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Nasza firma
Our company

Kolczugi wymyślono ponad tysiąc lat temu. Jednak dopiero od niedawna jego produkcja i poziom wykonania osiągnęły tak wysoki standard.

Historia firmy Manulatex rozpoczęła się w roku 1979 w Champtocé-sur-Loire, w pobliżu Angers.
W małym warsztacie pan Bodard rozpoczął produkcję fartuchów dla rzeźników, sprzedawców ryb, hodowców ostryg i ogrodników.

Z roku na rok działalność ta zwiększa się i różnicuje. Oprócz fartuchów, Manulatex uzupełnia swoją ofertę o metalowe rękawice i tuniki.

Wszystko to stało się możliwe dzięki opracowaniu własnego procesu produkcyjnego.
„Innowacyjność jest tym, co nas najlepiej określa. To DNA firmy Manulatex.”

Posiadamy około dwudziestu patentów, które pozwalają nam oferować naszym klientom najnowocześniejsze i bezpieczne produkty.

Od początku istnienia Manulatex nigdy nie przestał proponować coraz bardziej wydajnych produktów.
Firma jest jednym ze światowych liderów w produkcji środków ochrony indywidualnej z kolczugi: rękawic, fartuchów i tunik.

Również fartuchy higieniczne wielokrotnie udowodniły swoją skuteczność w wielu dziedzinach.

Chaimail exist for more than a millenium. However only recently its manufacturing reached such a level of performance and requirement.

In Champtocé-sur-Loire, near Angers, starts Manulatex’s history in 1979.

All of this became possible thanks to the development of our own production process.

We have around twenty patents that give us the possibility to offer our customers the most modern and safe products.

Since the beginning Manulatex never ceased to propose more performing products.
The company is one of the world’s leader in manufacturing chainmail equipments : gloves, aprons and tunics.
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Wyprodukowano we Francji
Made in France

W 2020 roku Manulatex miał zaszczyt reprezentować departament Maine et Loire podczas wielkiej wystawy „Made in France” 
w Pałacu Elizejskim, wydarzenia promującego lokalną produkcję.

To zaszczyt dla naszej firmy, ponieważ podkreśla 40 lat doświadczenia i wysiłków w utrzymaniu know-how, wartości i najnowo-
cześniejszego przemysłu w naszym kraju. Naszym celem jest ciągłe wprowadzanie innowacji i oferowanie naszym klientom 

produktów odpowiadających ich najwyższym wymaganiom.

Jesteśmy dumni z tego, że obecnie należymy do światowej czołówki producentów środków ochrony indywidualnej wykonanych 
z kolczugi.

In 2020, Manulatex had the privilege to represent the department of Maine et Loire during the great exhibition of « Made in France » at the 
Elysée palace, an event promoting the local manufacturing.

It is an honor for our company as it highlights 40 years experience and efforts in maintaining a know-how, values and cutting-edges industry in 
our country. We are aiming to keep innovating and offer our customers products responding their highest requirements.

Today, we are proud to be among the world leading manufacturers of chainmail PPE.

Załączone zdjęcia i dokumenty nie stanowią części umowy / Pictures and documents inside
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SYSTEMY ZABEZPIECZAJĄCE: 
Master Lock (USA)

WYŁĄCZNI PARTNERZY EURODIS

OBUWIE OCHRONNE 

RĘKAWICE ANTYPRZECIĘCIOWEPRODUKTY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

OSTRZAŁKI DO NOŻY

KALOSZE
PROFESJONALNE NOŻE

DOZOWNIKI ZE STALI NIERDZEWNEJ

ROBUSTA (Hiszpania)Gaston MILLE (Francja) ETCHE SECURITE (Francja)

HANDEX (Francja) 

BOBET Materiel (Francja)

Nora (Włochy)

EPIBOX (Francja)

CARIBOU (Francja)

ULTITEC (Taiwan)
KOMBINEZONY OCHRONNE

Wraz z pozostałymi Partnerami Eurodis dostarczamy Państwu rozwiązania w zakresie: ryzyka elektrycznego, spawalniczego, wykrywania gazu, 
profesjonalnego znakowania i ryzyka jądrowego.

Załączone zdjęcia i dokumenty nie stanowią części umowy / Pictures and documents inside
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RĘKAWICE
GLOVES

Rękawice MANULATEX-FRANCE ze stali nierdzewnej znajdują zastosowanie w przemyśle mięsnym, zakładach gastro-
nomicznych, supermarketach, przemyśle tekstylnym i wielu innych dziedzinach. Zapewniają ochronę przed skaleczenia-

mi, uderzeniami nożami ręcznymi lub ręcznymi narzędziami tnącymi.

« Manufacturing a glove requires hours of work, more than 12000 rings, welded one by one.

MANULATEX-FRANCE mesh gloves are made with 100% food contact approved stainless steel. They are used by butchers in meat 

They ensure cut-protection against any risks with hand knives, hand cutting tools or stabbing.

„Aby wyprodukować rękawicę potrzeba wielu godzin pracy, wymaga to spawania ponad 12 tysięcy pierścieni jeden po 
drugim.

Wykwalifikowany personel, wydajne maszyny, wszystko to mamy w firmie Manulatex.”

Załączone zdjęcia i dokumenty nie stanowią części umowy / Pictures and documents insideZałączone zdjęcia i dokumenty nie stanowią części umowy / Pictures and documents inside
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Zapięcie nadgarstka z zabezpieczonym systemem sprężynowym
Wrist fastening by protected spring system

Zintegrowane napinacze
Integrated tensioners

Zapięcie z wymiennymi paskami 
Fastening by removable strap

Dostępne również w wersji wykrywalnej
Available in detectable version

WILCO

GCM

NACIĄGACZE DO RĘKAWIC
GLOVE TENSIONER

WILCOFLEX

®

®

®

Nasze rękawice w całości wykonane są z kolczugi ze stali nierdzewnej.
Our gloves are made with a 100% stainless steel chainmail

 

 For our complete glove ranges, we use a very high quality stainless steel chainmail, 

We wszystkich naszych seriach rękawic stosujemy wysokiej jakości, niezwykle 
wytrzymałą kolczugę ze stali nierdzewnej, dopuszczoną do kontaktu z żywnością. 

approved for food contact and extremely resistant.

Załączone zdjęcia i dokumenty nie stanowią części umowy / Pictures and documents inside
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WILCO
Nowy design
New design

Size is indicated by the color tag on the glove
Long and blade-stop cuffs are equipped with stainless steel stiffeners

NF EN ISO 1082-1     
ISO 13999-1
NF EN 14328              

NF EN 1811 + A1

Elastyczny mankiet ze stali nierdzewnej  
Stainless steel spring wristband

 
Ergonomics and ease of movement

Ergonomia i komfort ruchu

WILCO glove is reversible
Rękawice WILCO są odwracalne

and more resistant.

WILCO glove conception offers an ease of movement in order to reduce tiredness 

Konstrukcja rękawicy WILCO zapewnia łatwość poruszania się i zmniejsza
dyskomfort i zmęczenie użytkownika. 

and discomfort of the operator.

For an optimal comfort the WILCO glove is available in left handed and right handed 
version. However in order to help you facing any. 

Produkt opatentowany / Patented product

RĘKAWICE
GLOVES

®

Elastyczne sprężyny w mankiecie zabezpieczone są oplotem z kolczugi
i dzięki temu zapewniają optymalne trzymanie.

 Oferuje lepsze mocowanie i jest bardziej odporna na uszkodzenia.

Dla optymalnego komfortu rękawice WILCO dostępne są w wersji na lewą 
i na prawą rękę. Jednak w celu umożliwienia pracy w każdej sytuacji, rękawi-

ce te są również odwracalne.

Rozmiar wskazuje kolorowa kropka na rękawicy Długie mankiety chroniące 
przed przecięciem wyposażone są w usztywnienia ze stali nierdzewnej

Załączone zdjęcia i dokumenty nie stanowią części umowy / Pictures and documents inside
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Rękawice bez mankietu
Glove without cuff

Rękawice z długim mankietem
Glove with long cuff

Rękawice z krótkim mankietem
Glove with short cuff

Rękawice z mankietem 
chroniącym przed przecięciem

Glove with blade-stop cuff

5 Modeli / 5 Models

* Standardowe rozmiary i odpowiedniki / Sizes and equivalences

Produkt opatentowany / Patented product

RĘKAWICE
GLOVES

Rękawice z ochroną barku
Glove with shoulder cuff

XXXS
4 - 4 ½

XXS
5 - 5 ½

XS
6 - 6 ½

S
7 - 7 ½

M
8 - 8 ½

L
9 - 9 ½

XL
10 

XXL
11 

4 mm

3 mm

0,5 mm

00 .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6

Zastąpić gwiazdkę (*) w odnośniku numerem rozmiaru. / Replace the (*) in the reference by the size number.

