


2



Nie ma lepszych i bardziej uniwersalnych narz´-
dzi do pracy ani˝eli d∏onie. Z ich pomocà ludzie
tworzà rzeczy niezwyk∏e – od mikrotechniki a˝
po wielkie budowle. Sà naszym prawdziwym,
choç niestety cz´sto nienale˝ycie chronionym
skarbem. Czy wiesz, ˝e wg naukowców z Central-
nego Instytutu Ochrony Pracy urazy d∏oni i nad-
garstków stanowià w Europie nawet do 40%
wszystkich wypadków przy pracy?

CREATIONS & INNOVATIONS H5PRO S.L.
dostrzeg∏a wartoÊç tego skarbu i wyspecjalizo-
wa∏a si´ w projektowaniu oraz produkcji r´ka-
wic, których zasadniczym celem jest skutecznie
ochroniç Twoje d∏onie podczas pracy. Dla osiàgni´-
cia tego celu staramy si´ w sposób maksymal-
ny wykorzystywaç naszà bogatà wiedz´ i do-
Êwiadczenie zwiàzane z ergonomià pracy, ma-
teria∏oznawstwem, technikami szwalniczymi
oraz nowoczesnym wzornictwem. Nasze prace
projektowe i wykonawstwo ÊciÊle te˝ uwzgl´d-
niajà wymagania obowiàzujàcych norm i prze-
pisów.   

Uwa˝amy, ˝e nasze r´kawice majà nie tylko sta-
nowiç zbli˝onà do idea∏u ochron´ d∏oni, ale gdzie
to tylko jest mo˝liwe – poprawiaç ich spraw-
noÊç. Zale˝y nam na tym, bowiem wiemy, ˝e
ponad 65% respondentów przyznaje podczas
badaƒ ankietowych, ˝e u˝ywa r´kawic, które sà
êle dopasowane do ich d∏oni. Takie r´kawice nie
zapewniajà odpowiedniej ochrony, a tak˝e utrud-
niajà i spowalniajà wykonywanie pracy. Z tych
powodów pracownicy cz´sto rezygnujà z ochro-
ny d∏oni.
Ze wzgl´du na indywidualne cechy d∏oni, zasto-
sowane materia∏y oraz przewidywane rodzaje

pracy przymiarka jest najlepszym sposobem do-
boru rozmiaru r´kawic.

Wydaje si´ rzeczà oczywistà, ˝e r´kawice na-
le˝y dobieraç w zale˝noÊci od specyfiki pracy,
jakà zamierza si´ wykonywaç. Nie jest to jednak
tak proste jak si´ wydaje. Bardzo cz´sto zdarza
si´ bowiem, ˝e im d∏u˝ej pracuje si´ w r´kawi-
cach, tym bardziej odczuwalny jest dyskomfort
wynikajàcy z u˝ycia do ich produkcji nieodpo-
wiednich materia∏ów. Zdajemy sobie doskonale
z tego spraw´ i dlatego szczególnie du˝y nacisk
k∏adziemy na w∏aÊciwy dobór nowoczesnych 
i innowacyjnych materia∏ów stosowanych cz´sto
w wyrobach sportowych, co przy okazji pozwala
nam nadaç r´kawicom wysokie walory estetyczne.

I tu dochodzimy do jeszcze jednego wa�nego
elementu dotyczącego RĘKAWIC ROBOCZYCH
H5pro – mianowicie ich wyglądu. Podstawo-
wymi zadaniami rękawic roboczych, jak ju�
pisaliśmy, jest ochrona rąk oraz poprawienie
sprawności dłoni przy wykonywaniu pracy w pew-
nych okreÊlonych warunkach. My uwa�amy, �e
tak�e przyjemność z ich stosowania lub świado-
mość roli w kreowaniu wyglądu ich u�ytkownika
ma znaczenie niebagatelne.  Producent zwraca
baczną uwagę na te właśnie zagadnienia pod-
czas projektowania, wybierania materiałów jak 
i w trakcie samej produkcji. CREATIONS & INNO-
VATIONS H5PRO S.L. dą�y do tego aby wywo-
łać zadowolenie z samego wyglądu u ich u�yt-
kowników, ale równie� aby poprzez ich wyra-
finowaną estetykę generowała się chęć ich u�y-
wania, co samo przez się, wpłynie na podnie-
sienie bezpieczeństwa w pracy.

R¢KAWICE ROBOCZE H5pro
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Teksturowany materia∏ PCW. Ma w∏aÊci-
woÊci antypoÊizgowe, chroni przed otarciami
i skutkami uderzeƒ. Stosowany do punkto-
wego wzmocnienia r´kawic.

Skóra syntetyczna INPAC jest powlekana
poiluretanem dzieki czemu jest zmywalna,
rozciagliwa i trwa∏a. Produkty z niej wykonane
charakteryzujà si´ du˝à mi´kkoÊcià. W r´ka-
wicach stosuje si´ jà do produkcji modeli do 
zadaƒ wymagajàcych najwi´kszej precyzji.

Thinsulate to syntetyczna we∏na, która jest
znakomità izolacjà termicznà. Konstrukcja
bardzo cienkich w∏ókien pozwala stworzyç
rodzaj membrany utrzymujàcej ciep∏ot´ cia∏a
przy jednoczesnym odparowaniu wytworzo-
nej przez cia∏o wilgoci.

Between to bardzo cienka i elastyczna mem-
brana wodoodporna skutecznie chroniàca
r´k´ przed wilgocià.

Pow∏oka LATEX zastosowana na r´kawi-
cach, np. bawe∏nianych, zapewnia bardzo
dobry chwyt w warunkach zarówno suchych
jak i bardzo wilgotnych. LATEX stosowany
przez H5pro jest przyjazny dla Êrodowiska.

W∏ókno kevlarowe jest odporne na wysokà
temperatur´ i na przeci´cie. ¸àczy w sobie
ogromnà wytrzyma∏oÊç mechanicznà z lek-
koÊcià i elastycznoÊcià. Mo˝na zatem stoso-
waç jako materia∏ g∏ówny (dzianina), do-
datkowà warstw´ lub inne szczególne wzmoc-
nienie, np. nici.

Dzianina Hypro z∏o˝ona z kombinacji ró˝nych
w∏ókien i polimerów bardzo odporna na prze-
ci´cia, przetarcia i rozdarcia.

Armortex – nazwa w∏asna kompozycji w∏ók-
na szklanego dajàcego wyjàtkowà odpor-
noÊç na przeci´cia. Generalnie jest u˝ywana
jako materia∏ wewn´trzny w produkcie – pod-
szewka, wyÊció∏ka lub jedna z warstw.

Nitrile – materia∏ stosowany w r´kawicach jako
pow∏oka cz´Êciowa lub ca∏kowita dajàca od-
pornoÊç na wod´, oleje i smary oraz inne pro-
dukty ropopochodne. Poza ochronà skóry daje
r´kom lepsze mo˝liwoÊci manipulacyjne w ta-
kim Êrodowisku.

Powleczenie PCW w r´kawicach jest stoso-
wane aby zapewniç odpornoÊç na wod´,
kwasy i substancje alkaliczne. Poza ochronà
skóry daje r´kom lepsze mo˝liwoÊci mani-
pulacyjne w takim Êrodowisku.

Pow∏oka poliuretanowa zapewnia r´kawi-
com w∏aÊciwoÊci antyelektrostatyczne. R´ka-
wice z takà pow∏okà przeznaczone sà do pracy
w Êrodowisku suchym i poza ochronà skóry
dajà r´kom lepsze mo˝liwoÊci manipulacyjne.

Syntetyczna skóra. Najwy˝szej jakoÊci materia∏
produkowany przez  japoƒski koncern Kuraray Co.
Ltd. Oddychajàcy, trwa∏y i zmywalny. Szeroko u˝y-
wany w mechanice, sporcie i innych dziedzi-

nach. Wyjàtkowo dobrze nadaje si´ do produkcji r´kawic.
Dzi´ki zastosowaniu tej skóry d∏oƒ w r´kawicy ∏atwiej wy-
czuwa i utrzymuje przedmioty ma∏e i g∏adkie przy precy-
zyjnych pracach.

Zalety:
– jest mo˝liwe pranie w pralce w temperaturze 

nieprzekraczajàcej 30°C,
– po praniu nie traci ˝adnej ze swoich zalet,
– bardzo wysoka zdolnoÊç oddychania,
– du˝a odpornoÊç na rozerwanie,
– w dotyku bardzo podobna do skóry naturalnej,
– nie wywo∏uje alergii,
– ca∏kowicie pozbawiona zawartoÊci metali ci´˝kich,
– du˝a elastycznoÊç przy najlepszym dopasowaniu do r´ki.

Syntetyczna skóra. Wysoka elastycznoÊç, opty-
malne wyniki w testach mechanicznych, od-
dychajàca, trwa∏a i zmywalna. Szeroko stoso-
wana w r´kawicach dla mechaników, ogrodni-
ków, leÊników i sportowców.

Skóra naturalna, oddychajàca i rozciàgliwa. Za-
pewnia d∏oniom maksimum komfortu i doskona∏y
chwyt. Specjalne sposoby jej garbowania dajà
charakterystycznà mi´kkoÊç w dotyku. Nazwa
Beihai pochodzi od nazwy korporacji, która t´ skór´ 
produkuje.

Mi´kki  neopren. Zapewnia elastycznoÊç i roz-
ciàgliwoÊç na knykciach i nadgarstkach. Chroni
d∏oƒ przed skutkami uderzeƒ. Kiedy jest stoso-
wany w cz´Êci chwytnej, pomaga redukowaç 
wibracje. W mokrym Êrodowisku dzia∏a równie˝ 
jak ekran termiczny. 

Sztuczne w∏ókno elastanowe. Odznacza si´
wyjàtkowà rozciàgliwoÊcià i spr´˝ystoÊcià. Mo˝e
byç rozciàgni´te do siedmiokrotnoÊci swojej
d∏ugoÊci poczàtkowej i po zwolnieniu si∏y rozcià-

gajàcej powraca do pierwotnej postaci. H5pro dysponuje
jego ró˝nymi wersjami: na zim´ i na lato. Bignet  jest oddy-
chajàcym materia∏em i nie nasiàka wodà. Daje du˝y kom-
fort przy pracy w cieple poniewa˝ materia∏ ten zapobiega
niepo˝àdanemu poceniu si´ d∏oni. Jest to jedna z wersji
materia∏u Spandex.

