
RĘKAWICE M45

KATEGORIA II, EN 388
• przeznaczenie: do prac montażowych, załadunkowych, magazynowych, pakowania itp. 
• materiał: opatentowany materiał Clarino™, skóropodobne wykończenie części dłonicowej, 

część wierzchnia ze Spandex'u i dodatkowo zaopatrzona w odblaskowy pasek 
• odporne na uszkodzenia mechaniczne 
• częściowo odkryte palce dla lepszego chwytu 
• ściągane w nadgarstku za pomocą rzepu
• charakteryzują się nowoczesnym, sportowym wzornictwem
• można je prać w 30º C, przedłużając okres użytkowania
• rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11

RĘKAWICE  A100 (P100)

KATEGORIA I
• przeznaczenie: idealne do wszystkich prac ogólnych, montażowych, 

konstrukcyjnych, rzemieślniczych
• materiał: syntetyczna mikrofibra, wierzch wykonany z poliestru
• manualne
• bez podszewki
• zapewniają idealne dopasowanie do dłoni co sprawia, 

że są wygodne i komfortowe podczas pracy
• można je prać
• grubość: 0,5 do 0,55 mm
• rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11

RĘKAWICE A15-113 (Savo)

KATEGORIA II, EN 388
• przeznaczenie: do prac montażowych, załadunkowych, 

magazynowych, pakowania itp. 
• materiał: wysokiej jakości świńska skóra licowa, wierzch 

rękawicy wykonany z bawełny 
• mankiety zapinane na rzepy 
• doskonale dopasowują się do dłoni, zapewniając 

wysoki komfort użytkowania 
• rozmiary: 6, 7, 8, 9, 10

RĘKAWICE DRAGON

KATEGORIA II, EN 388
• przeznaczenie: do ogólnego stosowania 
• materiał: dzianina poliestrowo-bawełniana, w części 

dłonicowej powlekane naturalną gumą o chropowatej 
strukturze 

• odporne na przetarcie, rozerwanie 
• zapewniają doskonałą chwytność 
• ze ściągaczem
• rozmiary: 9, 10

T-SHIRT

• przeznaczenie: stosowane jako odzież zawodowa
dla pracowników a także jako odzież reklamowa

• materiał: bawełna o gramaturze 150, 170 i 190 g/m2

• dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej
• istnieje możliwość wykonania logotypów różnymi technikami
• rozmiary: XS-XXL

BLUZA POLAR DOUBLE

• przeznaczenie: stosowana przez pracowników na wielu stanowiskach 
pracy w okresie zimowym 

• wykonana z poliestru o gramaturze 280 g/m2, 420 g/m
• zapinana na zamek błyskawiczny 
• dostępna w szerokiej gamie kolorystycznej
• rozmiary: S-XXL

UBRANIE PROCURATOR FIX

PN-P-84525
• przeznaczenie: stosowane przez pracowników na wielu 

stanowiskach pracy, np. w budownictwie, w przemyśle 
samochodowym itp.

• materiał: bardzo mocna tkanina o składzie: 60% bawełna, 
40% poliester; gramatura 310 g/m2

• składa się z bluzy angielki i spodni w pas
• bluza i mankiety zapinane na napy
• kieszeń górna i na komórkę zapinane na rzepy
• bluza posiada bardzo funkcjonalne kieszenie z przodu, na dole
• spodnie o bardzo dobrze dopasowanym kroju
• 2 kieszenie przednie oraz kieszeń na prawej nogawce 

przykryta patką zapinaną na rzep
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• spodnie zapinane na guziki lub zamek
• kolory: szary, czarny, beżowy, granatowy, 

niebieski, czerwony, zielony
• rozmiary: 48-62

UBRANIE SE

PN-P 84525
• przeznaczenie: stosowane przez pracowników na wielu 

stanowiskach pracy
• materiał: tkanina zewnętrzna: 65% poliester, 35% bawełna; 

gramatura 245 g/m2; pikowana ocieplina: 100% poliester; 
gramatura 200 g/m2

• składa się z bluzy i spodni ogrodniczek
• wygodne i praktyczne
• bluza posiada 2 kieszenie naszyte na piersi
• zapinana na zamek kryty plisą zapinaną na rzep
• lekko przedłużony tył
• spodnie wyposażone w kieszenie z mieszkiem