Załączone zdjęcia i dokumenty nie stanowią części umowy / Pictures and documents inside
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WILCOFLEX
Nowy design
New design

RĘKAWICE
GLOVES

Produkt opatentowany / Patented product

®

Zintegrowane sprężyny dla idealnego dopasowania 

Doskonale dopasowane

Zmniejszone użycie plastiku
No more plastic

with the hand. No need for a plastic tensioner. 

Wierzchnia strona rękawicy / Reverted glove view

Lepsze dopasowanie dla 
zwiększenia zręczności.

Rękawice WILCOFLEX / WILCOFLEX glove Inne rękawice / Classic glove

Get rid of plastic glove tensioners. Save money and help the planet !

Choose either left-handed glove (GA) or right-handed glove (DR)
Size is indicated by the color tag on the glove

Long and blade-stop cuffs are equipped with stainless steel stiffeners

NF EN ISO 1082-1     
ISO 13999-1
NF EN 14328              

NF EN 1811 + A1

Zintegrowane sprężyny pełnią funkcję napinaczy do rękawic. Dzięki nim 
rękawica dopasowuje się do kształtu dłoni. Nie ma potrzeby stosowania 

plastikowych naciągaczy do rękawic.

Nie trzeba się męczyć z plastikowymi naciągaczami do rękawic. Można 
oszczędzić pieniądze i pomóc ratować planetę!

Dostępne w wersji na lewą (GA) lub prawą (DR) rękę. 
Rozmiar oznaczony jest kolorową kropką na mankiecie 
Długie mankiety z usztywnieniami ze stali nierdzewnej

Załączone zdjęcia i dokumenty nie stanowią części umowy / Pictures and documents inside
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* Standardowe rozmiary i odpowiedniki / Sizes and equivalences

RĘKAWICE
GLOVES

5 Modeli / 5 Models

Rękawice bez mankietu
Glove without cuff

Rękawice z długim mankietem
Glove with long cuff

Rękawice z krótkim mankietem
Glove with short cuff

Rękawice z mankietem 
chroniącym przed przecięciem
Glove with blade-stop cuff

Rękawice z ochroną barku
Glove with shoulder cuff

XXXS
4 - 4 ½

XXS
5 - 5 ½

XS
6 - 6 ½

S
7 - 7 ½

M
8 - 8 ½

L
9 - 9 ½

XL
10 

XXL
11 

4 mm

3 mm

0,5 mm

00 .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6

Zastąpić gwiazdkę (*) w odnośniku numerem rozmiaru. / Replace the (*) in the reference by the size number.

Załączone zdjęcia i dokumenty nie stanowią części umowy / Pictures and documents inside
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GCM
NOWY DESIGN

New design

Reversible
Fastening by press stud button on strap

Choose either left-handed glove (GA) or right-handed glove (DR)
Long and blade-stop cuffs are equipped with stainless steel stiffeners

NF EN ISO 1082-1     
ISO 13999-1
NF EN 14328              

NF EN 1811 + A1

RĘKAWICE
GLOVES

®

Zapięcie na zatrzask i wymienny pasek
Press stud fastening and removable strap

Ergonomia i komfort ruchu  
Ergonomics and ease of movement

Zdejmowane, wymienne paski
Replaceable removable straps

Food grade removable polyurethane strap and stainless steel press-stud.

Wrist fastening with straps gives the possibility to the operator to adjust the glove 
fastening at his convenience. Movements are more simple and more natural. 

Our 100% PU straps and 100% stainless steel buckles are removable and 
replaceable.

Zdejmowany pasek z poliuretanu i zatrzask ze stali nierdzewnej dopusz-
czony do kontaktu z żywnością.

System regulacji paska pozwala użytkownikowi dostosować rękawicę do 
swoich potrzeb i wygody. Dzięki temu ruch jest łatwiejszy i bardziej naturalny.

Nasze poliuretanowe paski do rękawic z klamrą ze stali nierdzewnej 
są wymienne.

Odwracalne
Dostępne w wersji na lewą (LH) lub prawą (RH) rękę 
Długie mankiety z usztywnieniami ze stali nierdzewnej

Załączone zdjęcia i dokumenty nie stanowią części umowy / Pictures and documents inside
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* Standardowe rozmiary i odpowiedniki / Sizes and equivalences

RĘKAWICE
GLOVES

5 Modeli / 5 Models

Rękawice bez mankietu
Glove without cuff

Rękawice z długim mankietem
Glove with long cuff

Rękawice z krótkim mankietem
Glove with short cuff

Rękawice z mankietem 
chroniącym przed przecięciem
Glove with blade-stop cuff

Rękawice z ochroną barku
Glove with shoulder cuff

XXXS
4 - 4 ½

XXS
5 - 5 ½

XS
6 - 6 ½

S
7 - 7 ½

M
8 - 8 ½

L
9 - 9 ½

XL
10 

XXL
11 

4 mm

3 mm

0,5 mm

00 .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6

Zastąpić gwiazdkę (*) w odnośniku numerem rozmiaru. / Replace the (*) in the reference by the size number.

Załączone zdjęcia i dokumenty nie stanowią części umowy / Pictures and documents inside
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NACIĄGACZ  DO RĘKAWIC
GLOVE TENSIONER

Dostępne również w wersji wykrywalnej
Also available in detectable version

Nowy materiał
z pamięcią kształtu

Dopuszczony do kontaktu
z żywnością

Duża elastyczność
100% poliuretan

Approved for 
food contact

New material shape 
memory

Great elasticity
100% polyurethane

Taille L / L Size Taille M / M Size 

Do rękawic w rozmiarach Do rękawic w rozmiarachFor the following gloves For the following gloves

RĘKAWICE
GLOVES

* Standardowe rozmiary i odpowiedniki / Sizes and equivalences

Produkt opatentowany / Patented product

Idealnie dopasowane

An exclusive system to adjust the glove to 
the hand and improve the operator’s 

dexterity.

Without glove tensioner

00 0 1 2 3 4 5 6

Zastąpić gwiazdkę (*) w odnośniku literą M lub L / Replace the (*) in the reference by the letter M or L

Oryginalny produkt firmy Manulatex-France od 1995 r. / The original by Manulatex-France since 1995 

Specjalny system, który pozwala 
rękawicy przylegać do dłoni 
i ułatwia chwytanie małych 

przedmiotów.

Z naciągaczami Bez naciągaczy

Załączone zdjęcia i dokumenty nie stanowią części umowy / Pictures and documents inside
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METALOWE FARTUCHY
METALLIC APRONS

« Food industry is an activity with a high frequency of work accidents. The meat sector is probably the most concerned. 

MANULATEX-FRANCE metallic aprons are made with 100% food contact approved stainless steel. They are used by butchers in 

with hand knives, hand cutting tools or stabbing.

Fartuchy metalowe MANULATEX-FRANCE wykonane w 100% ze stali nierdzewnej znajdują zastosowanie w przemyśle 
mięsnym, restauracjach, supermarketach, przemyśle tekstylnym i wielu innych dziedzinach. Zapewniają ochronę przed 

skaleczeniami, uderzeniami nożami ręcznymi lub ręcznymi narzędziami tnącymi.

„Przemysł spożywczy jest jednym z najbardziej narażonych na wypadki sektorów, szczególnie przemysł mięsny. 
Dlatego nasze fartuchy i tuniki muszą być bez zarzutu.”

Załączone zdjęcia i dokumenty nie stanowią części umowy / Pictures and documents inside
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FLEXINOX

TPLUS

LIGHTOVER

PARINOX

 Photos et documents non contractuels / Pictures and documents inside are non-contractual

Stopień ochrony 1 - level 1
Komfort i elastyczność, do trybowania 
/ Comfort and flexibility, for trimming

Komfrot i elastyczność, do rozbioru mięsa 
/ Comfort and flexibility, for boning

Wytrzymałość i elastyczność
/ Resistance and flexibility

Poziom ochrony 2 - level 2

Poziom ochrony 2 - level 2

Lekkość i ochrona / Lightness and safety
Poziom ochrony 2 - level 2

LIGHTINOX

Załączone zdjęcia i dokumenty nie stanowią części umowy / Pictures and documents inside
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PARINOX

4 Rozmiary / 4 Sizes

Fartuch -  Apron

Trimming aprons made of 100% stainless steel chainmail.

You can add a hygienic cover or a press studs apron for maximum hygiene and ease of cleaning.
Equipped with 2x3 press studs in order to adapt a MANULATEX chainmail shoulder glove.