Pokrycie na bazie silikonu gwarantuje pewny chwyt
dzi´ki w∏aÊciwoÊciom antypoÊlizgowym. Mo˝e byç
∏àczone z ró˝nymi tkaninami. S∏owo angielskie
„forward” oznacza wysuni´ty do przodu ale tak˝e 
odwa˝ny. 

˚elowa wyÊció∏ka, która zdecydowanie redukuje
efekt wibracji. Stosowana w wielu dziedzinach: 
w przemyÊle, sportach (kolarstwo górskie, endu-
ro, off Road itp.), obuwnictwie.

Specjalna kombinacja ró˝nego typu pianek re-
dukuje wibracje i wstrzàsy. Stosowana w r´kawi-
cach sportowych i roboczych.

MATERIA¸Y U˚YWANE PRZY PRODUKCJI R¢KAWIC ROBOCZYCH H5pro
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KATEGORIE R¢KAWIC OCHRONNYCH

Dyrektywa 89/686/EWG, odnoszàca si´ do wyposa˝enia ochrony osobi-
stej wprowadza podzia∏ r´kawic na 3 grupy pod wzgl´dem ich przynale˝-
noÊci do kategorii ryzyka zwiàzanego z ich u˝ytkowaniem:

Kategoria I: R´kawice stosowane w warunkach niskiego ryzyka.
R´kawice z tej kategorii poprawiajà komfort pracy oraz chronià przed po-
wierzchownym uszkodzeniem naskórka, Êrodkami chemicznymi o de-
likatnym dzia∏aniu (np. Êrodkami czyszczàcymi) i temperaturà, która nie
przekracza 50°C.  Do tej grupy zalicza si´ wi´kszoÊç zwyk∏ych r´kawic ro-
boczych przeznaczonych do wykonywania prac gospodarczych, domo-
wych, w ogrodzie, itp. Nie sà one zalecane do u˝ywania w Êrodowisku
przemys∏owym.

Kategoria II: R´kawice do prac przy Êrednim ryzyku uszkodzenia d∏oni.
Do tej kategorii zaliczane sà r´kawice chroniàce przed uszkodzeniami me-
chanicznymi, stosowane przy pracach zwiàzanych z wyst´powaniem ryzyka
zranienia. Prace te mogà byç zwiàzane z wszelkà aktywnoÊcià o charakte-
rze zawodowym.

Kategoria III: R´kawice do prac o wysokim ryzyku wystàpienia powa˝-
nego uszkodzenia d∏oni.
R´kawice z tej kategorii chronià u˝ytkownika przed nieodwracalnymi
szkodami powodowanymi przez ró˝ne czynniki ryzyka, takimi jak  pràd
elektryczny, chemikalia, wysokie i niskie temperatury, promieniowanie itp.

R´kawice ochronne stosowane w trakcie wykonywania prac o charakterze
profesjonalnym sà z regu∏y przyporzàdkowane do minimum  II kategorii.

Wymagania dotyczàce r´kawic chroniàcych przed urazami mechanicznymi sà zde-
finiowane w nast´pujàcych normach:

EN420: Ogólne wymagania dla r´kawic ochronnych

Norma EN420 jest podstawowà normà dla r´kawic nale˝àcych do wszystkich kategorii
odpornoÊci. OkreÊla podstawowe wymagania w stosunku do r´kawic ochronnych w za-
kresie:
– Identyfikacji producenta i oznakowania wyrobu.
– Wp∏ywu r´kawicy na organizm u˝ytkownika np. neutralne pH, brak chromu VI itp.
– Przestrzegania uzgodnionych rozmiarów.
– Uzyskiwanej precyzji ruchów r´ki.
– Projektu i wykonania r´kawicy.
– PrzepuszczalnoÊci i absorpcji pary wodnej.
– Opakowania, sk∏adowania, a tak˝e konserwacji i czyszczenia.
Norma ta unifikuje równie˝ informacje dla odbiorcy zawarte w instrukcji u˝ytkowania
okreÊlajàce: parametry techniczne, zastosowanie, Êrodki ostro˝noÊci w trakcie u˝ytko-
wania oraz zakres dost´pnych rozmiarów.

EN388: Ochrona przed zagro˝eniami mechanicznymi.
Norma EN388 ma zastosowanie do wszystkich typów r´kawic w zakresie zagro˝eƒ
fizycznych i mechanicznych wskutek Êcierania, przeci´cia ostrym przedmiotem i prze-
k∏ucia oraz wytrzyma∏oÊci mechanicznej r´kawic. Norma ta nie ma zastosowania do
r´kawic odpornych na wibracje.

Cyfry pod oznaczeniem normy (u˝yte tu przyk∏adowo 2122) okreslajà stopieƒ odpor-
noÊci na zagro˝enia mechaniczne.

Pozycja A – odpornoÊç na Êcieranie (skala od 0 do 4). 
Pozycja B – odpornoÊç na przeci´cie ostrym narz´dziem (skala od 0 do 5). 
Pozycja C – odpornoÊç na rozdzieranie (skala od 0 do 4). 
Pozycja D – odpornoÊç na przek∏ucie (skala od 0 do 4).

We wszystkich wypadkach stopieƒ odpornoÊci wzrasta wraz ze wzrostem wartoÊci na
skali. Ewentualne oznaczenie „X” którejkolwiek z wielkoÊci oznacza, ˝e metoda testu nie
jest odpowiednia do przeprowadzenia badania danej próbki.

Oznaczenia umieszczone na r´kawicach:
– Marka producenta
– Nazwa lub symbol modelu 
– Rozmiar
– Oznaczenie CE
– Normy, jakie spe∏nia produkt i stopnie ochrony zgodnie z tymi normami.

Norma EN407:ABCDEF
Norma dotyczy rękawic chroniących przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ogień).
Norma określa metody badań, wymagania ogólne, poziomy parametrów termicznych i spo-
soby oznakowania rękawic ochronnych, chroniących przed gorącem i/lub ogniem. Ma
ona zastosowanie do wszystkich rękawic, które powinny chronić ręce przed gorącem
i/lub płomieniem pod jedną lub kilkoma następującymi postaciami: ogień, ciepło konta-
ktowe, ciepło konwekcyjne, promieniowanie cieplne, drobne rozpryski roztopionego
metalu lub duże rozpryski ciekłego metalu.

Pozycja A – odporność na palność (skala od 1 do 4). Oparta na czasie, w którym 
materiał pozostaje zapalony i topi się nadal po usunięciu źródła ognia,

Pozycja B – odporność na kontakt z gorącym przedmiotem (skala od 1 do 4). 
Oparta na temperaturze w zakresie od 100°C do 500°C, przy której 
osoba nosząca rękawice nie odczuje żadnego bólu w czasie 
co najmniej 15 sekund,

Pozycja C – odporność na ciepło konwekcyjne (skala od 1 do 4). Oparta na czasie, 
podczas którego próbka jest zdolna opóźnić przenoszenie ciepła 
płomienia,

Pozycja D – odporność na promieniowanie cieplne (skala od 1 do 4). Wskaźnik 
pokazujący czas niezbędny do uzyskania przez próbkę zadanej 
temperatury,

Pozycja E – odporność na małe odpryski roztopionego metalu ( skala od 1 do 4 ). 
Wskaźnik pokazujący ilość niezbędną (ciepła) do doprowadzenia próbki 
do pewnej temperatury,

Pozycja F – odporność na duże rozpryski ciekłego metalu (skala od 1 do 4). 
Wskaźnik pokazujący niezbędną ilość (ciepła) do spowodowania 
zniszczenia materiału zastępującego skórę, umieszczonego 
bezpośrednio za próbką.

EN12477: poziom A, B lub AB
Wymagania dotyczące rękawic przeznaczonych do ochrony rąk podczas procesów
spawania, cięcia i procesów pokrewnych zostały zawarte w normie zharmonizowanej
EN 12477. 
Zgodnie z tą normą rękawice przeznaczone do ochrony rąk spawaczy dzielą się na dwie
podstawowe grupy:
– rękawice zaliczane do typu A
– rękawice zaliczane do typu B
Rękawice spawalnicze typu B są zalecane do stosowania w przypadku wykonywania
prac, przy których jest wymagana duża zręczność, np. spawania TIG (ang. tungsten
inert gas – spawanie nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych),
gdyż rękawice te spełniają wyższy poziom wymagań w odniesieniu do zręczności w po-
równaniu z rękawicami typu A, chociaż jednocześnie wymagania w zakresie właści-
wości ochronnych są spełnione na niższym poziomie. Do pozostałych procesów spa-
wania mogą być stosowane rękawice typu A, które zapewniają spełnienie wymagań 
w zakresie właściwości ochronnych na wyższym poziomie. Należy przy tym podkreślić,
że rękawice mogą jednocześnie spełniać wymagania dla obydwu wymienionych typów,
będą one wówczas klasyfikowane jednocześnie do typu A i B.

PN-EN 381-7:2002
Wymagania dla rękawic chroniących przed przecięciem piłą łańcuchową.

Rękawice przeznaczone do ochrony rąk przed przecięciami piłą łańcuchową, spełnia-
jące wymagania normy PN-EN 381-7:2002 są oznakowane znakiem graficznym zamieszczo-
nym powyżej.  Należy podkreślić, że znak ten powinien być naniesiony tylko na tę ręka-
wicę w parze, która zapewnia właściwości ochronne przed przecięciem piłą łańcu-
chową. Przy znaku graficznym powinna być umieszczona cyfra oznaczająca klasę
ochrony, czyli klasę prędkości łańcucha, przy której wykazano odporność rękawic na
przecięcie. 

