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NASZĄ WIZJĄ JEST 
BEZPIECZNIEJSZA  
PRACA
Wizja firmy Ejendals jest bardzo prosta: brak urazów dłoni i stóp. Firma 
Ejendals ma długą historię w zakresie ograniczania ryzyka obrażeń dłoni 
i stóp, których można uniknąć. Działamy w tej branży od 70 lat. Dzięki 
współpracy z czołowymi ekspertami w dziedzinie materiałoznawstwa, 
właściwości roboczych i ergonomii możemy oferować najlepszy sprzęt 
ochronny, który został starannie opracowany i dokładnie przetestowany. 
Natomiast stały dialog z użytkownikami naszych rękawic i obuwia 
pozwala nam zdobyć wiedzę o ich oczekiwaniach.
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KIKGEL
97-225 Ujazd, ul. Skłodowskiej 7

tel. 44 719 23 40, fax 44 719 28 39
e-mail: biuro@kikgel.com.pl

www.kikgel.com.pl
www.opatrunki-ratunkowe.pl

Doskonałym rozwiązaniem w przypadku oparzeń są opa-
trunki hydrożelowe BurnTec®. Opatrunki w postaci płytki 
hydrożelowej wzmocnionej włókniną schładzają miejsce 
urazu poprzez transmisję ciepła z miejsca oparzenia, a nie 
przez odparowywanie, jak ma to miejsce w przypadku 
schładzania zwykłą wodą. Miejscami szczególnie narażonymi 
na oparzenia są dłonie i twarz – właśnie z myślą o zabezpie-
czeniu tych miejsc powstał opatrunek BurnTec® ratunkowy 
na twarz i opatrunek na dłoń w rozmiarze 10 x 12 cm. Ponadto 
w ofercie fi rmy KIKGEL znajduje się szeroka gama opatrunków 
o różnych rozmiarach, co pozwala na ich stosowanie w przy-
padku niewielkich, jak i rozległych oparzeń.
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3M Poland Sp. z o.o.
05-830 Nadarzyn

Al. Katowicka 117, Kajetany
tel. +48 22 739 60 00 

www.3m.pl/bhp

Pierwsza wkładka przeciwhałasowa z określonym poziomem 
tłumienia metodą dopasowania jedną ręką. Wkładka oferuje 
dwa poziomy tłumienia w zależności od metody dopasowa-
nia jej do ucha: jedną ręką (SNR 30 dB) lub dwoma rękoma 
(SNR 35 dB). To pierwsza piankowa wkładka przeciwhałasowa, 
którą można myć i która nadaje się do wielokrotnego użytku 
(do dwóch tygodni). Miękka, piankowa końcówka i elastyczny 
trzpień wkładki umożliwiają łatwe dopasowanie do kanału 
słuchowego. Jest idealnym rozwiązaniem dla pracowni-
ków używających rękawic lub wykonujących pracę, która 
powoduje zabrudzenie dłoni, gdyż konstrukcja wkładki nie 
wymaga rolowania.
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3M Poland Sp. z o.o.
05-830 Nadarzyn

Al. Katowicka 117, Kajetany
tel. +48 22 739 60 00 

www.3m.pl/bhp

Nauszniki 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus to ochronniki 
słuchu z wbudowanym, zaprogramowanym, analogowym 
radiotelefonem, który umożliwia komunikację między 
zestawami nagłownymi, a także może być stosowany z po-
dobnymi, profesjonalnymi systemami komunikacji radiowej. 
Może być użytkowany z częstotliwościami PMR446 lub LPD 
433Mhz. Moduł Bluetooth® pozwala na jednoczesne połącze-
nie z wieloma urządzeniami wyposażonymi w technologię 
Bluetooth®. Funkcja regulowanego tłumienia umożliwia 
słyszenie ważnych dźwięków z otoczenia i komunikację 
z osobami stojącymi w pobliżu, w hałaśliwym środowisku 
bez osłabiania ochrony słuchu.
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89-203 Zamość k. Bydgoszczy, ul. Poznańska 16-18
tel. +48 52 384 01 42, bezpłatna infolinia: 800 278 178