NF EN ISO 13998

Dostarczany z szelkami VITOFIX lub BRETEX 
 / Delivered with VITOFIX

Nowa: Kategoria ochrony osobistej III / New : PPE category III

Komfort i elastyczność / Comfort and flexibility

METALOWE FARTUCHY
METALLIC APRONS

4 mm

3 mm

0,5 mm

Poziom ochrony 1 - level 1

Fartuch PARINOX
PARINOX apron 44 x 70 44 x 77 55 x 78 55 x 85

Fartuch do rozbioru mięsa wykonany z kolczugi ze stali nierdzewnej.
Górna część fartucha wyposażona jest w cztery punkty mocowania – podwójne klamry – które umożliwiają użytkownikowi regulację 

fartucha zgodnie z jego potrzebami.
Możliwość dodania higienicznej osłony lub doczepianego fartucha dla maksymalnej higieny i łatwego czyszczenia.
Wyposażona w 2x3 zatrzaski do mocowania rękawicy ochronnej z rękawem do ramienia (marki MANULATEX).

Załączone zdjęcia i dokumenty nie stanowią części umowy / Pictures and documents inside
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METALOWE FARTUCHY
METALLIC APRONS

4 Rozmiary / 4 Sizes

PARINOX
Tunika - Tunic

Trimming aprons made of 100% stainless steel chainmail.
You can add a press studs apron for maximum hygiene and ease of cleaning.

Equipped with 2x3 press studs in order to adapt a MANULATEX chainmail shoulder glove.

NF EN ISO 13998

Dostarczana z paskiem na plecy / Delivered with back strap

Nowa: Kategoria ochrony osobistej III / New : PPE category III

4 mm

3 mm

0,5 mm

Komfort i elastyczność / Comfort and flexibility

Poziom ochrony 1 - level 1

Tunika PARINOX
PARINOX tunic 50 x 85 55 x 85 55 x 100 55 x 115

Tunika wykonana w całości z kolczugi ze stali nierdzewnej.
Możliwość dodania dopinanego fartucha dla maksymalnej higieny i łatwości czyszczenia.

Wyposażony w 2x3 zatrzaski do mocowania rękawicy ochronnej z rękawem do ramienia (marki MANULATEX).

Załączone zdjęcia i dokumenty nie stanowią części umowy / Pictures and documents inside
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LIGHTINOX

Boning apron made of 100% stainless steel chainmail.

You can add a hygienic cover or a press studs apron for maximum hygiene and ease of cleaning.
Equipped with 2x3 press studs in order to adapt a MANULATEX chainmail shoulder glove.

NF EN ISO 13998
METALOWE FARTUCHY

METALLIC APRONS
Fartuch - Apron

Nowa: Kategoria ochrony osobistej III / New : PPE category III

Dostarczany z szelkami VITOFIX lub BRETEX  / Delivered with VITOFIX

2 Rozmiary / 2 Sizes

7 mm

5,6 mm

0,7 mm

Poziom ochrony 2 - level 2

Komfort i elastyczność / Comfort and flexibility

Fartuch LIGHTINOX
LIGHTINOX apron 55 x 70 55 x 80

Fartuch do rozbioru mięsa wykonany z kolczugi ze stali nierdzewnej.
Górna część fartucha wyposażona jest w cztery punkty mocowania – podwójne klamry – które umożliwiają użytkow-

nikowi regulację fartucha zgodnie z jego potrzebami.
Możliwość dodania higienicznej osłony lub doczepianego fartucha dla maksymalnej higieny i łatwego czyszczenia.
Wyposażona w 2x3 zatrzaski do mocowania rękawicy ochronnej z rękawem do ramienia (marki MANULATEX).

Załączone zdjęcia i dokumenty nie stanowią części umowy / Pictures and documents inside
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METALOWE FARTUCHY
METALLIC APRONS

LIGHTOVER

Boning apron made of 100% stainless steel chainmail.
You can add a press studs apron for maximum hygiene and ease of cleaning.

Equipped with 2x3 press studs in order to adapt a MANULATEX chainmail shoulder glove.

NF EN ISO 13998
Tunika - Tunic

Nowa: Kategoria ochrony osobistej III / New : PPE category III

Dostarczana z pasem na plecy / Delivered with back strap

2 Rozmiary / 2 Sizes

Poziom ochrony 2 - level 2

Komfort i elastyczność / Comfort and flexibility

4 mm

7 mm

3 mm

5,6 mm

0,5 mm

0,7 mm

Tunika LIGHTOVER
LIGHTOVER tunic 55 x 95 55 x 110

Rękaw zakończony elastycznym mankietem 
wykonanym ze sprężyn.

Self-closing wrist closure system with stainless 
steel spring.

Tunika do rozbioru mięsa wykonana w całości z kolczugi ze stali nierdzewnej.
Możliwość dodania dopinanego fartucha dla maksymalnej higieny i łatwości czyszczenia.

Wyposażony w 2x3 zatrzaski do mocowania rękawicy ochronnej z rękawem do ramienia (marki MANULATEX).
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FLEXINOX

Boning apron made of 100% stainless steel plates.
-

You can add a hygienic cover or a press studs apron for maximum hygiene and ease of cleaning.
Equipped with 2x3 press studs in order to adapt a MANULATEX chainmail shoulder glove.

NF EN ISO 13998
METALOWE FARTUCHY

METALLIC APRONS
Fartuch - Apron

Nowa: Kategoria ochrony osobistej III / New : PPE category III

Dostarczany z VITOFIX / Delivered with VITOFIX

27,4 mm

17,9 mm

Poziom ochrony 2 - level 2

Wytrzymałość i elastyczność / Resistance and flexibility

4 Rozmiary / 4 Sizes
Fartuch FLEXINOX

FLEXINOX apron 40 x 67 45 x 72 55 x 70 55 x 80

The shape and layout of the FLEXINOX 
apron plates make impossible the penetra-

tion of knives on both of its sides
Perforation test results have proved its 

exceptional resistance.

Fartuch do rozbioru mięsa wykonany z płytek ze stali nierdzewnej.
Górna część fartucha wyposażona jest w cztery punkty mocowania – podwójne klamry – które umożliwiają użytkownikowi 

regulację fartucha zgodnie z jego potrzebami.
Możliwość dodania higienicznej osłony lub doczepianego fartucha dla maksymalnej higieny i łatwego czyszczenia.
Wyposażona w 2x3 zatrzaski do mocowania rękawicy ochronnej z rękawem do ramienia (marki MANULATEX).

Kształt i układ płytek fartucha FLEXINOX
sprawiają, że jest on odporny na przebicie 

przez noże z obydwu stron.
Jego nadzwyczajną trwałość potwierdzono

w testach
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METALOWE FARTUCHY
METALLIC APRONS

FLEXINOX

Boning apron made of 100% stainless steel plates.

You can add a press studs apron for maximum hygiene and ease of cleaning.
Equipped with 2x3 press studs in order to adapt a MANULATEX chainmail shoulder glove.

NF EN ISO 13998
Tunika- Tunic

Nowa: Kategoria ochrony osobistej III / New : PPE category III

Dostarczana z pasem na plecy / Delivered with back strap

27,4 mm

17,9 mm

Poziom ochrony 2 - level 2

Trwałość i elastyczność / Resistance and flexibility

3 Rozmiary / 3 Sizes
Tunika FLEXINOX

FLEXINOX tunic 55 x 70 55 x 80 55 x 90

- The shape and layout of the FLEXINOX 
apron plates make impossible the penetra-

tion of knives on both of its sides
Perforation test results have proved its 

exceptional resistance.

Fartuch do rozbioru mięsa wykonany z płytek ze stali nierdzewnej.
Górna część fartucha wyposażona jest w cztery punkty mocowania – podwójne klamry – które umożliwiają użytkownikowi 

regulację fartucha zgodnie z jego potrzebami.
Możliwość dodania higienicznej osłony lub doczepianego fartucha dla maksymalnej higieny i łatwego czyszczenia.
Wyposażona w 2x3 zatrzaski do mocowania rękawicy ochronnej z rękawem do ramienia (marki MANULATEX).

Kształt i układ płytek fartucha FLEXINOX 
sprawiają, że jest on odporny na przebicie 
przez noże z obydwu stron. Jego nadzwy-
czajną trwałość potwierdzono w testach.
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TPLUS

Boning tunic made of 100% stainless steel chainmail.
Less wear damage due to friction.

You can add a press studs apron for maximum hygiene and ease of cleaning.
Equipped with 2x3 press studs in order to adapt a MANULATEX chainmail shoulder glove.

NF EN ISO 13998

Tunika bez rekawów

Tunika z dwoma rękawami

Tunic without sleeve

Tunic with 2 sleeves

Lekkość i ochrona / Lightness and security

Ultralekkie
 rękawy

Ultralight sleeves

METALOWE FARTUCHY
METALLIC APRONS

Tunika- Tunic

Nowa: Kategoria ochrony osobistej III / New : PPE category III

Dostarczana z pasem na plecy / Delivered with back strap

Poziom ochrony 2 - level 2

4 mm

4 mm

0.4

0.5

3 mm

3,2 mm

0,5 mm

0,4 mm

4 Rozmiary / 4 Sizes
Tunika TPLUS

TPLUS tunic 56 x 85 56 x 100 56 x 115 64 x 115

Tunika do rozbioru mięsa wykonana w całości z kolczugi ze stali nierdzewnej.
Zmniejszone tarcie wydłuża żywotność tuniki.