Klasa 0 – 16 m/s
Klasa 1 – 20 m/s
Klasa 2 – 24 m/s
Klasa 3 – 28 m/s

Rękawice chroniące przed przecięciem pilarką łańcuchową są najczęściej wykonane 
z układu materiałów zawierających skóry, tkaniny oraz materiały powlekane. Naj-
istotniejszym elementem w konstrukcji takich rękawic jest wkład stosowany w części
grzbietowej pod materiałem zewnętrznym, zapewniający ochronę przed przecięciem.
Wkład ten jest często wykonywany z układu materiałów o wysokiej odporności na
przecięcia. Zabezpieczenie przed przecięciem jest realizowane poprzez spowodowanie
ślizgania się łańcucha po materiale i w ten sposób niedopuszczenie do przecięcia tego
materiału lub poprzez wciąganie włókien w koło napędowe przez ogniwa tnące łańcu-
cha i blokowanie w ten sposób ruchu łańcucha oraz poprzez hamowanie łańcucha na
skutek absorbowania przez włókna energii ruchu obrotowego, co skutkuje zmniejsze-
niem prędkości łańcucha. Należy jednak pamiętać, że bez względu na zastosowane
konstrukcje i materiały, żaden środek ochrony indywidualnej nie zapewnia stuprocento-
wej ochrony przed przecięciem pilarką łańcuchową.
Międzynarodowe oznaczenie równoznaczne dla tej samej normy to EN381-7:1999.

Certyfikacj´ r´kawic H5Pro stwierdzajàcà ich zgodnoÊç z normami, jakimi zosta∏y
oznaczone przeprowadzono w notyfikowanym laboratorium:

CTC – Centre Technique Chaussure Maroquinerie
Parc Scientifique Tony Garnier

4, rue Hermann Frenkel
69367 Lyon Cedex 07, France

Organ notyfikowany: 0075
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R¢KAWICE DLA MECHANIKA

SL8156 IMOLA 
Te wygodne i odporne r´kawice robocze zaprojektowane zosta∏y z myÊlà 
o zapewnieniu d∏oniom bezpieczeƒstwa i komfortu w toku  wykonywania
prac serwisowych i monta˝owych, a w budownictwie prac rozbiórkowych 
i monta˝u konstrukcji. Zaleca si´ ich stosowanie podczas wykonywania
czynnoÊci z u˝yciem narz´dzi mechanicznych, w tym równie˝ udarowych.

G¸ÓWNE W¸AÂCIWOÂCI OCHRONNE:
– Naszycia na wewn´trznej stronie Êródr´czy redukujà odczuwanie drgaƒ oraz 

wyd∏u˝ajà ˝ywotnoÊç r´kawic. 
– Dodatkowe wzmocnienia na wierzchach palców chronià je przed skutkami 

przypadkowych uderzeƒ.
– Elastyczne i przewiewne wierzchy Êródr´czy dopasowujà r´kawice do d∏oni 

oraz podnoszà komfort wykonywanej pracy.
– Zapinane na rzepy i umiejscowione na nadgarstkach Êciàgacze 

ÊciÊle osadzajà r´kawice na d∏oniach uniemo˝liwiajàc 
ich zsuwanie si´ podczas wykonywania pracy.

Materia∏: Skóra syntetyczna Clarino, Bignet, Shield, Nova
Mo˝liwoÊç prania: tak
Dost´pne rozmiary: M, L, XL, XXL
Opakowanie podstawowe: 6 szt.
Opakowanie zbiorcze: 30 szt.

SL7621 KRAFTWERK
Zakres mo˝liwych prac wykonywanych przy u˝yciu tych r´kawic jest bardzo
szeroki i rozciàga si´ od prac mechanicznych z u˝yciem narz´dzi, poprzez
roboty prze∏adunkowe, a˝ po hydrauliczne i monta˝owe w budownictwie.

G¸ÓWNE W¸AÂCIWOÂCI OCHRONNE:
– Naszycia na wewn´trznej stronie Êródr´czy zwi´kszajà odpornoÊç na 

przeci´cia i przek∏ucia oraz wyd∏u˝ajà ˝ywotnoÊç samych r´kawic.
– Dodatkowe naszycia ze skóry syntetycznej na koƒcach palców majà za 

zadanie chroniç ich opuszki. 
– Knykcie zosta∏y os∏oni´te elastycznym neoprenem zapewniajàcym ich 

izolacj´ termicznà.
– Elastyczne i przewiewne wierzchy Êródr´czy dopasowujà r´kawice do d∏oni 

oraz podnoszà komfort wykonywanej pracy.
– Zapinane na rzepy i umiejscowione na nadgarstkach Êciàgacze ÊciÊle 

osadzajà r´kawice na d∏oniach uniemo˝liwiajàc ich zsuwanie si´ podczas 
wykonywania pracy.

– W celu podwy˝szenia w∏aÊciwoÊci ochronnych wierzchnia strona r´kawic 
wykonana zosta∏a z materia∏u o wysokiej widocznoÊci.

Materia∏:
Skóra syntetyczna Clarino, Bignet, Nova
Mo˝liwoÊç prania: tak
Dost´pne rozmiary: M, L, XL, XXL
Opakowanie podstawowe: 6 szt.
Opakowanie zbiorcze: 30 szt.

SL7606-17 SHETLAND
Ten model r´kawic przeznaczony jest zw∏aszcza dla pracowników
zatrudnionych w wielu ró˝nych dziedzinach przemys∏u i motoryzacji,
wsz´dzie tam gdzie mo˝liwy jest kontakt z paliwami, olejami i smarami
(przemys∏ petrochemiczny, stacje i hurtownie paliw, transport, serwisy oraz
zak∏ady naprawcze itp.).

G¸ÓWNE W¸AÂCIWOÂCI OCHRONNE:
– Wewn´trzna strona d∏oni chroniona jest impregnowanà TEFLONEM skórà
syntetycznà odpornà na dzia∏anie olejów, zasad i w´glowodorów.
– Elastyczne i przewiewne wierzchy Êródr´czy dopasowujà r´kawice do d∏oni
oraz podnoszà komfort wykonywanej pracy. 
– Zapinane na rzepy i umiejscowione na nadgarstkach Êciàgacze ÊciÊle
osadzajà r´kawice na d∏oniach uniemo˝liwiajàc ich zsuwanie si´ podczas
wykonywania pracy.

Materia∏: Skóra syntetyczna Clarino, Bignet
Mo˝liwoÊç prania: tak
Dost´pne rozmiary: M, L, XL, XXL
Opakowanie podstawowe: 12 szt.
Opakowanie zbiorcze: 120 szt.
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SL8282 DRUZUS
Bardzo uniwersalne r´kawice, które nadajà si´ do prac serwisowych 
i konserwacyjnych szczególnie w motoryzacji. Mi´kka i elastyczna skóra
syntetyczna zapewnia niezb´dnà precyzj´ ruchów podczas wykonywania
prac narz´dziami r´cznymi.

G¸ÓWNE W¸AÂCIWOÂCI OCHRONNE:
– Naszycia mi´dzy kciukami i palcami wskazujàcymi stanowià dodatkowe 

elementy ochronne d∏oni.
– Wszywki z elastycznej pianki na knykciach i wewn´trznej stronie Êródr´czy 

poprawiajà komfort pracy.
– Elastyczne i przewiewne wierzchy Êródr´czy dopasowujà r´kawice do d∏oni 

oraz podnoszà wygod´ u˝ytkowania. 
– Zapinane na rzepy i umiejscowione na nadgarstkach Êciàgacze ÊciÊle 

osadzajà r´kawice na d∏oniach uniemo˝liwiajàc ich zsuwanie si´ podczas 
wykonywania pracy.

Materia∏: Skóra syntetyczna Protech, Bignet
Mo˝liwoÊç prania: tak
Dost´pne rozmiary: M, L, XL, XXL
Opakowanie podstawowe: 
roz. S – 6 szt., pozosta∏e – 12 szt.
Opakowanie zbiorcze: roz. S – 30 szt., 
pozosta∏e – 120 szt.

PA7606 AMIGO 
Mi´kka i elastyczna skóra naturalna zapewnia niezb´dnà precyzj´ ruchów 
w toku wykonywania wszelkich  prac serwisowych i konserwacyjnych,
szczególnie w motoryzacji.

G¸ÓWNE W¸AÂCIWOÂCI OCHRONNE:
– Bardzo mi´kka, naturalna Êwiƒska skóra licowa chroniàca wewn´trzne partie 

d∏oni pozwala na wyczuwanie z wystarczajàcà dok∏adnoÊcià kszta∏tów 
trzymanych narz´dzi i innych przedmiotów.  

– Elastyczne i przewiewne wierzchy Êródr´czy dopasowujà r´kawice do d∏oni 
oraz podnoszà wygod´ u˝ytkowania.

– Zapinane na rzepy i umiejscowione na nadgarstkach Êciàgacze ÊciÊle 
osadzajà r´kawice na d∏oniach uniemo˝liwiajàc ich zsuwanie si´ podczas 
wykonywania pracy.

Materia∏: Skóra naturalna Beihai, Bignet
Mo˝liwoÊç prania: nie
Dost´pne rozmiary: M, L, XL, XXL
Opakowanie podstawowe: 12 szt.
Opakowanie zbiorcze: 120 szt.

PU8247 MONTECARLO
R´kawice te znajdujà zastosowanie w pracach wymagajàcych precyzji,
takich jak elektronika, monta˝ drobnych elementów, prace naprawcze 
i magazynowe czy prowadzenie pojazdów. Zapewniajà d∏oniom pewny
chwyt i komfort podczas wykonywanej pracy.

G¸ÓWNE W¸AÂCIWOÂCI OCHRONNE:
– Naszycia na knykciach zabezpieczajà d∏onie przed uderzeniem w razie 

nieprzewidzianego gwa∏townego kontaktu z twardà powierzchnià. Majà one, 
tak jak i naszycia na palcach, dodatkowà cech´ ochronnà – wykonane sà 
z materia∏u odblaskowego wysokiej widocznoÊci.

– Elastyczne i przewiewne wierzchy Êródr´czy dopasowujà r´kawice do d∏oni 
podnoszàc komfort wykonywanej pracy.

– Zapinane na rzepy i umiejscowione na nadgarstkach Êciàgacze ÊciÊle 
osadzajà r´kawice na d∏oniach uniemo˝liwiajàc ich zsuwanie si´ 
podczas pracy.

