cm,
 • Antybakteryjna podszewka wykonana z bawełny typu Jersey,
 • Wzmocnione podbicie, 
 • Ochrona kostki i pięty
Podeszwa:
 • Wzmocniony przód,
 • Solidne obcasy o wysokości 3 cm,
 • Absorpcja energii >20J

Dostępne rozmiary:
35-47 
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KOZAKI DO MROŹNI ICEBERG S2/S3 CI HRO

Cholewka: skóra bydlęca, wodoodporna. Podszewka GORE-TEX 
z membraną HPR - oddychająca, wodoodporna, izolująca przed 
zimnem do -20˚C. Antybakteryjna wkładka z izolacją termiczną, 
oddychająca. Podszewka wykonana z PU+PU, odporność na 
poślizg (0,34), system przeciwskrętny. Podnosek niemetalowy 
200 J. Elementy odblaskowe. Komfort SAE (Shock Absorbent 
Effects) - absorbcja energii w części piętowej. 

Zgodna z normą: EN-ISO 203445: 2004
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Obuwie ochronne niskie typu mokasyn do użytku w przemyśle 
rolno-spożywczym, placówkach zbiorowego żywienia, laboratoriach 
i przemyśle farmaceutycznym. Cholewka z mikrowłókien, zmywalna. 
Górna część cholewki podwójnie wyściełana. Oddychająca wyściół-
ka ze strukturą plastra miodu. Ochronny podnosek kompozytowy 
200 dżuli. Podeszwa PU1D o jednolitej gęstości. 

Zgodne z normą: EN ISO 20345:20011 S2 SRC
Dostępne rozmiary: 35-47

Zgodne z normą: 
EN ISO 20344:2007
Dostępne rozmiary: 36-46

Obuwie ochronne niskie typu mokasyn do użytku w przemyśle 
rolno-spożywczym, placówkach zbiorowego żywienia, laboratoriach 
i przemyśle farmaceutycznym. Cholewka z mikrowłókien, zmywal-
na. Górna część cholewki podwójnie wyściełana. Oddychająca 
wyściółka ze strukturą plastra miodu. Ochronny podnosek kompo-
zytowy 200 dżuli. Podeszwa PU1D o jednolitej gęstości. 

Dostępne rozmiary: 35-47
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Zgodnie z normą: 
EN ISO 20344:2007
Dostępne rozmiary: 37-50

Zgodne z normą: 
EN 345
Dostępne rozmiary: 35-47

Zgodne z normą: 
EN ISO 20344:2007
Dostępne rozmiary: 37-47
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Zgodne z normą: 
EN-ISO 20345: 2004

Cholewka: skóra bydlęca, wodoodporna. Podszewka oddychają-
ca, szybkoschnąca i odporna na śceranie. Antyelektrostatyczna, 
antybakteryjna wkładka tekstylna, wchłaniająca pot. Możliwość 
prania wkładki. Podeszwa wykonana z PU+PU. Antypoślizgowa 
(0,34). System przeciwskrętny. Podnosek niemetalowy 200 J. 
Elementy odblaskowe. Komfort SAE (Shock Absorbent Effects) 
- absorbcja energii w części piętowej. 

Zgodne z normą: 
EN-ISO 20345: 2004
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Zalety:
• Ochrona czubka stopy przed uderzeniami i zmiażdżeniem oraz 

przodu podeszwy buta przez zabrudzeniami, przecięciami, 
zakurzeniem i ścieraniem. 

• Zdejmowana opaska dopasowuje się do różnych wysokości 
buta. Elastyczny materiał wykonania zapewnia najlepsze 
dopasowanie do każdego rodzaju obuwia wyjściowego. 

• Ekonomiczne: możliwość stosowania przez wielu użytkowni-
ków. Dzięki wymiennej opasce okres użytkowania produktu 
znacznie wydłuża się. 

Zgodne z normą: EN 20344, EN ISO 4643

Dostępne rozmiary: 35-48

Dostępna wersja ocieplana – model 
COLOMBO METAL FREE FOURRE

Zgodne z normą: EN ISO 20345

Opatentowana struktura gumowej podeszwy oraz wzór wyżło-
bień redukują poślizgnięcia się oraz upadki na śliskiej i mokrej 
powierzchni. Testowane laboratoryjnie oraz w warunkach natu-
ralnych dla otrzymania doskonałej wydajności na szerokiej 
gamie powierzchni łącznie z drewnianą, płytkami, linoleum oraz 
betonem. Termoplastyczny elastomer (TPE) utrzymuje nakładki 
STABILGripperTM dopasowane do różnego rodzaju obuwia. 
Wyściółka zapewnia komfort i redukuje zmęczenie stopy. 
Bezpieczna temperatura mycia - do 140˚C, łatwe w czyszczeniu 
gorącą wodą z mydłem.  