Możliwość dodania dopinanego fartucha dla maksymalnej higieny i łatwości czyszczenia.
Wyposażony w 2x3 zatrzaski do mocowania rękawicy ochronnej z rękawem do ramienia (marki MANULATEX).
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METALOWE FARTUCHY
METALLIC APRONS

Tunika z jednym rękawem

Tunika z rozdzielonymi nogawkami

Tunika z rozdzielonymi
nogawkami (tył)

Tunic with 1 sleeve

Tunic with split legs

Tunic with split legs (back)

Dostarczana z pasem na plecy / Delivered with back strap

4 Rozmiary / 4 Sizes
Tunika TPLUS
z rozdzielonymi nogawkami
TPLUS tunic with split legs

50 x 100 56 x 115 56 x 125 64 x 125

Self-closing wrist closure system with stainless 
steel spring.

Rękaw zakończony elastycznym mankietem 
wykonanym ze sprężyn.
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AKCESORIA
ACCESSORIES

VITOFIX

3 Rozmiary - 3 sizes

Poprawnie
wyregulowany 

fartuch
chroni serce.

When the apron 

the heart is 
protected.

The apron no longer slides down, the heart is protected.
Quick and easy to put on.

The weight of the apron is spread over shoulders and back.

 - offering the operator 

protection.

The right position - The upper edge of the 
apron must come above the middle of the ster-

num.

Ref. 0VVITO.003

Ref. 0VVITO.002

Ref. 0VVITO.001

Rozmiar 2 / size 2

Rozmiar 3 / size 2

Rozmiar1 / size 1

METALOWE FARTUCHY
METALLIC APRONS

Nowa, bardziej ergonomiczna wersja! / New version more ergonomic !

Metalowe fartuchy MANULATEX wyposażone są w szelki  VITOFIX.
MANULATEX metallic aprons are equipped with a VITOFIX harness

Fartuch już się nie zsuwa, serce jest chronione.
Ubieranie fartucha jest szybkie i łatwe.

Ciężar fartucha rozłożony jest na ramiona i plecy.

Podwójne klamry mocujące – umożliwiają 
użytkownikowi dopasowanie fartucha do ciała 

w celu zapewnienia maksymalnej ochrony

Właściwe ułożenie – Górna krawędź fartucha 
powinna znajdować się powyżej środka 

mostka.
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Osłona GOLF

Doczepiany fartuch DELTA

GOLF cover

DELTA press-studs apron

METALOWE FARTUCHY
METALLIC APRONS

PASY KRZYŻOWE

OSŁONA I FARTUCH NA ZATRZASKI
COVER AND PRESS STUDS APRON

CROSS STRAPS

Do większości naszych metalowych fartuchów można dodać higieniczną osłonę lub doczepiany fartuch.

You can add a hygienic cover or a press studs apron on most of our metallic aprons. 

Opakowanie : x10
Packaging : x10

Opakowanie : x10
Packaging :  x10

Ref. 0ATP010.50.000

Ref. 0HG.020.01.055X075

Osłona / Cover
PVC

Doczepiany fartuch / Press-studs apron
PU

Ref. 0HD.030.61.075X115
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REFERENCJE
REFERENCES

Tabliers métalliques / Metallic aprons

PARINOX

LIGHTINOX

LIGHTOVER

Szerokość x wysokość 
(cm)

Width x height (cm)
Nr ref. / Reference Masa (grammes)

Weight (grams)

Wysokość użytkownika
(cm) 

Operator’s size (cm)

Obwód w pasie / 
w klatce piersiowej (cm)

Waist / Chest measurement (cm)

Szerokość x wysokość 
(cm)

Width x height (cm)
Nr ref. / Reference Masa (grammes)

Weight (grams)

Wysokość użytkownika
(cm) 

Operator’s size (cm)

Obwód w pasie / 
w klatce piersiowej (cm)

Waist / Chest measurement (cm)

Szerokość x wysokość 
(cm)

Width x height (cm)
Nr ref. / Reference Masa (grammes)

Weight (grams)

Wysokość użytkownika
(cm) 

Operator’s size (cm)

Obwód w pasie / 
w klatce piersiowej (cm)

Waist / Chest measurement (cm)

Szerokość x wysokość 
(cm)

Width x height (cm)
Nr ref. / Reference Masa (grammes)

Weight (grams)

Wysokość użytkownika
(cm) 

Operator’s size (cm)

Obwód w pasie / 
w klatce piersiowej (cm)

Waist / Chest measurement (cm)

Szerokość x wysokość 
(cm)

Width x height (cm)
Nr ref. / Reference Masa (grammes)

Weight (grams)

Wysokość użytkownika
(cm) 

Operator’s size (cm)

Obwód w pasie / 
w klatce piersiowej (cm)
Waist / Chest measurement (cm)

Fartuch PARINOX
PARINOX apron

44 x 70 0XPA130.11.044X070 1000 152 - 164 76 - 96

44 x 77 0XPA130.11.044X077 1070 164 - 182 76 - 96

55 x 78 0XPA130.12.055X078 1270 164 - 182 90 - 120

55 x 85 0XPA130.13.055X085 1350 182 - 200 90 - 120

Tunika PARINOX
PARINOX tunic

50 x 85 0XPA130.7S1.000XXX 1650 148 - 165 80 - 110

55 x 85 0XPA130.7M1.000XXX 1900 148 - 165 90 - 120

55 x 100 0XPA130.7M4.000XXX 2100 158 - 200 90 - 120

55 x 115 0XPA130.7M7.000XXX 2350 165 - 220 90 - 120

Rękawy
Sleeves

Tunika
LIGHTOVER
z rękawami

LIGHTOVER tunic 
with sleeve(s)

Lewy rękaw
Left sleeve

55 x 95 0XLI650.7M3.130XG5 2580 158 - 190

90 - 120

55 x 110 0XLI650.7M6.130XG5 2770 165 - 220

Prawy rękaw
Right sleeve

55 x 95 0XLI650.7M3.130DX5 2580 158 - 190

55 x 110 0XLI650.7M6.130DX5 2770 165 - 220

Dwa rękawy
Two sleeves

55 x 95 0XLI650.7M3.130DG5 3120 158 - 190

55 x 110 0XLI650.7M6.130DG5 3330 165 - 220

Tunique LIGHTOVER
sans manches

LIGHTOVER tunic 
without sleeve

55 x 95 0XLI650.7M3.000.XXX 2010 158 - 190 90 - 120

55 x 110 0XLI650.7M6.000.XXX 2220 165 - 220 90 -120

Fartuch LIGHTINOX
LIGHTINOX apron

55 x 70 0XLI650.12.055X070 1200 148 - 165 90 -120

55 x 80 0XLI650.12.055X080 1300 158 - 190 90 -120
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Szerokość x wysokość 
(cm)

Width x height (cm)
Nr ref. / Reference Masa (grammes)

Weight (grams)

Wysokość użytkownika
(cm) 

Operator’s size (cm)

Obwód w pasie / 
w klatce piersiowej (cm)

Waist / Chest measurement (cm)

Szerokość x wysokość 
(cm)

Width x height (cm)
Nr ref. / Reference Masa (grammes)

Weight (grams)

Wysokość użytkownika
(cm) 

Operator’s size (cm)

Obwód w pasie / 
w klatce piersiowej (cm)

Waist / Chest measurement (cm)

Szerokość x wysokość 
(cm)

Width x height (cm)
Nr ref. / Reference

Masa (grammes)
Weight (grams)

Wysokość użytkownika
(cm) 

Operator’s size (cm)

Obwód w pasie / 
w klatce piersiowej (cm)

Waist / Chest measurement (cm)

Szerokość x wysokość 
(cm)

Width x height (cm)
Nr ref. / Reference

Rękawy
Sleeves

Masa (grammes)
Weight (grams)

Wysokość użytkownika
(cm) 

Operator’s size (cm)

Obwód w pasie / 
w klatce piersiowej (cm)

Waist / 
Chest measurement (cm)

Szerokość x wysokość 
(cm)

Width x height (cm)
Nr ref. / Reference

Rękawy
Sleeves

Masa (grammes)
Weight (grams)

Wysokość użytkownika
(cm) 

Operator’s size (cm)

Obwód w pasie / 
w klatce piersiowej (cm)

Waist / 
Chest measurement (cm)
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FLEXINOX