Materia∏: Inpac, Bignet
Mo˝liwoÊç prania: tak
Dost´pne rozmiary: M, L, XL
Opakowanie podstawowe: 12 szt.
Opakowanie zbiorcze: 120 szt.
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NT5130 NITRILE SANDY-NYSD01
Bezszwowe r´kawice z dzianiny poliestrowej z pow∏okà nitrylowà. Szorstki
nitryl nadaje pewniejszy chwyt tak˝e w wilgotnym Êrodowisku, zachowujàc
wszystkie swoje w∏aÊciwoÊci. Stosowane do pracy w kontakcie z wodà 
i produktami ropopochodnymi. U˝ywane przez hydraulików, mechaników 
i przy pracach remontowo-budowlanych. Ka˝da para zapakowana jest 
w osobnà torebk´ foliowà z mo˝liwoÊcià powieszenia na haku sklepowym
lub magazynowym.

G¸ÓWNE W¸AÂCIWOÂCI OCHRONNE:
– Nitryl jest odporny na smary, oleje i inne substancje ropopochodne. 

R´kawice chronià d∏onie przed tymi Êrodkami i minimalizujà mo˝liwoÊç 
wypuszczenia trzymanego przedmiotu z r´ki.

– Pokrycie Nitrylem tylko po wewn´trznej stronie d∏oni pozwala na 
odprowadzanie potu przewiewnym wierzchem.

Materia∏: Poliester, Nitrile
Mo˝liwoÊç prania: nie
Dost´pne rozmiary: M, L, XL, XXL
Opakowanie podstawowe: 12 szt.
Opakowanie zbiorcze: 60 szt.

NT5008 NITRILE-NYFD01 br
Bezszwowe r´kawice z dzianiny nylonowej z pow∏okà z pianki nitrylowej 
paro przepuszczalnej. Szorstka pianka nitrylowa nadaje pewniejszy chwyt
tak˝e w wilgotnym Êrodowisku, zachowujàc wszystkie swoje w∏aÊciwoÊci.
Stosowane do pracy w kontakcie z wodà i produktami ropopochodnymi.
U˝ywane przez hydraulików i mechaników przy pracach remontowo-
-budowlanych, malarskich oraz antykorozyjnych. Ka˝da para zapakowana
jest w osobnà torebk´ foliowà z mo˝liwoÊcià powieszenia na haku
sklepowym lub magazynowym.

G¸ÓWNE W¸AÂCIWOÂCI OCHRONNE:
– Pianka nitrylowa na podk∏adzie z nylonu zapewnia lepsze czucie w palcach 

w porównaniu z innymi r´kawicami nitrylowymi.
– Pokrycie piankà nitrylowà o w∏aÊciwoÊciach paro przepuszczalnych 

pozwala na odprowadzanie potu z ca∏ej powierzchni d∏oni, a jednoczeÊnie 
skutecznie zabezpiecza przed przenikaniem olejów i smarów

Materia∏: Nylon, Nitrile
Mo˝liwoÊç prania: nie
Dost´pne rozmiary: M, L, XL, XXL
Opakowanie podstawowe: 12 szt.
Opakowanie zbiorcze: 60 szt.

NT2110 NITRYLE STANDARD
Bezszwowe r´kawice z dzianiny nylonowej z pow∏okà nitrylowà. Szorstki
nitryl nadaje pewny chwyt tak˝e w wilgotnym Êrodowisku, zachowujàc
wszystkie swoje w∏aÊciwoÊci. Stosowane do pracy w kontakcie z wodà 
i produktami ropopochodnymi. U˝ywane przez hydraulików i mechaników
przy pracach remontowo-budowlanych. Ka˝da para zapakowana jest 
w osobnà torebk´ foliowà z mo˝liwoÊcià powieszenia na haku sklepowym 
lub magazynowym.

G¸ÓWNE W¸AÂCIWOÂCI OCHRONNE:
– Nitryl jest odporny na smary, oleje i inne substancje ropopochodne. 

R´kawice chronià d∏onie przed tymi Êrodkami i minimalizujà mo˝liwoÊç 
wypuszczenia trzymanego przedmiotu z r´ki.

– Pokrycie Nitrylem tylko po wewn´trznej stronie d∏oni pozwala 
na odprowadzanie potu przewiewnym wierzchem.

Materia∏: Nylon, Nitrile
Mo˝liwoÊç prania: nie
Dost´pne rozmiary: M, L, XL, XXL
Opakowanie podstawowe: 12 szt.
Opakowanie zbiorcze: 60 szt.
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SL8147 GRIPPER
Te nale˝àce do generacji naszych najnowoczeÊniejszych r´kawic
przeznaczone sà do ochrony d∏oni podczas prac wykonywanych 
na zewnàtrz (w tym równie˝ na wysokoÊciach), a wymagajàcych mo˝liwie
najwy˝szych w∏aÊciwoÊci antypoÊlizgowych. Dzi´ki swoim wyrafinowanym
cechom znajdujà zastosowanie przede wszystkim podczas pracy z u˝yciem
narz´dzi oraz przy przemieszczaniu przedmiotów.

G¸ÓWNE W¸AÂCIWOÂCI OCHRONNE:
– Wewn´trzna strona palców i Êródr´czy zosta∏a pokryta silikonem Forward, 

co zapewnia bardzo dobre w∏asnoÊci antypoÊlizgowe podnoszàce naturalnà 
sprawnoÊç ludzkiej d∏oni oraz stanowi ochron´ przed Êcieraniem.

– Wierzchy r´kawic w cz´Êci os∏aniajàcej palce i knykcie wykonane zosta∏y 
z elastycznego neoprenu tworzàc izolacj´ termicznà . 

– Zapinane na rzepy i umiejscowione na nadgarstkach Êciàgacze ÊciÊle 
osadzajà r´kawice na d∏oniach uniemo˝liwiajàc ich zsuwanie si´ 
podczas wykonywania pracy.

Materia∏: Skóra syntetyczna Clarino, 
Forward, Nova
Mo˝liwoÊç prania: tak
Dost´pne rozmiary: M, L, XL, XXL
Opakowanie podstawowe: 6 szt.
Opakowanie zbiorcze: 30 szt.

PA6001 SPARTAN
Bezpalcowe r´kawice wykonane zosta∏y z naturalnej, bardzo mi´kkiej,
elastycznej, wysokogatunkowej Êwiƒskiej skóry licowej, która dzi´ki swej
porowatej strukturze przepuszcza powietrze. Zalecane sà szczególnie do
pracy z u˝yciem mechanicznych narz´dzi udarowych oraz do kierowania 
i sterowania ci´˝kim sprz´tem budowlanym.

G¸ÓWNE W¸AÂCIWOÂCI OCHRONNE:
– Wstawki na wewn´trznej stronie Êródr´czy wype∏nione zosta∏y ˝elowà 

wyÊció∏kà GelAbsorb, co redukuje odczuwanie wibracji emitowanych 
przez narz´dzia lub urzàdzenia. 

– Odkryte palce umo˝liwiajà wykonywanie czynnoÊci wymagajàcych wysokiej 
precyzji, dzi´ki czemu doskonale nadajà si´ do prac wykonywanych tak˝e 
bez u˝ycia narz´dzi. 

– W celu dopasowania i uniemo˝liwienia zsuwania si´ r´kawic podczas pracy 
na zewn´trznej cz´Êci Êródr´czy naszyte zosta∏y zapi´cia na rzep.

Materia∏: Skóra naturalna Beihai, 
GelAbsorb
Mo˝liwoÊç prania: nie
Dost´pne rozmiary: M, L, XL, XXL
Opakowanie podstawowe: 6 szt.
Opakowanie zbiorcze: 30 szt.

SL8188 SUMNIT
Przeznaczeniem tych unikalnych i bardzo nowoczesnych r´kawic jest
ochrona d∏oni  podczas wykonywania najbardziej wymagajàcych prac na
liniach monta˝owych oraz robót konserwacyjnych i hydraulicznych. 
W szczególnoÊci nadajà si´ do wykonywania takich czynnoÊci jak: odkr´ca-
nie, zakr´canie, skr´canie, zaciskanie, mocowanie, itp., czyli wsz´dzie tam,
gdzie wymagany jest pewny chwyt narz´dzi lub manipulowanych i przemie-
szczanych przedmiotów. Mo˝na je u˝ywaç zarówno wewnàtrz, jak i na
zewnàtrz pomieszczeƒ, a tak˝e w toku wykonywania prac na wysokoÊciach.

G¸ÓWNE W¸AÂCIWOÂCI OCHRONNE:
– Wewn´trzna strona palców i Êródr´czy zosta∏a pokryta silikonem Forward, 

co zapewnia bardzo dobre w∏asnoÊci antypoÊlizgowe podnoszàce naturalnà 
sprawnoÊç ludzkiej d∏oni oraz stanowi ochron´ przed Êcieraniem.

– Dodatkowymi elementami ochronnymi d∏oni sà naszycia zastosowane 
pomi´dzy kciukami i palcami.

– Wierzchy r´kawic wykonane zosta∏y z bardzo przewiewnej i odprowadzajàcej 
pot siateczki 3D. 

– Wykonane z elastycznych polimerów TPR (Thermo Plastic Rubber) elementy 
na zewn´trznej stronie r´kawic chronià d∏onie przed skutkami przypadkowych 
uderzeƒ. 

– Zapinane na rzepy i umiejscowione na nadgarstkach Êciàgacze 
ÊciÊle osadzajà r´kawice na d∏oniach uniemo˝liwiajàc 
ich zsuwanie si´ podczas wykonywania pracy.

Materia∏: Skóra syntetyczna Clarino, 
Forward, Shield
Mo˝liwoÊç prania: tak
Dost´pne rozmiary: M, L, XL, XXL
Opakowanie podstawowe: 6 szt.
Opakowanie zbiorcze: 30 szt.

R¢KAWICE SPECJALNE
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PU7469 KERAX
R´kawice te znajdujà zastosowanie w pracach wymagajàcych precyzji,
takich jak monta˝ drobnych elementów, prace naprawcze i magazynowe.
Zapewniajà d∏oniom pewny chwyt i komfort podczas wykonywania prac.

G¸ÓWNE W¸AÂCIWOÂCI OCHRONNE:
– Naszycia mi´dzy kciukami i palcami wskazujàcymi oraz wewnàtrz Êródr´czy 

skutecznie chronià d∏onie przed skaleczeniami oraz wyd∏u˝ajà trwa∏oÊç 
r´kawic. 

– Elastyczne i przewiewne wierzchy Êródr´czy dopasowujà r´kawice do d∏oni 
podnoszàc komfort wykonywanej pracy.