Dostępne rozmiary: Męskie: 35-48
Damskie: 35-43
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� Cholewka: skóra bydlęca, wodoodporna
�      Nieprzemakalna, oddychająca podszewka z systemem GORE-TEX® 

HPR® 
• Antybakteryjna wkładka, wchłaniająca pot, bardzo przewiewna
• Podeszwa wykonana z PU + N. Odporna na temperaturę 300°C 
   w krótkotrwałym kontakcie. System przeciwskrętny
• Komfort SAE (Shock Absorbent Effect) – absorpcja energii w części piętowej
• Podnosek metalowy 200J
• Wkładka antyprzebiciowa metalowa (S3 + CI + HRO + WR)
• Okrągłe, nieprzemakalne I wytrzymałe na rozciąganie sznurówki.
• Wersja extra szeroka.
• Dostępna również wersja z kevlarową wkładką antyprzebiciową 

i z podnoskiem nie metalowym 200J.
• Maksymalna wewnętrzna wysokość cholewki: 126mm

Zgodne z normą: EN-ISO 20345: 2004 S3 + CI + HRO + WR
Dostępne rozmiary: 35-50

Zgodne z normą: EN ISO 20345 S5 HRO CR SRC

� Cholewka: wodoodporna skóra dwoina typu nubuk oraz tkanina

� Model o sportowym designie
� Podszewka tekstylna, oddychająca, szybko schnąca i odporna na 

� Antyelektrostatyczna, antybakteryjna wkładka, wchłaniająca pot, 

� Podeszwa wykonana z PU/PU ESD
� Komfort SAE (Shock Absorbent Effect) – absorpcja energii w części 

� Tekstylna wkładka antyprzebiciowa dla modelu S3
� Sznurowadła okrągłe odporne na zgięcia
� Wersja exstra szeroka
� Elementy odblaskowe
� Maksymalna wewnętrzna wysokość cholewki: 40mm

Zgodne z normą: EN-ISO 20345 S2+SRC+ESD
Dostępne rozmiary: 35-48

piętowej kompozytowy podnosek 200J

z możliwością prania

ścieranie

fabryczna

 BARBAO S3 + CI + HRO + WR

ACEBO FRESH S2+SRC+ESD
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� Buty wykonane z oddychającej wołowej skóry
� Podeszwa PU / PU z systemem NON BENDING – zapobiega-

jącym skręceniom stopy na śliskim podłożu
� Podnosek niemetaliczny o wytrzymałości 200J
� Wkładka antyelektrostatyczna, antybakteryjna, wchłaniająca 

pot
� Pięta absorpcyjna – amortyzacja w rejonie pięty
� Maksymalna wysokość wewnętrzna: 75 mm
� CI – Izolacja chroniąca stopę przed zimnem
� SRC = SRA + SRB – odporność na poślizg
� SRA – podłoże ceramiczne + środek myjący; SRB – podłoże 

stalowe + gliceryna
� Możliwa wersja bez wkładki antyprzebiciowej (S2+CI+SRC)
� Możliwa wersja ESD – ochrona przed wyładowaniem elektro-

statycznym

Zgodne z normą: EN ISO 20345 S2+CI+SRC
Dostępne rozmiary: 35-48

ENEBRO S2+CI+SRC

� Cholewka: skóra bydlęca zamszowa nubuk oraz Cordura®, 
wodoodporna

� Podszewka tekstylna, oddychająca, szybko schnąca i odporna 
na ścieranie

� Antyelektrostatyczna, antybakteryjna wkładka wchłaniająca 
pot. Możliwość prania wkładki.

� Podeszwa wykonana z PU/PU. System przeciwskrętny
� Podnosek niemetalowy 200J
� Stalowa podeszwa antyprzebiciowa (dla modelu S3+CI) 
� Dostępna również wersja z kevlarową podeszwą antyprzebi-

ciową.
� Elementy odblaskowe
� Okrągłe, wytrzymałe na rozciąganie sznurówki.
� Wersja extra szeroka
� Komfort SAE (Shock Absorbent Effect) – absorpcja energii 

w części piętowej
� Maksymalna wewnętrzna wysokość cholewki: 80 mm

Zgodne z normą: EN ISO 20345 S2, S3+CI+SRC
Dostępne rozmiary: 35-48

GRANADO S2, S3+CI+SRC
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Dostępne rozmiary (szerokość x wysokość w cm):

Fartuch został wykonany z nitrylu. Idealny do prac w ubojni. 
Bardzo elastyczny. Posiada odporność na tłuszcze zwierzęce, 
krew oraz temperaturę. 