TPLUS

Tunika
FLEXINOX

FLEXINOX tunic 

55 x 70 0XFL170.37.055X070 1670 158 - 167 90 - 120

55 x 80 0XFL170.37.055X080 1810 167 - 190 90 - 120

55 x 90 0XFL170.37.055X090 2020 190 - 210 90 - 120

Fartuch FLEXINOX
FLEXINOX apron

40 x 67 0XFL170.11.040X067 1250 140 - 158 76 - 88

45 x 72 0XFL170.11.045X072 1470 158 - 170 88 - 100

55 x 70 0XFL170.12.055X070 1670 158 - 167 90 - 120

55 x 80 0XFL170.12.055X080 1860 167 - 190 90 - 120

 

TunikaTPLUS 
1 lub 2 rękawy

TPLUS tunic with 
1 or 2 sleeves

Lewy rękaw
Left sleeve

56 x 85 0XTU730.7M1.710XG3 2120 148 - 165

90 - 12056 x 100 0XTU730.7M4.710XG5 2390 158 - 200

56 x 115 0XTU730.7M7.710XG5 2580 165 - 220

64 x 115 0XTU730.7L7.710XG5 2940 165 - 220 100 - 140

Prawy rękaw
Right sleeve

56 x 85 0XTU730.7M1.710DX3 2120 148 - 165

90 - 12056 x 100 0XTU730.7M4.710DX5 2390 158 - 200

56 x 115 0XTU730.7M7.710DX5 2580 165 - 220

64 x 115 0XTU730.7L7.710DX5 2940 165 - 220 100 - 140

Dwa rękawy
Two sleeves

56 x 85 0XTU730.7M1.710DG3 2440 148 - 165

90 - 12056 x 100 0XTU730.7M4.710DG5 2700 158 - 200

56 x 115 0XTU730.7M7.710DG5 2870 165 - 220

64 x 115 0XTU730.7L7.710DG5 3240 165 - 220 100 - 140

 

Tunika TPLUS 
z rozdzielnymi 

nogawkami

TPLUS tunic 
with split legs 2 

sleeves

Rękawy 65 cm
Sleeves 65 cm

50 x 100 0XTU730.8S4.710DG5 2580 148 - 190 80 - 110

56 x 115 0XTU730.8M7.710DG5 3140 158 - 200
90 - 120

56 x 125 0XTU730.8M9.710DG5 3260 165 - 220

64 x 125 0XTU730.8L9.710DG5 3500 165 - 220 100 - 140

Rękawy 75 cm
Sleeves 75 cm

56 x 115 0XTU730.8M7.710DG7 3410 158 - 200 90 - 120

64 x 125 0XTU730.8L9.710DG7 3790 165 - 220 100 - 140

TunikaTPLUS 
bez rękawów

TPLUS tunic without 
sleeves

56 x 85 0XTU730.7M1.000XXX 1800 148 - 165 90 - 120

56 x 100 0XTU730.7M4.000XXX 2070 158 - 200 90 - 120

56 x 115 0XTU730.7M7.000XXX 2250 165 - 220 90 - 120

64 x 115 0XTU730.7L7.000XXX 2520 165 - 220 100 - 140
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ZAKRESY I DZIEDZINY
ZASTOSOWANIA

RANGES AND APPLICATIONS
Rzeźnictwo, przetwórstwo mięsne, ubój / Butchering, meat processing, slaughtering

Ryby, ostrygi / 

Produkty mleczne, sery / Dairy, cheese products

Żywność przetworzona / Processed food

BRAVO / LIMA / OMEGA / DELTA

p 40 / 41 / 48

p 38 / 39 / 40 / 41

p 37 / 39 / 41

p 38 / 39 / 40 / 41

OMEGA / DELTA / GOLF  

ALFA / LIMA / DELTA

BRAVO / LIMA / OMEGA / DELTA
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Przemysł chemiczny / Chemical industry

Mycie naczyń, sprzątanie /  Washing up, cleaning

Inżynieria / Engineering

Rolnictwo, dój / Agriculture, milking

Rolnictwo, prace fitosanitarne / Agriculture, phytosanitary

SIERRA

JULIET / HOTEL / YANKEE

KILO / SIERRA

ROMEO / GOLF

S-PROTEC PLUS

p 44 / 51 / 52

p 54

p 53 / 54

p 46 / 48

p 55
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Nieregulowany pasek na szyję.
Tylne zapięcie z wykrywalnym plastikowym haczykiem i gumką.

Strap around the neck, not adjustable.
Closure in the back with a detectable plastic hook and an elastic strap.

Regulowany pasek na ramię dla lepszego komfortu.
Tylne zapięcie z wykrywalnym plastikowym haczykiem i gumką.

Strap over the shoulders with adjustment buckles for a better comfort.
Closure in the back with a detectable plastic hook and an elastic strap.

Regulowany pasek na szyję.
Tylne zapięcie z wykrywalnym plastikowym haczykiem i gumką.

Adjustable strap around the neck.
Closure in the back with a detectable plastic hook and an elastic strap.

Paski zakładane na ramiona.
Z tyłu mocowanie wiązane.

Straps over the shoulders.
Closure is made by tying up the apron in the back.

SPOSÓB MOCOWANIA
FITTINGS

EKONOMICZNY/ ECONOMIC

UPRZĄŻ / HARNESS

STANDARD / STANDARD

AUTOMATYCZNY / AUTOMATIC

STANDARD

UPRZĄŻ

A
U

TOMATYCZN
Y

E
K

ONOMICZN

Y
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ALFA
Dwustronna powłoka na podkładzie poliestrowym. 
Bardzo wysoka odporność na tłuszcze zwierzęce, 

kwas mlekowy i temperaturę.
Zachowuje swoją elastyczność.

Both sides are coated on polyester support.
Very high resistance to meat fats, lactic acid and temperature.

Remains supple.

NF EN ISO 13688

Biały
White

NITRYL

FARTUCHY ROBOCZE
WORK APRONS

Dostępne kolory :
Available in :

Dostępne sposoby mocowania : 
Fittings : 

STANDARD

Z oczkami ze stali nierdzewnej
With stainless steel eyelets

Grubość i masa mogą się różnić o ±10%
The thickness and weight may vary by ±10%

Średnia grubość
Average thickness 550 µm

Średnia masa
Average weight 585 g/m²

Opakowanie
Packaging x10

Standardowe wymiary (Szer. x Wys.)
Standard dimensions (WxH) 90 x 115 cm

Kategoria certyfikatu I

UPRZĄŻ

A
U

TOMATYCZN
Y
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NF EN ISO 13688FARTUCHY ROBOCZE
WORK APRONS

Dostępne kolory:
Available in :

Dostępne metody mocowania : 
Fittings : 

STANDARD

Biały
White

Dwustronna powłoka na podkładzie poliestrowym. 
Bardzo wysoka odporność na tłuszcze zwierzęce, 

krew i temperaturę. Zachowuje swoją elastyczność. 

Both sides are coated on polyester support.
Very high resistance to meat fats, blood and temperature.

Remains supple.

BRAVO
NITRIL

Żółty
Yellow

Niebieski
Blue

Zielony
Green

Brązowy
Brown

Z oczkami ze stali nierdzewnej
With stainless steel eyelets

Grubość i masa mogą się różnić o ±10%
The thickness and weight may vary by ±10%

Średnia grubość
Average thickness 500 µm

Średnia masa
Average weight 600 g/m²

Opakowanie
Packaging x10

Standardowe wymiary (Szer. x Wys.)
Standard dimensions (WxH) 90 x 115 cm

Kategoria certyfikatu I

UPRZĄŻ

A
U

TOMATYCZN
Y
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LIMA
Both sides are coated on polyester support.
Very high resistance to meat fats, lactic acid 

and temperature.
Remains supple.

NF EN ISO 13688

Biały
White

NITRYL

Dostępne kolory :
Available in :

Dostępne metody mocowania :
Fittings : 

STANDARD

Z oczkami ze stali nierdzewnej
With stainless steel eyelets

Grubość i masa mogą się różnić o ±10%
The thickness and weight may vary by ±10%

Średnia grubość
Average thickness 500 µm

Średnia masa
Average weight 600 g/m²

Opakowanie
Packaging x10

Standardowe wymiary
Standard dimensions (WxH) 90 x 115 cm

Kategoria certyfikatu I
FARTUCHY ROBOCZE

WORK APRONS

UPRZĄŻ

A
U

TOMATYCZN
Y

Dwustronna powłoka na podkładzie 
poliestrowym. Bardzo wysoka odporność 

na tłuszcze zwierzęce, kwas mlekowy
i temperaturę. 

Zachowuje swoją elastyczność
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Biały
White

Dostępne kolory :
Available in :

Dostępne metody
mocowania:
Fittings : 

STANDARD

Fartuch bez podkładu.
Odporny na tłuszcze zwierzęce, krew

i powszechnie stosowane środki czystości.
Gładki, łatwy do utrzymania w czystości.