– Zapinane na rzepy i umiejscowione na nadgarstkach Êciàgacze ÊciÊle 
osadzajà r´kawice na d∏oniach uniemo˝liwiajàc ich zsuwanie si´ podczas 
wykonywania pracy.

Materia∏: Skóra syntetyczna Inpac, Bignet
Mo˝liwoÊç prania: tak
Dost´pne rozmiary: M, L, XL, XXL
Opakowanie podstawowe: 12 szt.
Opakowanie zbiorcze: 120 szt.

CB3501 FRIEND 
Dla pewnych typów prac budowlanych i prze∏adunkowych, które nie
wymagajà du˝ej precyzji, wystarczajàcym i czasem niezastàpionym
rozwiàzaniem sà tradycyjne r´kawice skórzano-tekstylne. Tutaj liczy si´
przede wszystkim trwa∏oÊç – r´kawice FRIEND spe∏niajà to wymaganie.

G¸ÓWNE W¸AÂCIWOÂCI OCHRONNE:
– Wewn´trzne partie d∏oni, palce wskazujàce i kciuki oraz koƒce pozosta∏ych 

palców chronione sà naturalnà dwoinà bydl´cà o bardzo dobrej odpornoÊci 
na Êcieranie, przek∏ucia i przedarcia. 

– Wierzchy Êródr´czy wykonane zosta∏y z grubego p∏ótna bawe∏nianego, 
a knykcie zabezpieczono naszyciami ze skóry.

– R´kawice zosta∏y wyposa˝one w usztywnione, ochronne mankiety.

Materia∏: Dwoina bydl´ca – jakoÊç AB, bawe∏na
Mo˝liwoÊç prania: nie
Dost´pne rozmiary: M, L, XL, XXL
Opakowanie podstawowe: 12 szt.
Opakowanie zbiorcze: 60 szt.

CB3060 PRIATEL
R´kawice skórzane wzmocnione – przeznaczone do prac budowlanych 
i prze∏adunkowych, obarczonych wi´kszym ni˝ zwykle w tego typu pracach
ryzykiem. Mniej istotna jest w tym przypadku precyzja, a bardziej
zabezpieczenie przed wszelkiego rodzaju ostrymi kraw´dziami 
np. przy prze∏adunku blach stalowych.

G¸ÓWNE W¸AÂCIWOÂCI OCHRONNE:
– Wewn´trzne partie d∏oni chronione sà przez wzmocnionà dwoin´ bydl´cà. 

Dzi´ki temu odpornoÊç takiej skóry na Êcieranie, przek∏ucie i przedarcie jest 
wi´ksza ni˝ w wypadku zwyk∏ej dwoiny.

– Wierzchy Êródr´czy wykonane zosta∏y z grubego p∏ótna bawe∏nianego, 
a knykcie zabezpieczono naszyciami ze skóry.

– R´kawice zosta∏y wyposa˝one w usztywnione, gumowe mankiety ochronne.

Materia∏: Dwoina bydl´ca – jakoÊç AB, bawe∏na
Mo˝liwoÊç prania: nie
Dost´pne rozmiary: M, L, XL, XXL
Opakowanie podstawowe: 12 szt.
Opakowanie zbiorcze: 60 szt.
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PB8010 COLOSSUS
Tym modelem H5PRO postanowi∏o udoskonaliç tradycyjne r´kawice
skórzane. Znajdujà one zastosowanie podczas wykonywania ci´˝kich prac
rolniczych, ogrodniczych i leÊnych oraz obróbki i transportu drewna.

G¸ÓWNE W¸AÂCIWOÂCI OCHRONNE:
– R´kawice wykonane zosta∏y jako kombinacja wysokiej jakoÊci, bardzo trwa∏ej 

naturalnej skóry oraz elastycznego i oddychajàcego materia∏u. 
W konsekwencji zapewniajà odpornoÊç na Êcieranie i skutecznà ochron´ 
wn´trza d∏oni przed skaleczeniami oraz swobod´ ruchów. 

– Elastyczne i przewiewne wierzchy Êródr´czy dopasowujà r´kawice do d∏oni 
oraz podnoszà komfort wykonywanej pracy.

Materia∏: Skóra naturalna Beihai, Bignet
Mo˝liwoÊç prania: nie
Dost´pne rozmiary: M, L, XL, XXL
Opakowanie podstawowe: 12 szt.
Opakowanie zbiorcze: 120 szt.

PA7139 BASIK RD
R´kawice wykonane z mi´kkiej, bia∏ej skóry licowej z wierzchem 
z elastycznego materia∏u. Poprzez swoje cechy – lekkie, mi´kkie,
zapewniajàce dobre czucie – Êwietnie nadajà si´ do zastosowania w wielu
sytuacjach, gdzie takie delikatne zabezpieczenie ràk jest wystarczajàce.
Odpowiedni dobór rozmiaru pozwoli na precyzyjnà prac´ serwisowà lub
konserwacyjnà.

G¸ÓWNE W¸AÂCIWOÂCI OCHRONNE:
– Cienka i mi´kka skóra licowa zapewnia wystarczajàcà ochron´ przy ogólnie 

poj´tych pracach serwisowych i konserwacyjnych.
– Elastyczne i przewiewne wierzchy Êródr´czy dopasowujà r´kawice do d∏oni 

oraz podnoszà komfort wykonywanych prac.
– Zapinane na rzepy i umiejscowione na nadgarstkach Êciàgacze ÊciÊle 

osadzajà r´kawice na d∏oniach uniemo˝liwiajàc ich zsuwanie si´ podczas 
pracy.

Materia∏: Skóra naturalna Êwiƒska, bawe∏na
Mo˝liwoÊç prania: nie
Dost´pne rozmiary: M, L, XL, XXL 
Opakowanie podstawowe: 12 szt.
Opakowanie zbiorcze: 120 szt.

SK2102 LATEX-JYD01
Bezszwowe r´kawice z dzianiny poliestrowej z szorstkà pow∏okà lateksowà.
Wybierane wsz´dzie tam, gdzie potrzebny jest dobry chwyt tak w mokrym
jak i w suchym Êrodowisku. Stosowane w budownictwie, pracach
magazynowych i monterskich. Ka˝da para zapakowana jest w osobnà
torebk´ foliowà z mo˝liwoÊcià powieszenia na haku sklepowym 
lub magazynowym.

G¸ÓWNE W¸AÂCIWOÂCI OCHRONNE:
– R´kawice powleczone lateksem zapewniajà dobry chwyt zarówno w suchych 

jak i w mokrych warunkach.
– Nie powodujà usztywnienia d∏oni.
– Mi´kka pow∏oka lateksowa chroni d∏oƒ przed dotkliwymi odciskami, podnosi 

komfort pracy i wygod´ u˝ytkownika, szczególnie przy pracach
d∏ugotrwajàcych.

– Pokrycie Lateksem tylko po wewn´trznej stronie d∏oni pozwala na 
odprowadzanie potu przewiewnym wierzchem.

– Lateks stosowany przez H5pro jest przyjazny dla Êrodowiska

Materia∏: Poliester, Latex
Mo˝liwoÊç prania: nie
Dost´pne rozmiary: M, L, XL, XXL
Opakowanie podstawowe: 72 szt.
Opakowanie zbiorcze: 360 szt.

EN 388

4111

EN 420

EN 388

3111

EN 420

EN 388

2243

EN 420
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PU2103 PU-NY-FD2
Bezszwowe r´kawice z dzianiny poliestrowej z pow∏okà z poliuretanu.
Zalecane do delikatnych prac w suchych warunkach. Wn´trze d∏oni 
z poliuretanu. Prace precyzyjne, drobne monta˝e np. monta˝ mebli lub
praca przy instalacjach elektrycznych. Ka˝da para zapakowana jest 
w osobnà torebk´ foliowà z mo˝liwoÊcià powieszenia na haku sklepowym 
lub magazynowym.

G¸ÓWNE W¸AÂCIWOÂCI OCHRONNE:
– Pow∏oka poliuretanowa zapewnia r´kawicom w∏aÊciwoÊci 

antyelektrostatyczne. Chroni przed brudem i drobnymi urazami.
– Zr´cznoÊç ràk jest utrzymana na wysokim poziomie.
– Pokrycie poliuretanem tylko po wewn´trznej stronie d∏oni pozwala 

na odprowadzanie potu przewiewnym wierzchem.

Materia∏: Poliester, PU
Mo˝liwoÊç prania: nie
Dost´pne rozmiary: M, L, XL, XXL
Opakowanie podstawowe: 12 szt.
Opakowanie zbiorcze: 60 szt.

VN002 H5FLEX VINYL-D1
Przeêroczyste, obur´czne, winylowe r´kawice jednorazowe. Mogà byç
stosowane przy pracy z farbami, tuszami, barwnikami, klejami,
rozpuszczalnikami i substancjami ropopochodnymi. Inne zastosowania to
czyszczenie powierzchni przed lakierowaniem, monta˝ precyzyjny, prace
laboratoryjne oraz badania produktów. 
Dost´pne w opakowaniach po 100 szt. – niepudrowane.

G¸ÓWNE W¸AÂCIWOÂCI OCHRONNE:
– R´kawice wodoodporne jednorazowe, przez co poziom zabezpieczenia przed 

zagro˝eniami wyst´pujàcymi przy pracach do których sà u˝ywane jest 
wystarczajàcy, aczkolwiek, zgodnie z przeznaczeniem, krótkotrwa∏y.

– Zapewniajà bardzo dobre czucie w palcach.
– ¸atwe w zak∏adaniu i zdejmowaniu. ¸atwe wyjmowanie z pude∏ka-dozownika.
– Stanowià barier´ przed ska˝eniami, infekcjami lub czynnikami 

powodujàcymi alergie.

Materia∏: Vinyl
Mo˝liwoÊç prania: jednorazowe
Dost´pne rozmiary: M, L, XL
Opakowanie podstawowe: 100 szt.
Opakowanie zbiorcze: 10x100 szt.
Normy: brak badaƒ

EN 388

3121

EN 420

PA6564 KRAFLA
R´kawice ochronne dla spawacza. Wykonane z bydl´cej dwoiny, 
a na palcach dla polepszenia czucia ze skóry licowej. Na knykciach 
i na wn´trzu d∏oni wzmocnienia równie˝ ze skóry licowej. 
Wewnàtrz zastosowano podszewk´, co podnosi komfort u˝ytkowania. 
Mogà byç stosowane wsz´dzie tam, gdzie istnieje ryzyko iskrzenia 
przy pracach mechanicznych, a jednoczeÊnie praca wymaga dobrego
czucia w palcach. Dobre do prac szczególnie skomplikowanych 
i precyzyjnych w bran˝y spawalniczej.