e-mail: info@eurodis.pl

OFICJALNY PARTNER OCHRONY B.H.P

www.eurodis.pl

Artykuły BHP 
ProfesjonAlni 
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pomiary i detekcja
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Dräger Polska Sp. z o.o.
02-495 Warszawa, ul. Posag 7 Panien 1

tel. 22 243 06 58
fax 22 243 06 59

e-mail: sprzedaz.safety.pl@draeger.com 
www.draeger.com

Detektor wykrywa nawet 7 gazów jednocześnie, w tym tlen 
oraz toksyczne lub palne gazy i pary, zarówno w trybie pracy 
z pompą, jak i w trybie dyfuzji. Innowacyjne metody sygna-
lizacji i użyteczna funkcja asystenta zapewniają całkowite 
bezpieczeństwo pracy. Dräger X-am® 8000 jest wyposażony 
w pompę o dużej mocy, do której można podłączyć węże 
o długości do 45 m. Adapter pompy umożliwia łatwe prze-
łączanie pomiędzy trybami pracy z pompą i dyfuzji w dowol-
nym czasie, tak więc pompa używana jest tylko wtedy, gdy jest 
taka potrzeba. Detektor można w prosty sposób obsługiwać 
jedną ręką przy użyciu trzech przycisków funkcyjnych. Kolo-
rowy wyświetlacz zapewnia czytelną prezentację wszelkich 
potrzebnych informacji. 

D
et

ek
to

r t
le

n
u

 i g
a

zó
w

 to
ks

yc
zn

yc
h

 µ
g

a
zt

o
X™

EURODIS
89-203 Zamość k. Bydgoszczy 

ul. Poznańska 16-18
tel. 52 384 01 42, fax 52 384 57 47

e-mail: info@eurodis.pl
www.eurodis.pl

Detektor µGAZTOX™ to niezbędne urządzenie ochrony 
indywidualnej przeznaczone dla pracowników, którzy mogą 
być narażeni na działania niebezpiecznego stężenia gazu 
w miejscu pracy. W zależności od instalowanego typu czuj-
nika ten jednogazowy detektor gazu mierzy niebezpieczne 
stężenia tlenu (O

2
) lub gazów toksycznych, takich jak: siar-

kowodór (H
2
S), tlenek węgla (CO), tlenek siarki (SO

2
) i inne. 

Niewątpliwymi zaletami urządzenia są łatwość w użyciu 
i utrzymaniu oraz wodoodporność (współczynnik ochrony 
IP 67).
Eurodis oferuje szeroki wachlarz detektorów. Zapew-
niamy także serwis oraz kalibrację wszystkich rodzajów 
detektorów.
Termin gwarancji to 2 lata. Aktualna certyfikacja: ATEX.

OFICJALNY PARTNER OCHRONY B.H.P
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FILTER SERVICE Sp. z o.o. 
95-100 Zgierz, ul. Sadowa 7a 

tel. 42 717 15 81 
fax 42 715 44 33

fi lter@fi lter-service.eu 
www.fi lter-service.eu  

Kategoria: SERIA FS-O
Klasa: P1
NDS: 4 x NDS
Norma: EN 149:2001 + A1:2009
Certyfi kat: wydany przez CIOP PIB zgodny z UE 2016/425
Najbardziej rozpoznawalna półmaska FS-17 V FFP1 
NR D powraca w nowym stylu jako FS-O/17 V FFP1 NR D. 
Udoskonalony, nadany wstępnie kształt w obrębie nosa, 
zaczerpnięty ze sprawdzonej serii Simpla w połączeniu 
z klasycznym zaciskiem nosowym gwarantuje skuteczne 
doszczelnienie.
Służy do ochrony dróg oddechowych użytkownika przed 
szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza 
występujących w postaci cząstek stałych i/lub ciekłych two-
rzących aerozole (pyły, dymy, mgły) do 4 x NDS.
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FILTER SERVICE Sp. z o.o. 
95-100 Zgierz, ul. Sadowa 7a 