Without support.
Resistance to meat fats, blood and standard cleaning 

products.
Smooth, easy to clean.

OMEGA
ELASTOMER

Niebieski
Blue

Z oczkami ze stali nierdzewnej
With stainless steel eyelets

Grubość i masa mogą się różnić o ±10%
The thickness and weight may vary by ±10%

Średnia grubość
Average thickness 350 µm

Średnia masa
Average weight 430 g/m²

Opakowanie
Packaging x10

Standardowe wymiary (Szer. x Wys.)
Standard dimensions (WxH) 90 x 115 cm

NF EN ISO 13688FARTUCHY ROBOCZE
WORK APRONS Kategoria certyfikatu I

UPRZĄŻ
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DELTA
MONOBLOC

Wykonany w całości z poliuretanu.
Odporny na tłuszcze zwierzęce, krew i powszechnie

stosowane środki czystości.
Bardzo gładki, połyskliwy, łatwy w czyszczeniu,

nie twardnieje.

100% Polyurethane foil. 
Resistance to meat fats, blood and standard cleaning 

products. 
Very smooth, bright, easy to clean. Does not harden.

Biały
White

Czerwony
Red

Pomarańczowy

Orange
Żółty
Yellow

Niebieski
Blue

Zielony
Green

POLIURETAN

Dostępne kolory :
Available in :

Zapinany poprzez zawiązanie pasa
Closure made by tying up the belt

Możliwość prania i wielokrotnego użytku!
Przyjazny dla środowiska !

Washable and reusable ! Environment friendly !

Brak koloru pomarańczowego
w wersji 200 µm

No orange for 200 µm version

Grubość i masa mogą się różnić o ±10%
The thickness and weight may vary by ±10%

Średnia grubość
Average thickness 200 µm 300 µm

Średnia masa
Average weight 250 g/m² 350 g/m²

Opakowanie
Packaging x10

Standardowe wymiary
Standard dimensions (WxH)

90 x 125 cm
90 x 135 cm
90 x 145 cm

NF EN ISO 13688
Kategoria certyfikatu I

FARTUCHY ROBOCZE
WORK APRONS
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STANDARD
STANDARD

Dostępny w dwóch wersjach
Available in two versions

Bez metalowych części / without metal parts
Bardziej higieniczny / better hygiene

Bardziej trwały / better resistance

Biały
White

Biały
White

Czerwony
Red

Brązowy
Brown

Pomarańczowy

Orange
Żółty
Yellow

Niebieski
Blue

Niebieski
Blue

Zielony
Green

Czarny
Black

POLIURETAN

Dostępne kolory :
Available in :

Dostępne metody 
mocowania:
Fittings : 

Z oczkami ze stali nierdzewnej Z termicznie zgrzewanymi oczkami

Pour la version 500 µm / for 500 µm version

With stainless steel eyelets With thermo welded eyelets

Wykonany w całości z poliuretanu.
Odporny na tłuszcze zwierzęce, krew i powszechnie

stosowane środki czystości.
Bardzo gładki, połyskliwy, łatwy w czyszczeniu,

nie twardnieje.

100% Polyurethane foil. 
Resistance to meat fats, blood and standard 

cleaning products. 
Very smooth, bright, easy to clean. Does not harden.

DELTA

Najbardziej wszechstronny fartuch w przemyśle spożywczym!
The most multipurpose apron in food industry!

Grubość i masa mogą się różnić o ±10%
The thickness and weight may vary by ±10%

Średnia grubość
Average thickness 300 µm 500 µm

Średnia masa
Average weight 350 g/m² 600 g/m²

Opakowanie
Packaging x10

Standardowe wymiary (Szer. x Wys.)
Standard dimensions (WxH) 90 x 115 cm

NF EN ISO 13688FARTUCHY ROBOCZE
WORK APRONS Kategoria certyfikatu I

UPRZĄŻ UPRZĄŻ

A
U

TOMATYCZN
Y
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Nowy model
New model

Chroni całe ciało!
Full body covering!

DELTA
Wykonany w całości z poliuretanu.

Tylko wodoszczelne spawy. 
Dopuszczony do użytku w przemyśle spożywczym.

100% Polyurethane foil.
Totally assembled by waterproof welds.

Suitable for use in food industries.

NF EN ISO 13688

Biały
White

Niebieski
Blue

POLIURETAN

FARTUCHY ROBOCZE
WORK APRONS

Dostępne kolory :
Available in :

Wbudowana elastyczna opaska na nadgarstek

Zapinany poprzez zawiązanie pasa

Integrated elastic wrist fastening

Closure made by tying up the belt

Z RĘKAWAMI
WITH SLEEVES

Grubość i masa mogą się różnić o ±10%
The thickness and weight may vary by ±10%

Średnia grubość
Average thickness 200 µm

Średnia masa
Average weight 250 g/m²

Opakowanie
Packaging x 1

Standardowe wymiary (Szer. x Wys.)
Standard dimensions (WxH)

90 x 130 cm (S-M) 
et

100 x 140 cm (L-XL)

Kategoria certyfikatu I
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STANDARD

Biały
White

Czerwony
Red

Żółty
Yellow

Niebieski
Blue

Zielony
Green

POLIURETAN

Dostępne kolory:
Available in :

Dostępne metody 
mocowania:
Fittings : 

Poliuretan na podkładzie z dzianiny 
poliamidowej. Odporny na działanie 

powszechnie stosowanych środków czystości. 
Ceniony za elastyczność, lekkość i doskonałą 

odporność na rozdarcia.

Polyurethane on polyamide jersey support. 
Resistance to standard cleaning products. 

resistance.

NF EN ISO 13688FARTUCHY ROBOCZE
WORK APRONS Kategoria certyfikatu I

JULIET

Z oczkami ze stali nierdzewnej
With stainless steel eyelets

Grubość i masa mogą się różnić o ±10%
The thickness and weight may vary by ±10%

Średnia grubość
Average thickness 400 µm

Średnia masa
Average weight 170 g/m²

Opakowanie
Packaging x10

Standardowe wymiary (Szer. x Wys.)
Standard dimensions (WxH) 90 x 115 cm
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NF EN ISO 13688

POLIURETAN

FARTUCHY ROBOCZE
WORK APRONS

Dostępne kolory :
Available in :

Poliuretan na podkładzie z dzianiny
poliamidowej. Odporny na działanie 

powszechnie stosowanych środków czystości. 
Ceniony za elastyczność, lekkość i doskonałą 

odporność na rozdarcia.

Polyurethane on polyamide jersey support. 
Resistance to standard cleaning products. 

resistance.

JULIET
Z RĘKAWAMI
WITH SLEEVES

Neoprenowa opaska na nadgarstek

Zapięcie z tyłu na haczyk i gumkę

Neoprene wrist fastening

Closure in the back with a hook and an elastic band

Biały
White

Czerwony
Red

Żółty
Yellow

Niebieski
Blue

Zielony
Green

Grubość i masa mogą się różnić o ±10%
The thickness and weight may vary by ±10%

Średnia grubość
Average thickness 400 µm

Średnia masa
Average weight 170 g/m²

Opakowanie
Packaging x 1

Standardowe wymiary (Szer. x Wys.)
Standard dimensions (WxH) S/M/L

Kategoria certyfikatu I
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STANDARD

Biały
White

Niebieski
Blue

WINYL

FARTUCHY ROBOCZE
WORK APRONS

Dostępne kolory :
Available in :

Dostępne metody 
mocowania :
Fittings : 

Winyl na podkładzie z dzianiny poliestrowej.
Odporny na działanie powszechnie 

stosowanych środków czystości.

Vinyl on polyester jersey support.
Resistant to standard cleaning products.

ROMEO

Z oczkami ze stali nierdzewnej
With stainless steel eyelets

Grubość i masa mogą się różnić o ±10%
The thickness and weight may vary by ±10%

Średnia grubość
Average thickness 500 µm

Średnia masa
Average weight 380 g/m²

Opakowanie
Packaging x 10

Standardowe wymiary (Szer. x Wys.)
Standard dimensions (WxH) 90 x 115 cm

UPRZĄŻ
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WINYL

FARTUCHY ROBOCZE
WORK APRONS

Dostępne kolory :
Available in :

Winyl na podkładzie z dzianiny poliestrowej.
Odporny na działanie powszechnie stosowanych 

środków czystości.
Doskonały do dojenia.

Vinyl on polyester jersey support.
Resistant to standard cleaning products.

Ideal for milking.