G¸ÓWNE W¸AÂCIWOÂCI OCHRONNE:
– Gruba dwoina i wzmocnienia chronià u˝ykowanika przed goràcymi 

odpryskami metalu, przeci´ciem i przek∏uciem.
– Mankiet si´ga do po∏owy przedramienia chroniàc w ten sposób nadgarstek 

przed urazami.
– Nici u˝yte do produkcji sà trudno palne – wykonane z Kevlaru®.
– D∏ugoÊç ca∏ej r´kawicy to 33 cm.

Materia∏: Skóra naturalna, Beihai, Kevlar
Mo˝liwoÊç prania: nie
Dost´pne rozmiary: M, L, XL, XXL
Opakowanie podstawowe: 6 szt.
Opakowanie zbiorcze: 36 szt.

EN12477: poziom A

R¢KAWICE DLA SPAWACZA

EN 388

2122 412X4X

EN 420 EN 407
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CB6501-23 VESUVIUS
R´kawice ochronne dla spawacza w ca∏oÊci wykonane ze skóry bydl´cej
dwoinowej. Wewnàtrz zastosowano podszewk´, co podnosi komfort
u˝ytkowania. Mogà byç stosowane wsz´dzie tam, gdzie istnieje ryzyko
iskrzenia przy pracach mechanicznych. Najcz´Êciej u˝ywane przy spawaniu
elektrodà w otulinie, w budownictwie i przemyÊle ci´˝kim.

G¸ÓWNE W¸AÂCIWOÂCI OCHRONNE:
– Gruba skóra dwoinowa dobrze chroni u˝ytkownika przed goràcymi 

odpryskami metalu, przeci´ciem i przek∏uciem.
– Mankiet si´ga do po∏owy przedramienia chroniàc w ten sposób nadgarstek 

przed urazami.
– Podszewka jest odporna na wysokà temperatur´.
– Nici u˝yte do produkcji sà trudno palne – wykonane z Kevlaru®.
– D∏ugoÊç ca∏ej r´kawicy to 34 cm.

Materia∏: Skóra naturalna Beihai, Kevlar
Mo˝liwoÊç prania: nie
Dost´pne rozmiary: M, L, XL, XXL
Opakowanie podstawowe: 6 szt.
Opakowanie zbiorcze: 36 szt.

EN12477: poziom A

GA6512 ETNA
R´kawice ochronne dla spawacza wykonane z delikatnej bia∏ej skóry koziej 
z mankietem z dwoiny skórzanej. Dzi´ki takiej budowie r´kawice bardzo
dobrze nadajà si´ do wymagajàcego du˝ej precyzji ruchu spawania
elektrodà topliwà (metoda MIG) lub do spawania nietopliwà elektrodà
wolframowà (metoda TIG) w os∏onie gazów oboj´tnych.

G¸ÓWNE W¸AÂCIWOÂCI OCHRONNE:
– R´kawice zapewniajà dobre czucie w palcach.
– Cienka skóra kozia nie zapewnia pe∏nej ochrony przed goràcymi 

odpryskami metalu, jednak daje koniecznà, przy pewnych metodach 
spawania, precyzj´ ruchu.

– Mankiety wykonane z dwoiny zapewniajà wystarczajàcà ochron´ dla 
przedramienia.

– Nici u˝yte do produkcji sà trudno palne – wykonane z Kevlaru®.
– Ca∏kowita d∏ugoÊç r´kawicy to 33 cm.

Materia∏: Skóra naturalna, Beihai, Kevlar
Mo˝liwoÊç prania: nie
Dost´pne rozmiary: M, L, XL, XXL
Opakowanie podstawowe: 12 szt.
Opakowanie zbiorcze: 72 szt.

EN12477: poziom B

RB6015KL FOREST GRAB / LATEX-KV1
Bezszwowe r´kawice z dzianiny z w∏ókna kevlarowego z szorstkà pow∏okà
lateksowà na wewn´trznej cz´Êci d∏oni. Przeznaczone do prac zwiàzanych 
z ryzykiem przeci´cia, przek∏ucia, jak i wypuszczenia z r´ki przenoszonego
przedmiotu, np. stawianie ogrodzeƒ, prze∏adunek kamienia, marmuru 
i innych ci´˝kich towarów o ostrych kraw´dziach.

G¸ÓWNE W¸AÂCIWOÂCI OCHRONNE:
– Powleczenie lateksem zapewnia dobry chwyt zarówno w suchych 

jak i mokrych warunkach.
– Mi´kka pow∏oka lateksowa chroni d∏oƒ przed dotkliwymi odciskami – podnosi 

komfort pracy i wygod´ u˝ytkownika, szczególnie przy pracach d∏ugotrwajàcych.
– Pokrycie Lateksem tylko po wewn´trznej stronie d∏oni pozwala na 

odprowadzanie potu przewiewnym wierzchem.
– Lateks stosowany przez H5pro jest przyjazny dla Êrodowiska.
– Dzianina z w∏ókna kevlarowego chroni d∏oƒ przed przeci´ciami i przek∏uciami.

Materia∏: Kevlar, Latex
Mo˝liwoÊç prania: nie
Dost´pne rozmiary: M, L, XL, XXL
Opakowanie podstawowe: 6 szt.
Opakowanie zbiorcze: 30 szt.

EN 388

4223 413X4X

EN 420 EN 407

EN 388

3121 413X3X

EN 420 EN 407

R¢KAWICE ANTYPRZECI¢CIOWE

EN 388

2443

EN 420
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SK2131 HYPERPOWER PU-HY1
Bezszwowe r´kawice z dzianiny Hypro z pow∏okà z poliuretanu na
wewn´trznej cz´Êci d∏oni. Przeznaczone do prac zwiàzanych z ryzykiem
przeci´cia lub przetarcia. Dedykowane specjalnie do prac suchych dla
przemys∏u szklarskiego, budownictwa, instalatorstwa elektrycznego,
motoryzacji.

G¸ÓWNE W¸AÂCIWOÂCI OCHRONNE:
– Pow∏oka poliuretanowa zapewnia r´kawicom w∏aÊciwoÊci 

antyelektrostatyczne.
– Hypro to tkanina z∏o˝ona z kombinacji ró˝nych w∏ókien i polimerów, 

która zapewnia wyjàtkowà odpornoÊç na przeci´cia i przetarcia.
– Pokrycie poliuretanem tylko po wewn´trznej stronie d∏oni pozwala 

na odprowadzanie potu przewiewnym wierzchem.
– Dobre dopasowanie bardzo pomaga szczególnie przy d∏ugotrwa∏ym 

u˝ytkowaniu.

Materia∏: Hypro, PU
Mo˝liwoÊç prania: nie
Dost´pne rozmiary: M, L, XL, XXL
Opakowanie podstawowe: 12 szt.
Opakowanie zbiorcze: 60 szt.

SL8159 USHUAIA 
R´kawice te przeznaczone sà do wykonywania prac prze∏adunkowych oraz
monta˝u konstrukcji w najtrudniejszych warunkach pogodowych 
i termicznych. Kombinacja syntetycznej skóry i bardzo elastycznego,
ocieplonego materia∏u zapewnia komfort pracy.

G¸ÓWNE W¸AÂCIWOÂCI OCHRONNE:
– Wn´trza r´kawic sà doskonale izolowane termicznie materia∏em Thinsulate.
– WodoodpornoÊç r´kawic uzyskano dzi´ki zastosowaniu w ich wn´trzu 

membrany wykonanej z tworzywa Between.
– Naszycia mi´dzy kciukami i palcami wskazujàcymi oraz wewnàtrz Êródr´czy 

skutecznie chronià przed skaleczeniami oraz wyd∏u˝ajà trwa∏oÊç r´kawic. 
– Wierzchy Êródr´czy i knykci zabezpieczone zosta∏y przed skutkami uderzeƒ 

i otarç wzmacnianymi naszyciami ze skóry syntetycznej.
– R´kawice zosta∏y wyposa˝one w wyd∏u˝one, elastyczne mankiety 

i dodatkowe Êciàgacze, które skutecznie chronià przed dostawaniem si´ 
ch∏odu do wn´trza, a jednoczeÊnie uniemo˝liwiajà zsuwanie si´ r´kawic 
z d∏oni.

Materia∏: Skóra syntetyczna Clarino, Thinsulate, Between
Mo˝liwoÊç prania: tak
Dost´pne rozmiary: L, XL
Opakowanie podstawowe: 6 szt.
Opakowanie zbiorcze: 30 szt.

PA7314 K2
Przeznaczeniem tego typu r´kawic jest ochrona d∏oni podczas obs∏ugi
maszyn lub pracy z u˝yciem narz´dzi w warunkach niskich temperatur.
Wykonane zosta∏y z naturalnej, g∏adkiej, wysokogatunkowej skóry licowej
oraz bardzo elastycznego, ocieplajàcego materia∏u zapewniajàcego d∏oniom
wysoki komfort pracy.

G¸ÓWNE W¸AÂCIWOÂCI OCHRONNE:
– Wn´trza r´kawic sà doskonale izolowane termicznie materia∏em Thinsulate. 
– R´kawice posiadajà  d∏ugie, elastyczne mankiety ze Êciàgaczami, które 

stanowià skutecznà ochron´ przed dostawaniem si´ ch∏odu do ich wn´trza, 
a jednoczeÊnie zabezpieczajà je przed zsuwaniem si´ z d∏oni.

Materia∏: Skóra naturalna Beihai, Thinsulate
Mo˝liwoÊç prania: nie
Dost´pne rozmiary: M, L, XL, XXL
Opakowanie podstawowe: 6 szt.
Opakowanie zbiorcze: 30 szt.

R¢KAWICE CHRONIÑCE PRZED NISKÑ TEMPERATURÑ

EN 388

4442

EN 420

EN 388

2121

EN 420

EN 388

3122

EN 420
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RB6011 WINTER GRAB
R´kawice przeznaczone sà do prac budowlanych i prze∏adunkowych
wykonywanych w warunkach niskich temperatur.