Dostępne rozmiary: 

Grubość: 

R

Wykonany w 100% z poliuretanu. Nie posiada podszewki baweł-
nianej dzięki czemu nie łuszczy się oraz nie gnije. Fragmenty 
materiału nie odrywają się od fartucha na skutek czego nie ma 
ryzyka przedostania się ich do produktów. Grubość: 300 lub 500. 
Wysoka odporność na tłuszcze zwierzęce i krew. Idealny do 
pracy na produkcji oraz dla osób myjących. 

Dostępne rozmiary: Nie posiada 
metalowych elementów!

Bardzo lekki. 

FARTUCH POLIURETANOWY DELTA MONOBLOC

ZARĘKAWNIKI POLIURETANOWE „JULIET”
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odpryski

Dostępne rozmiary: 

Dostępne rozmiary: 
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Regulowane zapięcie dolnej części nogawek. Gęsty ścieg szwów. 
Wszystkie produkty serii FLEXOTHANE KLEEN mogą być prane 
w temperaturze 95˚C. 
Ref: 6639

Kaptur z gumką. Zapinamy na zamek i na wierzchu na guziki. Regulo-
wane zapięcie dolnej części nogawek oraz rękawów. Gęsty ścieg 
szwów. Wszystkie produkty serii FLEXOTHANE KLEEN mogą być 
prane w temperaturze 95˚C.
Ref: 6219 

BLUZA WODOODPORNA „MORGAT”

KOMBINEZON WODOODPORNY „TRONDHEIM”
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Dostępne kolory: 10

Z RĘKOJEŚCIĄ DLA KOBIET

S19-10-20
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Okrągła stalka : 30 cm

STALKA OSTRA D86 0A 30
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Stalowa wkładka antyprzebiciowa

Jednoczęściowy niebieski korpus ostrzałki, wykonany jest 
z ultra-odpornego i wykrywalnego polipropylenu.

Umożliwia szybkie i skuteczne ostrzenie noży, nawet dla począt-
kujących.
Łatwa konserwacja - ostrzałka posiada 2 proste wymienne 
druty ostrzące, które zapewniają szybkie i skuteczne ostrzenie. 
Ostrzałka wyposażona jest w uchwyt ze stali nierdzewnmej do 
zamontowania: 

Umożliwia szybkie i skuteczne ostrzenie noży, nawet dla począt-
kujących.
Łatwa konserwacja - ostrzałka posiada 2 proste wymienne 
druty ostrzące, które zapewniają szybkie i skuteczne ostrzenie. 
Ostrzałka wyposażona jest w uchwyt ze stali nierdzewnmej do 
zamontowania: 

Umożliwia szybkie i skuteczne ostrzenie noży, nawet dla począt-
kujących.
Łatwa konserwacja - ostrzałka posiada 2 proste wymienne 
druty ostrzące, które zapewniają szybkie i skuteczne ostrzenie. 
Ostrzałka wyposażona jest w uchwyt ze stali nierdzewnmej do 
zamontowania: 

Ostrzałka posiada wskaźnik zużycia noża, co zwiększa bezpie-
czeństwo pracy. 

Zgodny z Normą: 
CE 2002/72/CE; CE 2004/19/CE; CE 2007/19/CE.

SHARP'EASY WYKRYWALNA
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Zgodna z normami: 
EN 14328 i 1082.1. zapewnia najlepszą ochronę podczas 
używania noży krążkowych. 

Zgodna z normami: 
EN 14328 i 1082.1. NF EN 1811 + A1, ISO 13999-1 zapewnia 
najlepszą ochronę podczas używania noży elektrycznych. 
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WILCO T+ KRÓTKA LUB DŁUGA

40

+

• średnica wewnętrzna oczka: 3,2 mm
• średnica zewnętrzna oczka: 4 mm 

   średnica wewnętrzna oczka: 3,2 mm
   średnica zewnętrzna oczka: 4 mm 

Rękawica:
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55 x 70 cm (990 g)
55 x 80 cm (1 120 g)

55 x 70 (1 700g)
55 x 80 (1 900g)

oczka

• Średnica wewnętrzna oczka: 5,6 mm
• Średnica zewnętrzna oczka: 7 mm

Kolczuga zapewnia użytkownikowi komfort i jest elastyczna.

dopuszczonego

KOLCZUGA Z OCZEK LIGHTINOX

SZELKI WYMIENNE DO KOLCZUG METALOWYCH
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Do tuniki pasują rękawice metalowe Manulatex z ochroną barku 
umocowane za pomocą zatrzasków znajdujących się w bolerku 
i rękawicy.