ROMEO
Z RĘKAWAMI
WITH SLEEVES

Elastyczna opaska
elastic fastening

Biały
White

Niebieski
Blue

Zapięcie z tyłu na haczyk i gumkę
Closure in the back with a hook and an elastic band

Grubość i masa mogą się różnić o ±10%
The thickness and weight may vary by ±10%

Srednia grubość
Average thickness 500 µm

Średnia masa
Average weight 380 g/m²

Opakowanie
Packaging x 1

Standardowe wymiary (Szer. x Wys.)
Standard dimensions (WxH) S/M/L
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STANDARD

NF EN ISO 13688

WINYL

FARTUCHY ROBOCZE
WORK APRONS

Dostępne kolory :
Available in :

Dostępne metody 
mocowania :
Fittings : 

Winyl powlekany obustronnie na podkładzie poliestrowym.
Odporny na działanie powszechnie stosowanych 

środków czystości.

Vinyl both sides coated on polyester support.
Resistant to standard cleaning products.

GOLF 30

Biały
White

Niebieski
Blue

Zielony
Green

Czarny
Black

Zielony 
khaki

Green 
khaki

Z oczkami ze stali nierdzewnej
With stainless steel eyelets

Grubość i masa mogą się różnić o ±10%
The thickness and weight may vary by ±10%

Średnia grubość
Average thickness 300 µm

Średnia masa
Average weight 325 g/m²

Opakowanie
Packaging x 10

Standardowe wymiary (Szer. x Wys.)
Standard dimensions (WxH) 70 x 100 cm / 90 x 115 cm

Kategoria certyfikatu I

E
K

ONOMICZN

Y

Załączone zdjęcia i dokumenty nie stanowią części umowy / Pictures and documents inside
43



 Photos et documents non contractuels / Pictures and documents inside are non-contractual

WINYL

FARTUCHY ROBOCZE
WORK APRONS

Dostępne kolory :
Available in :

Obustronnie powlekany winylem 
na podkładzie poliestrowym.

Odporny na działanie powszechnie 
stosowanych środków czystości.

Vinyl both sides coated on polyester support.
Resistant to standard cleaning products.

GOLF 30
Z RĘKAWAMI
WITH SLEEVES

Elastyczna opaska
Elastic fastening

NF EN ISO 13688

Zapięcie na plecach z haczykiem i gumką
Closure in the back with a hook and an elastic band

Grubość i masa mogą się różnić o ±10%
The thickness and weight may vary by ±10%

Średnia grubość
Average thickness 300 µm

Średnia masa
Average weight 325 g/m²

Opakowanie
Packaging x 1

Standardowe wymiary
Standard dimensions (WxH) S/M/L

Kategoria certyfikatu I

Biały
White

Niebieski
Blue

Zielony
Green

Czarny
Black

Zielony 
khaki

Green 
khaki
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STANDARD

Dostępny w dwóch wersjach
Available in two versions

Bez metalowych części  / without metal parts
Bardziej higieniczny / better hygiene

Bardziej trwały  / better resistance

Z oczkami ze stali nierdzewnej Z termicznie zgrzewanymi oczkami
With stainless steel eyelets With thermo welded eyelets

VINYLE

FARTUCHY ROBOCZE
WORK APRONS

Dostępne kolory :
Available in :

Dostępne metody 
mocowania :
Fittings : 

Obustronnie powlekany winylem na podkładzie poliestrowym.
Odporny na działanie powszechnie stosowanych środków czystości.

Vinyl both sides coated on polyester support.
Resistant to standard cleaning products.

GOLF 40

Biały
White

Niebieski
Blue

Żółty
Yellow

Grubość i masa mogą się różnić o ±10%
The thickness and weight may vary by ±10%

Średnia grubość
Average thickness 400 µm

Średnia masa
Average weight 490 g/m²

Opakowanie
Packaging x 10

Standardowe wymiary (Szer. x Wys.)
Standard dimensions (WxH) 90 x 115 cm
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STANDARD

WINYL

FARTUCHY ROBOCZE
WORK APRONS

Dostępne kolory :
Available in :

Obustronnie powlekany winylem na bawełnianym podkładzie.
Używany w hotelarstwie i do zmywania naczyń.

Vinyl both sides coated on cotton support.
Used by hotel industry and for washing up.

HOTEL

Z oczkami ze stali nierdzewnej
With stainless steel eyelets

Grubość i masa mogą się różnić o ±10%
The thickness and weight may vary by ±10%

Average thickness 380 µm

Average weight 400 g/m²

Packaging x 10

Standard dimensions (WxH) 70 x 100 cm

Dostępne metody 
mocowania :
Fittings : 

Średnia grubość

Średnia masa

Opakowanie

Standardowe wymiary (Szer. x Wys.)
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STANDARD

WINYL

FARTUCHY ROBOCZE
WORK APRONS

Wykonany w całości z winylu
Używany do lekkich prac.
Doskonały do zmywania.

100% vinyl foil.
Used for light works.
Great for washing up.

YANKEE

Biały
White

Niebieski
Blue

Z oczkami ze stali nierdzewnej
With stainless steel eyelets

Biały
White

Dla wersji 200 µm / for 200 µm version

Grubość i masa mogą się różnić o ±10%
The thickness and weight may vary by ±10%

Average thickness 200 µm 350 µm

Average weight 275 g/m² 450 g/m²

Packaging x 10

Standard dimensions (WxH) 75 x 100 cm / 90 x 115 cm

Średnia grubość

Średnia masa

Opakowanie

Standardowe wymiary (Szer. x Wys.)

Dostępne kolory :
Available in :

Dostępne metody 
mocowania :
Fittings : 
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Zalecana metoda 
mocowania

STANDARD

HYPALON

FARTUCHY ROBOCZE
WORK APRONS

Hypalon i neopren na podkładzie z poliestru.
Bardzo gruby, do ciężkiej pracy.

Doskonała odporność na ścieranie.
Tkanina dwukolorowa, na zewnątrz szara, wewnątrz zmienny kolor.

Hypalon and neoprene material on polyester support.
Very thick for heavy duty use.

Very high resistance to abrasion.
Two-colored fabric outside is grey, inside color may vary.

KILO

Szary
Grey

NF EN ISO 13688

Z oczkami ze stali nierdzewnej

Z mocowaniem typu uprząż

With stainless steel eyelets

Grubość i masa mogą się różnić o ±10%
The thickness and weight may vary by ±10%

Average thickness 1050 µm

Average weight 1200 g/m²

Packaging x 5

Standard dimensions (WxH) 90 x 115 cm

Średnia grubość

Średnia masa

Opakowanie

Standardowe wymiary (Szer. x Wys.)

Dostępne kolory :
Available in :

Dostępne metody 
mocowania :
Fittings : 

Kategoria certyfikatu I

UPRZĄŻ

A
U

TOMATYCZN
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STANDARD

WINYL

FARTUCHY ROBOCZE
WORK APRONS

Obustronnie powlekany winylem na podkładzie poliestrowym.
Stosowny do użytku w przemyśle chemicznym i inżynierii.

Vinyle coated two sides on polyester support.
Suitable for chemical industry and engineering.

SIERRA

Biały
White

NF EN ISO 13688
NF EN 14605 + A1 type PB [3]
NF EN 13034 + A1 type PB [6]

Brązowy
Brown

Z oczkami ze stali nierdzewnej
With stainless steel eyelets

Grubość i masa mogą się różnić o ±10%
The thickness and weight may vary by ±10%

Average thickness 630 µm

Average weight 750 g/m²

Packaging x 10

Standard dimensions (WxH) 90 x 120 cm / 100 x 120 cm

Średnia grubość

Średnia masa

Opakowanie

Standardowe wymiary (Szer. x Wys.)

Dostępne kolory :
Available in :

Dostępne metody 
mocowania :
Fittings : 

Kategoria certyfikatu III

UPRZĄŻ
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POLIETYLEN

FARTUCHY ROBOCZE
WORK APRONS

Folia polietylenowa.
Fartuch ochrony chemicznej specjalnie przystosowany

do przygotowania środków ochrony roślin.

Polyethylene foil.
Chemical protective apron, especially adapted for 

preparation of phytopharmacological pulps.

S-PROTEC
PLUSNF EN 14605 + A1 type PB [3]

EN ISO 27065 + A1
NF EN ISO 13688

Zielony
Green

®

 / Na rynku od roku 2009 The original since 2009

„Szybko stał się wzorcowym modelem w rolnictwie"

«It quickly became a reference model in 
agriculture»

Grubość i masa mogą się różnić o ±10%
The thickness and weight may vary by ±10%

Average thickness 125 µm

Average weight 122 g/m²

Packaging
Prosimy o kontakt

Contact us

Standard dimensions (WxH)
Rozmiar uniwersalny

Single size

Średnia grubość

Średnia masa

Opakowanie

Standardowe wymiary (Szer. x Wys.)