G¸ÓWNE W¸AÂCIWOÂCI OCHRONNE:
– Bezszwowe r´kawice zosta∏y wykonane z grubej dzianiny bawe∏nianej. 

Dzi´ki domieszkom prz´dzy syntetycznej r´kawice te sà bardzo elastyczne.
– Wewn´trzna strona d∏oni pokryta jest szorstkim lateksem redukujàcym ryzyka 

zranieƒ, chroniàcym przed wilgocià oraz zapewniajàcym wysokà pewnoÊç 
chwytu. 

– R´kawice posiadajà mankiety ze Êciàgaczami, które chronià przed 
dostawaniem si´ ch∏odu do ich wn´trza oraz zabezpieczajà przed zsuwaniem 
si´ z d∏oni.

– Jaskrawy, pomaraƒczowy kolor zewn´trznej cz´Êci r´kawic zapewnia lepszà 
widocznoÊç d∏oni pracujàcego.

Materia∏: Bawe∏na, ∏atex
Mo˝liwoÊç prania: nie
Dost´pne rozmiary: M, L, XL
Opakowanie podstawowe: 6 szt.
Opakowanie zbiorcze: 30 szt.

PVC4010 AKAB
R´kawice wykonane z PCW z podszewkà z bawe∏ny. Dobrze nadajà si´ do
pracy przy produktach wilgotnych (np. ryby), a tak˝e w kontakcie 
z w´glowodorami, substancjami chemicznymi, materia∏ami ropopochodnymi.

G¸ÓWNE W¸AÂCIWOÂCI OCHRONNE:
– Tworzywo PCW zapewnia ochron´ przed wodà, substancjami chemicznymi 

i materia∏ami ropopochodnymi.
– Odporne na Êcieranie.
– R´kawice majà dobry chwyt poprzez zastosowanie granulowanego, 

antypoÊlizgowego PCW.
– Przydatne szczególnie dla osób uczulonych na lateks naturalny.
– Bezszwowa podszewka daje r´kom mi´kkà i g∏adkà izolacj´ od PCW.
– D∏ugoÊç ca∏kowita 30 cm daje ochron´ d∏oni i przedramienia.
– Czyszczenie tylko przy u˝yciu bie˝àcej wody.

Materia∏: PCW, bawe∏na
Mo˝liwoÊç prania: nie, mycie wodà – tak
Dost´pne rozmiary: L, XL
Opakowanie podstawowe: 6 szt.
Opakowanie zbiorcze: 36 szt.

PVC4011 PEQUOD
D∏ugie r´kawice z PCW na podk∏adzie z bawe∏ny z ciep∏à podszewkà
akrylowà. Majà zastosowanie przy pracy w niskich temperaturach 
(na dworze lub w ch∏odni) w kontakcie z wodà np. rybo∏óstwo lub zwiàzany 
z tà ga∏´zià gospodarki przemys∏ przetwórczy.

G¸ÓWNE W¸AÂCIWOÂCI OCHRONNE:
– D∏oƒ chroniona przez granulowane antypoÊlizgowe PCW.
– Przedrami´ chronione przez PCW.
– Ca∏a r´kawica posiada ciep∏à podszewk´ z akrylu – dobrà ochron´ przed 

niskà temperaturà wody lub powietrza.
– Bezszwowa podszewka daje gwarancj´ wi´kszej wygody w pracy.
– Trzydziestocentymetrowa r´kawica jest produkowana tylko w rozmiarze XL.
– Jest zalecana do stosowania przez osoby uczulone na lateks naturalny.

Materia∏: PCW, bawe∏na, akryl
Mo˝liwoÊç prania: nie, mycie wodà – tak
Dost´pne rozmiary: XL
Opakowanie podstawowe: 6 szt.
Opakowanie zbiorcze: 36 szt.

EN 388

2141

EN 420

EN 388

4121

EN 420

EN 388

4121
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NP0054 NAUTILUS
Dzi´ki swoim cechom r´kawice te cieszà si´ szczególnym uznaniem wÊród
pracowników wykonujàcych swe zadania w mokrym Êrodowisku, 
gdy wymagana jest precyzja ruchów (np. rybo∏ówstwo).  Idealnie
wspomagajà prac´ podczas przenoszenia i manipulowania mokrymi
przedmiotami, wyrobami i produktami spo˝ywczymi (np. ryby i skorupiaki).

G¸ÓWNE W¸AÂCIWOÂCI OCHRONNE:
– Te r´kawice wykonane zosta∏y z neoprenu (stosowanego np. w produkcji 

skafandrów do nurkowania), który skutecznie zabezpiecza przed ch∏odem. 
– Dodatkowe naszycia i wstawki z syntetycznej skóry na Êródr´czach 

i wewn´trznej stronie kciuków  poprawiajà pewnoÊç chwytu w wilgotnych 
warunkach.

– R´kawice zosta∏y wyposa˝one w wyd∏u˝one mankiety zapinane na rzepy, 
które uniemo˝liwiajà ich zsuwanie si´ z d∏oni.

Materia∏: Nova, Inpac
Mo˝liwoÊç prania: tak
Dost´pne rozmiary: M, L, XL, XXL
Opakowanie podstawowe: 6 szt.
Opakowanie zbiorcze: 30 szt.

SL8160 TUNDRA
Przeznaczeniem tego modelu r´kawic jest ochrona d∏oni podczas
wykonywania wszelkiego typu prac z u˝yciem narz´dzi r´cznych 
w ch∏odnym Êrodowisku. W∏aÊciwoÊci te osiàgni´to w wyniku zastosowania
kombinacji  nowoczesnych materia∏ów syntetycznych.

G¸ÓWNE W¸AÂCIWOÂCI OCHRONNE:
– Wszywki z materia∏u SoftAbsorb poprawiajà komfort pracy. 
– U˝yte materia∏y zapewniajà dobrà elastycznoÊç, odpornoÊç na Êcieranie, 

a tak˝e ∏atwoÊç czyszczenia .
– Mankiety wykonane z dzianiny chronià przed dostawaniem si´ ch∏odu 

do wn´trza r´kawic.

Materia∏: Skóra syntetyczna Protech, SoftAbsorb
Mo˝liwoÊç prania: tak
Dost´pne rozmiary: M, L, XL, XXL
Opakowanie podstawowe: 6 szt.
Opakowanie zbiorcze: 30 szt.

SL0046 POSEIDON
Zadaniem tych unikalnych r´kawic jest ochrona d∏oni podczas 
wykonywania prac w mokrym i ch∏odnym Êrodowisku (w portach, 
przemyÊle rybnym oraz przy l˝ejszych pracach prze∏adunkowych).

G¸ÓWNE W¸AÂCIWOÂCI OCHRONNE:
– Te r´kawice wykonane zosta∏y z neoprenu (stosowanego np. w produkcji 

skafandrów do nurkowania), który skutecznie zabezpiecza 
przed ch∏odem wody.

– Na wewn´trznej stronie Êródr´czy zastosowano wyÊció∏ki z materia∏u 
SoftAbsorb poprawiajàcego komfort pracy.

– Naszycia z syntetycznej skóry pokrytej silikonem Forward na wewn´trznej 
stronie Êródr´czy i opuszków palców nadajà r´kawicom bardzo dobre 
w∏asnoÊci antypoÊlizgowe. 

– Zapinane na rzepy i umiejscowione na nadgarstkach Êciàgacze ÊciÊle 
osadzajà r´kawice na d∏oniach uniemo˝liwiajàc ich zsuwanie si´ 
podczas wykonywania pracy.

Materia∏: Skóra syntetyczna Clarino, Nova, Forward, SoftAbsorb
Mo˝liwoÊç prania: tak
Dost´pne rozmiary: M, L, XL, XXL
Opakowanie podstawowe: 6 szt.
Opakowanie zbiorcze: 30 szt.
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R¢KAWICE OGRODOWE

PA9501 URO
R´kawice wykonane ze Êwiƒskiej skóry, bardzo dobrze nadajà si´ do prac
instalacyjnych, monta˝owych zarówno ogólnobudowlanych jak i w rolnictwie
(tak˝e uprawa roÊlin, opieka nad zwierz´tami, sprzàtanie gospodarstwa,
prowadzenie maszyn rolniczych i praca r´cznymi narz´dziami
ogrodniczymi). Mogà byç stosowane w transporcie, przy prze∏adunkach 
i w logistyce. Produkowane sà ze skóry, która w procesie 
przygotowawczym jest poddana takiej obróbce, aby by∏a maksymalnie
elastyczna, a przez to trwa∏a w u˝ytkowaniu.

G¸ÓWNE W¸AÂCIWOÂCI OCHRONNE:
– R´kawice zapewniajà wysoki komfort pracy, znakomità chwytnoÊç 

oraz wystarczajàcy przy pracach, do których sà dedykowane, poziom 
zabezpieczenia przed zagro˝eniami mechanicznymi.

Materia∏: Skóra naturalna Benhai
Mo˝liwoÊç prania: nie
Dost´pne rozmiary: M, L, XL, XXL
Opakowanie podstawowe: 12 szt.
Opakowanie zbiorcze: 120 szt.

GA8912-8 SHERPA
R´kawice ochronne przeznaczone specjalnie dla operatorów pi∏ ∏aƒcuchowych.
U˝ywane przez pracowników zieleni, w leÊnictwie, gospodarstwach rolnych 
i ogrodnictwie, tak˝e przez indywidualnych w∏aÊcicieli domków i dzia∏ek
rekreacyjnych. Wykonane ze skóry naturalnej, dodatkowo z zastosowaniem
techniki ∏àczenia wielu materia∏ów. Lewa r´kawica jest wyposa˝ona na grzbiecie
d∏oni w warstw´ ochronnà przed przeci´ciem pi∏à ∏aƒcuchowà. Ta warstwa jest
wykonana z materia∏u Armortex, czyli kompozycji w∏ókna szklanego 
o wyjàtkowej odpornoÊci na przeci´cie.

G¸ÓWNE W¸AÂCIWOÂCI OCHRONNE:
– Dzi´ki zastosowaniu techniki wielomateria∏owej r´kawice lepiej dopasowujà si´ 

do d∏oni, co zapewnia wi´kszy komfort w pracy, szczególnie istotny przy d∏ugim 
czasie jej trwania.