• kolory: czerwony, szary, beżowy
• rozmiary: 48-62



CZAPKA COMFORT

• przeznaczenie: stosowana przez pracowników przebywających 
na świeżym powietrzu, jako ochrona przed słońcem i wiatrem, 
a także jako gadżet reklamowy

• materiał: 100% bawełna (materiał szczotkowany)
• z zapięciem regulowanym za pomocą małej sprzączki
• niezwykle bogata kolorystyka
• rozmiar: uniwersalny

OKULARY OCHRONNE HAWK EYE

EN 166, Klasa 1F
• przeznaczenie: stosowane do ochrony oczu przed odpryskami 

ciał stałych, promieniowaniem UV 
• szybki wykonane z poliwęglanu
• możliwość zmiany kąta nachylenia
• regulacja długości zauszników
• zapewniają szerokie pole widzenia
• niezwykle lekkie
• dostępne kolory szkieł: bezbarwne, żółte, szare

TRZEWIKI BACOU SOLANA, S1P HI CI SRC

EN ISO 20345:2011
• przeznaczenie: do prac w branżach typu logistyka, prac dostawczych 

w ciepłym i suchym środowisku
• materiał: skóra zamszowa z wstawkami z oddychającego materiału
• podnosek: niemetalowy
• wkładka antyprzebiciowa: stalowa
• zapewniają doskonałą wentylację stopy
• przyszyty język redukuje ilość pyłu dostającą się do buta
• wyściełana cholewka i język dostosowują się do kształtu stopy 

zapewniając komfort noszenia przez długi czas
• rozmiary: 37-48

PÓŁBUTY EQUIPE GRIP, S1P SRC

EN ISO 20345:2011
• przeznaczenie: stosowane na wielu stanowiskach pracy
• materiał: wyjątkowo miękka skóra licowa, wstawki z oddychającego 

materiału Air-TAG
• podnosek: aluminiowy
• wkładka antyprzebiciowa: niemetalowa
• na podeszwie z poliuretanu i polimeru (PU/U-GRIP), 

antypoślizgowej, antystatycznej, olejoodpornej
• wyściółka z tunelem powietrza
• z anatomiczną, oddychającą wkładką przeciwzmęczeniową
• w 100% niemagnetyczne
• rozmiary: 38-47
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Każdy zawodowy kierowca, magazynier i dostawca wie, że praca w branży transportowej niesie ze sobą wiele zagrożeń. 
Praca w magazynie wiąże się z trudem przenoszenia ciężkich przedmiotów, ryzykiem zranienia o ostre krawędzie, czy możliwością poślizgnięcia. 
Konieczna jest dobra mobilność podczas wchodzenia na drabiny, przy transporcie paczek i materiałów oraz pakowaniu towaru.

Ważne jest, aby stosować środki ochrony indywidualnej, które zapewniają jednocześnie komfort i bezpieczeństwo. 

Dzięki zastosowaniu odpowiedniej mieszanki włókien, wzmocnieniu w miejscach narażonych na przetarcie oraz dużej liczbie kieszeni, nasza 
odzież jest trwała, praktyczna i wygodna. 
Rękawice zapewniają idealne dopasowanie do dłoni, co ułatwia chwytanie przedmiotów, zapewniając jednocześnie odpowiednią ochronę.
Zastosowane w butach aluminiowe i niemetalowe podnostki chronią stopę nadmiernie jej nie obciążając a naturalne materiały zapewniają 
dobrą oddychalność i gwarantują wygodę w ciągu całego dnia pracy.

Już od 16 lat dostarczamy zawsze najlepszy sprzęt spełniający normy bezpieczeństwa i wymagania użytkowników. 
Służymy wiedzą i doświadczeniem a w naszych działaniach wspierają nas sprawdzeni dostawcy, dlatego u nas zawsze znajdą 
Państwo fachowe doradztwo. Posiadamy zaplecze logistyczne a także własny Zakład Produkcyjny (Szwalnia) 
i wyszkolony zespół pracowników. To wszystko sprawia, że możemy i realizujemy nawet najtrudniejsze zamówienia.
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