Dostępne kolory :
Available in :

Kategoria certyfikatu III
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 Poliuretan

Nitryl

Nitryl

ZARĘKAWKI
OVERSLEEVES

DELTA

BRAVO

ALFA

Dostępne kolory :
Available in :

Dostępne kolory : 
Available in :

Biały
White

Biały
White

Niebieski
Blue

Najbardziej popularny wybór w przemyśle spożywczym
The most popular in food industry

Grubość i masa mogą się różnić o ±10%
The thickness and weight may vary by ±10%

Średnia grubość
Average thickness 200 µm

Średnia masa
Average weight 250 g/m²

Długość
Length 45 cm

Opaska na nadgarstek
Wrist fastening

100%PU zgrzewane
100% PU thermo welded

Opaska na biceps
Biceps fastening

100%PU zgrzewane
100% PU thermo welded

Opakowanie
Packaging

x 5 paires
x 5 pairs

Średnia grubość
Average thickness 550 µm

Średnia masa
Average weight 600 g/m²

Długość
Length 50 cm

Opaska na nadgarstek
Wrist fastening

elastyczna
elastic

Opaska na biceps
Biceps fastening

elastyczna
elastic

Opakowanie
Packaging

x 5 par
x 5 pairs

Average thickness 500 µm

Average weight 600 g/m²

Length 50 cm

Wrist fastening
elastyczna

elastic

Biceps fastening
elastyczna

elastic

Packaging
x 5 par

x 5 pairs

Dostępne kolory :
Available in :

Średnia grubość

Średnia masa

Długość

Opaska na nadgarstek

Opaska na biceps

Opakowanie

Biały
White

Niebieski
Blue
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Winyl

Winyl

Winyl

Poliuretan

ROMEO

GOLF 40

GOLF 30

JULIET

Dostępne kolory :
Available in :

Dostępne kolory :
Available in :

Dostępne kolory :
Available in :

Dostępne kolory :
Available in :

Biały
White

Biały
White

Niebieski
Blue

Niebieski
Blue

Biały
White

Czerwony
Red

Żółty
Yellow

Żółty
Yellow

Niebieski
Blue

Zielony
Green

Średnia grubość
Average thickness 400 µm

Średnia masa
Average weight 170 g/m²

Długość
Length 40 cm

Opaska na nadgarstek
Wrist fastening

neoprenowa
neoprene

Opaska na biceps
Biceps fastening

elastyczna
elastic

Opakowanie
Packaging

x 5 par
x 5 pairs

Average thickness 500 µm

Average weight 380 g/m²

Length 50 cm

Wrist fastening
elastyczna

elastic

Biceps fastening
elastyczna

elastic

Packaging
x 5 par

x 5 pairs

Average thickness 400 µm

Average weight 490 g/m²

Length 40 cm

Wrist fastening
neoprenowa

neoprene

Biceps fastening
elastyczna

elastic

Packaging
x 5 par

x 5 pairs

Average thickness 300 µm

Average weight 325 g/m²

Length 50 cm

Wrist fastening
elastyczna lub pleciona

elastic or knit

Biceps fastening
elastyczna lub pleciona

elastic or knit

Packaging
x 5 par

x 5 pairs

Średnia grubość

Średnia masa

Długość

Opaska na nadgarstek

Opaska na biceps

Opakowanie

Średnia grubość

Średnia masa

Długość

Opaska na nadgarstek

Opaska na biceps

Opakowanie

Biały
White

Niebieski
Blue

Zielony
Green

Czarny
Black

Zielony 
khaki

Green 
khaki

Średnia grubość

Średnia masa

Długość

Opaska na nadgarstek

Opaska na biceps

Opakowanie
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Odporność 
na przebicie 
Stab resistant

Odpornośc na przecięcia 
Cut resistant

Zagrożenia chemiczne 
Chemical hazards

Zagrożenia związane
z pestycydami  

Pesticide hazards

Kontakt z żywnością 
Food contact

nr ref. opis

  

NF EN 13688   

NF EN 13034 + A1    

NF EN 14325  

NF EN 14605 + A1  
 

EN ISO 27065 +A1   

NF EN 1082-1   
ISO 13999-1

NF EN 1811 + A1   

NF EN 14328  

NF EN ISO 13998   

Normy
Norms

Wrzesień 2021 - Załączone zdjęcia i dokumenty nie stanowią części umowy / September 2021 - Pictures and documents inside are non-contractual

Unia Europejska wprowadziła rozporządzenie 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej, które określa wymogi bezpieczeństwa, jakie muszą 
spełniać środki ochrony indywidualnej (ŚOI), aby chronić zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników.

Zagrożenie dzieli się na 3 główne kategorie: zagrożenie niewielkie, zagrożenie poważne i zagrożenie duże.
Aby objąć te kategorie, środki ochrony indywidualnej (ŚOI) podlegają tej samej klasyfikacji:

• Kategoria I: proste środki ochrony indywidualnej, niewielkie zagrożenie. Samodzielna certyfikacja CE.
• Kategoria II: Środki ochrony indywidualnej przeznaczone do ochrony przed zagrożeniami niepowodującymi śmierci, ale potencjalnie poważnymi. Certyfika-

cja CE przez jednostkę notyfikowaną.
• Kategoria III: Środki ochrony indywidualnej przeznaczone do ochrony przed zagrożeniami, które mogą mieć bardzo poważne konsekwencje, takie jak 

śmierć lub nieodwracalny uszczerbek na zdrowiu. Certyfikacja CE przez jednostkę notyfikowaną połączona z audytem produkcyjnym opartym na zapew-
nieniu jakości.

The European Union approved the (EU) PPE 2016/425 regulation.This regulation applies to PPE (Personal Protective Equipment). It lays down the conditions 
governing its placing on the market and free movement within the Community and the basic safety requirements which PPE must satisfy in order to ensure 
the health protection and safety of users.
Personal Protective Equipments covered by this directive are divided into 3 categories:‘Simple’ design,‘Intermediate’ design and ‘Complex’ design. In order to 
cover these categories, the same ranking is used for Personal Protective Equipment (PPE):

• Category I: simple protection PPE for minor risks. CE Auto-certification
• Category II: PPE aimed at protecting against non-lethal dangers but potentially serious risks. CE Certification is made by an authorized organism.
• Category III: PPE for protection against lethal dangers or serious and irreversible injuries. CE Certification is made by an authorized organism and 

a production audit based on quality insurance.

Odzież ochronna przed płynnymi chemikaliami. Wymagania dotyczące odzieży ochronnej zapewniającej 
ograniczoną ochronę przed ciekłymi chemikaliami typu 6 i typu PB(6)) / Protective clothing against liquid 
chemicals. Performance requirements for chemical protective clothing offering limited protective performance 
against liquid chemicals (type 6 and type PB (6) equipment)

Ubrania ochronne. Ogólne wymogi / Protective clothing. General requirements

Chemiczna odzież ochronna. Metoda badania i klasyfikacja użytkowa materiałów, szwów, połączeń i 
zespołów odzieży chroniącej przed chemikaliami / Protective clothing against chemicals. Test methods and 
performance classification of materials, seams, joins and assemblages of chemical protective clothing

Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami – Wymagania dotyczące odzieży z połączeniami nieprze-
puszczającymi cieczy (Typ 3) lub aerozolów (Typ 4), włącznie z wyrobami chroniącymi tylko część ciała 
(Typ PB (3) i PB (4))
/ Protective clothing against liquid chemicals - Performance requirements for clothing with connecting elements 
that are liquid-tight (Type 3) or spray-tight (Type 4), including clothing protecting only certain parts of the body 
(Types PB (3) and PB (4))

Odzież ochronna. Wymagania dotyczące odzieży ochronnej noszonej przez osoby stosujące pestycydy 
i osoby wykonujące czynności związane z ponownym wprowadzeniem do obrotu / Protective clothing. 
Perdormance requirements for protective clothing worn by operators applying pesticides and for re-entry workers.

Odzież ochronna. Rękawice i osłony na ramiona chroniące przed skaleczeniami i ukłuciami nożami 
ręcznymi / Protective clothing. Gloves and armguards protecting against cuts and stabs by hand knives

Referencyjna metoda badania uwalniania niklu z produktów przeznaczonych do bezpośredniego i 
długotrwałego kontaktu ze skórą / Reference test method for release of nickel from products intended to come 
into direct and prolonged contact with the skin

Odzież ochronna. Rękawice i osłony na ręce chroniące przed skaleczeniami nożami elektrycznymi. 
Wymagania i metody badań / Protective clothing. Gloves and armguards protecting against cuts by powered 
knives. Requirements and test methods

Odzież ochronna. Fartuchy, spodnie i kurtki chroniące przed skaleczeniami i ukłuciami nożami ręcznymi / 
Protective clothing. Aprons, trousers and vests protecting against cuts and stabs by hand knives

53



EURODIS
ul. Poznańska 16-18, 89-203 Zamość k. Bydgoszczy

tel. +48 52 384 01 42
e-mail: info@eurodis.pl, www.eurodis.pl

www.manulatex.fr