– Lewa r´kawica dzi´ki specjalnej warstwie chroniàcej d∏oƒ przed przeci´ciem pi∏à 
∏aƒcuchowà daje wi´ksze bezpieczeƒstwo pracy operatora.

– Na wewn´trznej stronie d∏oni obie r´kawice majà naszycia 
antypoÊlizgowe zmniejszajàce ryzyko pracy.

– Elastyczne i przewiewne wierzchy Êródr´czy dopasowujà r´kawice 
do d∏oni, rownie˝ podnoszàc komfort wykonywanych prac.

– Zapinane na rzepy i umiejscowione na nadgarstkach Êciàgacze 
ÊciÊle osadzajà r´kawice na d∏oniach uniemo˝liwiajàc 
ich zsuwanie si´ podczas pracy.

Materia∏: Skóra naturalna Beihai Bignet, Armortex, Nova
Mo˝liwoÊç prania: nie
Dost´pne rozmiary: M, L, XL, XXL
Opakowanie podstawowe: 12 szt.
Opakowanie zbiorcze: 60 szt.

SL7250 BABILON
Damskie r´kawice ogrodowe. Wn´trze d∏oni wykonane z syntetycznej skóry
Protech, a wierzch z oddychajàcego i rozciàgliwego materia∏u Bignet. Bardzo
dyskretnie i elegancko zdobione kwiatowym wzorem. W ofercie w dwóch
kolorach: liliowym i koralowym. Najlepiej sprawdzajà si´ w domowym ogrodzie
do pracy przy kwiatach i roÊlinach ozdobnych. Cieszà oczy i czynià prac´
weselszà.

G¸ÓWNE W¸AÂCIWOÂCI OCHRONNE:
– Niewiarygodnie wygodne i eleganckie, stworzone do tego, aby sprawiały 

przyjemnoÊç u˝ywajàcej je osobie.
– Posiadajà odpornoÊç na przetarcia.
– Sà rozciàgliwe i Êwietnie dopasowujà si´ do d∏oni, a jednoczeÊnie dajà ochron´ 

przed zadrapaniem dla delikatnej kobiecej skóry.

Materia∏: Skóra syntetyczna Protech, Bignet
Mo˝liwoÊç prania: tak
Dost´pne rozmiary: M, L, XL
Opakowanie podstawowe: 12 szt.
Opakowanie zbiorcze: 60 szt.

Normy: brak badaƒ
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SL7266 BESTFIT
M´skie r´kawice ogrodowe. Wn´trze d∏oni wykonane z syntetycznej skóry
Protech, a wierzch z letniej wersji oddychajàcego materia∏u Bignet. 
Na wn´trzu d∏oni pod syntetycznà skórà jest dodatkowo umieszczony
specjalny materia∏ absorbujàcy wibracje i wstrzàsy, b´dàcy kombinacjà
ró˝nego typu pianek o nazwie Softabsorb. R´kawice te znakomicie nadajà
si´ do pracy w sadownictwie, rolnictwie i ogrodnictwie  – tak˝e w szklarni
przy wysokich temperaturach i s∏abym przewiewie. Szczególnie dobrze
sprawdzajà si´ przy opryskach, podlewaniu, nawo˝eniu i zbiorach.

G¸ÓWNE W¸AÂCIWOÂCI OCHRONNE:
– Dobre czucie w palcach podczas pracy, wysoka precyzja ruchów, delikatne 

zmniejszenie skutków wibracji, której podlegajà trzymane przedmioty oraz 
skuteczna wentylacja.

– Elastyczne wierzchy Êródr´czy dopasowujà r´kawice do d∏oni podnoszàc 
komfort wykonywanej pracy.

– Zapinane na rzepy i umiejscowione na nadgarstkach Êciàgacze ÊciÊle 
osadzajà r´kawice na d∏oniach uniemo˝liwiajàc ich zsuwanie si´ 
podczas pracy.

Materia∏: Skóra syntetyczna Protech, Bignet, SoftAbsorb
Mo˝liwoÊç prania: tak
Dost´pne rozmiary: L, XL
Opakowanie podstawowe: 6 szt.
Opakowanie zbiorcze: 30 szt.

Normy: brak badaƒ

PA7226M TARTAN M
M´skie r´kawice ogrodowe. Wn´trze d∏oni wykonane z naturalnej, bia∏ej,
licowej skóry Beihai, a wierzch z bawe∏niano-poliestrowego materia∏u 
o estetycznym wyglàdzie i wzorze w czarno-szaro-bia∏à kratk´. R´kawice te
znakomicie nadajà si´ do pracy w sadownictwie, rolnictwie i ogrodnictwie
oraz do prac gospodarskich – praca narz´dziami ogrodowymi, przycinanie
roÊlin tak˝e kolczastych, podlewanie i wszelkie prace porzàdkowe.

G¸ÓWNE W¸AÂCIWOÂCI OCHRONNE:
– Wygodne i eleganckie.
– Dajà poczucie bezpieczeƒstwa przy pracach ogrodowych i gospodarskich, 

gdzie ∏atwo o zadrapanie czy skaleczenie.
– Posiadajà sporà odpornoÊç na przetarcia.
– Dopasowujà si´ do d∏oni w sposób wystarczajàcy dla prowadzenia 

zgrubnych prac z du˝ymi narz´dziami ogrodowymi i gospodarskimi tam, 
gdzie nie wymaga to bezpoÊredniego kontaktu z du˝à iloÊcià wody.

Materia∏: Skóra naturalna Beihai
Mo˝liwoÊç prania: nie
Dost´pne rozmiary: L, XL
Opakowanie podstawowe: 12 szt.
Opakowanie zbiorcze: 120 szt.

Normy: brak badaƒ

PA7226W TARTAN W
Damskie r´kawice ogrodowe. Wn´trze d∏oni wykonane z naturalnej, bia∏ej,
licowej skóry Beihai, a wierzch z bawe∏niano-poliestrowego materia∏u 
o estetycznym wyglàdzie i wzorze w czarno-bia∏o-ró˝owà kratk´. 
R´kawice te znakomicie nadajà si´ do pracy w sadownictwie, rolnictwie 
i ogrodnictwie oraz do prac gospodarskich – praca narz´dziami
ogrodowymi, przycinanie roÊlin tak˝e kolczastych, podlewanie i wszelkie
prace porzàdkowe.

G¸ÓWNE W¸AÂCIWOÂCI OCHRONNE:
– Wygodne i eleganckie.
– Dajà poczucie bezpieczeƒstwa przy pracach ogrodowych i gospodarskich, 

gdzie ∏atwo o zadrapanie czy skaleczenie.
– Posiadajà sporà odpornoÊç na przetarcia, a zatem dajà wystarczajàcà 

ochron´ przed zadrapaniem dla delikatnej kobiecej skóry.
– Dopasowujà si´ do d∏oni w sposób wystarczajàcy dla prowadzenia 

zgrubnych prac z du˝ymi narz´dziami ogrodowymi i gospodarskimi tam, 
gdzie nie wymaga to bezpoÊredniego kontaktu z du˝à iloÊcià wody.

Materia∏: Skóra naturalna Beihai
Mo˝liwoÊç prania: nie
Dost´pne rozmiary: M, L, XL
Opakowanie podstawowe: 12 szt.
Opakowanie zbiorcze: 120 szt.

Normy: brak badaƒ
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Prace w wilgotnym Êrodowisku

S Y M B O L E

Prace murarskie i budowlane

Przemieszczanie przedmiotów stalowych 
lub elementów o szorstkiej powierzchni 
i ostrych kraw´dziach

Obs∏uga przemys∏owych linii monta˝owych

Naprawa samochodów, maszyn
samobie˝nych, budowlanych i rolniczych

Serwis wyÊcigów motorowych

Naprawa maszyn w przemyÊle

Prace z ci´˝kimi narz´dziami udarowymi

Prace z udarowymi narz´dziami
pneumatycznymi

Logistyka – sortowanie, transport, pakowanie,
przenoszenie towarów i paczek

Prace magazynowe – przenoszenie paczek,
prace prze∏adunkowe, obs∏uga urzàdzeƒ
magazynowych

Transport – prowadzenie pojazdów, 
prace prze∏adunkowe, obs∏uga urzàdzeƒ
zainstalowanych na pojeêdzie

Prace malarskie i konserwacyjne

Prace budowlane – operowanie du˝ymi 
i ci´˝kimi przedmiotami zawieszonymi 
na dêwigu

Prace z u˝yciem narz´dzi r´cznych

Prace z r´cznymi narz´dziami u˝ywanymi
udarowo – rozbiórki, przybijanie, mocowanie

Prace hydrauliczne – instalacje, wodne 
i gazowe

Prace z zapewnieniem bardzo dobrego
uchwytu bez poÊlizgu (np. na wysokoÊci)

Prace w portach i na jednostkach
p∏ywajàcych

OlejoodpornoÊç, odpornoÊç na w´glowodory
– stacje paliwowe, przemys∏ petrochemiczny

Prace w mokrym Êrodowisku

Ânieg i lód. Niskie temperatury

W∏asnoÊci zwi´kszajàce widocznoÊç d∏oni

Prace precyzyjne



dystrybutor

Przemys∏ chemiczny

Przemys∏ szklarski i us∏ugi ze szk∏em
zwiàzane

Spawanie MMA

Spawanie MIG/TIG

Materia∏ nieprzepuszczajàcy wody

Materia∏ dobrze oddychajàcy

Prace narz´dziami rolniczymi i ogrodniczymi

Materia∏ zabezpieczajàcy przed przeci´ciem Uprawa roÊlin i kwiatów

W∏aÊciwoÊci antystatyczne Sprzàtanie ogrodu i gospodarstwa

Przycinanie roÊlin i kwiatów kolczastych

Opryski

Prace przy u˝yciu zmechanizowanego
sprz´tu rolniczego

Zbiory owoców i warzyw

Opieka nad zwierz´tami

Wycinka zaroÊli Podlewanie

Budowa ogrodzeƒ Ci´cie drewna

Koszenie traw i wycinka zaroÊli Prace pi∏à ∏aƒcuchowà

S Y M B O L E c d