Pierwszy poziom ochrony według standardów normy EN ISO 
13998. Małe oczka zapewniają doskonałą ochronę. Cechy 100% 
nierdzewnej stalowej kolczugi:

• Grubość drutu: Ø 0,5 mm 
• Średnica wewnętrzna oczka: 3 mm
• Średnica zewnętrzna oczka: 4 mm 

Kolczuga zapewnia użytkownikowi komfort i jest elastyczna. Może 
być czyszczona energicznie wodą o temperaturze 50˚C. Potem 
powinna być wypłukana wodą o minimalnej temperaturze 82˚C. 
Dezynfekcja musi być wykonana przy użyciu niekwaśnego 
produktu dopuszczonego do kontaktu z żywnością.
Zastosowanie: praca z użyciem noży oraz ostrych narzędzi przy 
wykrawaniu

Dostępne rozmiary:
44 x 77 cm (850g)
55 x 78 cm (1 050g)

55 x 95 cm (2 290 g)
55 x 110 cm (2 480 g)

LEKKI
800-1100 GRAM*
*w zależności od rozmiaru

oczka

• średnica wewnętrzna oczka: 3 mm
• średnica zewnętrzna oczka: 4 mm

dopuszczonego

dopuszczonego

KOLCZUGA Z OCZEK PARINOX 

oczka
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WERSJA „L” PRZEDŁUŻONA
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Możliwość podłączenia do komputera, dzięki czemu możemy mieć pełną 
kontrolę nad urządzeniem oraz całą jego historię przeprowadzonych 
testów.
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DOZOWNIK ŻELU DEZYNFEKCYJNEGO ZE STALI
NIERDZEWNEJ Z PEDAŁEM NOŻNYM

Panel w formacie A4

Tacka „niekapka”

Uchwyt pojemnika na kłódkę

1 naciśnięcie na pedał = 
1 dawka produktu

Widok z tyłu

IND
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Produkt został wykonany z austenitycznej stali 
nierdzewnej zapewniającej jego trwałość 
(przystosowany do kontaktu z żywnością)

Wideo prezentujące produkt na: 
https://www.youtube.com/watch?v=TiWWZd73peo

Montaż urządzenia w głównych ciągach komunikacyjnych, przy wejściu i/lub wyjściu z produkcji czy 
szatni, zapewni utrzymanie doskonałej higieny rąk pracowników i gości, a tym samym spełnienie 
obowiązujących standardów HACCP.

CHARAKTERYSTYKA:
- Dozownik do żelu dezynfekcyjnego wykonany ze stali nierdzewnej NF EN 1.4307 (AISI 304L) - 
  blacha o grubości 2 mm.
- W zestawie:

* Panel ze stali nierdzewnej (format A4)
* Tacka (tacka „niekapka”)
* Kłódka

- Dostosowany do wszystkich typów żeli dezynfekcyjnych
- Duża wydajność dzięki pojemności pojemnika 5L (nie zawiera pojemnika z żelem)
- Średnia dawka dostarczana przez urządzenie: około 3 ml
- Możliwość montażu nawet w małej przestrzeni = wymiary gabarytowe: szerokość 350 x głębokość 
   422 x wysokość 1172 mm (z panelem) lub 1020 mm (bez panelu)
- Waga: 6.5 kg (bez pojemnika)

UŻYTKOWANIE:
- Łatwy w użyciu: jedno naciśnięcie na pedał = jedna dawka produktu => bezdotykowo. 
- Wylewka jest odsunięta od kolumny dozownika w celu uniknięcia kontaktu podczas pobierania  
  produktu. 
- Możliwość mocowania do podłoża
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Dostępne rozmiary: 

Dostępne rozmiary: 
S - XXXL

Dostępne rozmiary: 
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Dostępne rozmiary:
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Dodatkowa ochrona i podszewka w kolanach. Wysoki tył. 
Najlepszej jakości temiczna i ocieplana podszewka. Gęsty ścieg 
szwów. Zamek błyskawiczny (od góry w dół) z tłu nóg. Ogrod-
niczki posiadają 2 kieszenie. Klamry ze sprzączkami. Spodnie 
zwężające się ku dołowi. Łatwe zapinanie. Zamek błyskawiczny 
pod patką.
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automatyczne
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NÓŻ BEZPIECZNY - DTM 101

ZESTAW PLASTRÓW - DTM 1120
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Przenośny zestaw w trzech rozmiarach. W skład zawartości 
wchodzą m.in.: opatrunki o różnych rozmiarach, opatrunek 
na palce i kończyny, Hydrogel w saszetkach i butelce, bandaż 
proform i piankowy, wodoodporne plastry, taśma, rękawicz-
ki, nożyczki, koc. 

Przenośny zestaw w trzech rozmiarach. W skład zestawu 
wchodzą 24 elementy: opatrunki o różnych rozmiarach, 
opatrunek na palce i kończyny, Hydrogel w saszetkach 
i spray’u, bandaż proform i piankoy, wodoodporne plastry, 
taśma, rękawiczki, nożyczki i koc. 

ZESTAW 
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BRAMOWE
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NOTATKI





Bezpłatna infolinia