tel. 42 717 15 81 
fax 42 715 44 33

fi lter@fi lter-service.eu 
www.fi lter-service.eu  

Kategoria: SERIA 600
Klasa: P2
NDS: 10 x NDS
Norma: EN 149:2001+A1:2009
Certyfi kat: wydany przez CIOP PIB zgodny z UE 2016/425
SERIA 600 to najnowsze produkty w ofercie Filter Service. 
Wyróżniają się bezzaciskową konstrukcją części nosowej 
w połączeniu z zapinkami taśm nagłowia, gwarantując 
wysoką szczelność, a zatem doskonałą skuteczność fi ltracji, 
unikalny komfort, niską wagę oraz wyjątkowo korzystną cenę.
Służy do ochrony dróg oddechowych użytkownika przed 
szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza 
występujących w postaci cząstek stałych i/lub ciekłych two-
rzących aerozole (pyły, dymy, mgły) do 10 x NDS.
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FILTER SERVICE Sp. z o.o. 
95-100 Zgierz, ul. Sadowa 7a 

tel. 42 717 15 81 
fax 42 715 44 33

fi lter@fi lter-service.eu 
www.fi lter-service.eu  

Kategoria: SIMPLA
Klasa: P3
NDS: 30 x NDS
Norma: EN 149:2001 + A1:2009
Certyfi kat: CIOP PIB zgodny z UE 2016/425
Bezzaciskowe półmaski serii SIMPLA wyróżniają się wysoką 
skutecznością filtracji, unikalnym komfortem pracy oraz 
czteropunktową regulacją taśm nagłowia. Dzięki nowatorskiej 
konstrukcji zacisk nosowy stał się zbędny. Wyeliminowaliśmy 
czasochłonne dopasowanie zacisku nosowego do twarzy 
oraz zminimalizowaliśmy efekt parujących okularów. 
Służy do ochrony dróg oddechowych użytkownika przed 
szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza 
występujących w postaci cząstek stałych i/lub ciekłych two-
rzących aerozole (pyły, dymy, mgły) do 30 x NDS.
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FILTER SERVICE Sp. z o.o. 
95-100 Zgierz, ul. Sadowa 7a 

tel. 42 717 15 81 
fax 42 715 44 33

fi lter@fi lter-service.eu 
www.fi lter-service.eu  

Kategoria: SENSITEC SERIA 900
Klasa: P3
NDS: 30 x NDS
Norma: EN 149 2001, spełnia wymagania długiego testu 
mgłą olejową
Certyfi kat: wydany przez CIOP PIB zgodny z UE 2016/425
Kompaktowy, anatomiczny kształt, przyjemny w dotyku 
i delikatny materiał. Dzięki umieszczeniu zaworu na boku 
półmaski można w przerwie wykonywanych prac złożyć 
i schować ją do kieszeni, nie uszkadzając jej.
Służy do ochrony dróg oddechowych użytkownika przed 
szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza 
występujących w postaci cząstek stałych i/lub ciekłych two-
rzących aerozole (pyły, dymy, mgły) do 30 x NDS.
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Dräger Polska Sp. z o.o.
02-495 Warszawa, ul. Posag 7 Panien 1

t el. 22 243 06 58
fax 22 243 06 59

sprzedaz.safety.pl@draeger.com 
www.draeger.com

Jednorazowa półmaska o wysokiej wydajności, do ochrony 
przed drobnoziarnistym pyłem i cząstkami. Zapewnia naj-
wyższy poziom ochrony – także osobom noszącym okulary. 
Materiał fi ltrujący CoolSAFE łączy wysoką skuteczność fi ltracji 
z niskim oporem oddychania, przez co użytkownik może 
pracować przez dłuższy czas, nie odczuwając zmęczenia. 
W maskach zastosowano konstrukcję SmartFOLD z opatento-
wanym podwójnym wzmocnieniem, która sprawia, że maska 
nie odkształca się, a przestrzeń na powietrze do oddychania 
jest naprawdę duża. Dodatkowo wydychane powietrze jest 
kierowane w dół, co zmniejsza odczuwalną temperaturę 
wewnątrz maski. Maski są dostępne w dwóch rozmiarach 
(S i M/L), w trzech klasach ochrony. 
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3M Poland Sp. z o.o.
05-830 Nadarzyn

Al. Katowicka 117, Kajetany
tel. +48 22 739 60 00 

www.3m.pl/bhp

3M™ Secure Click™ 
– nowa generacja półmasek wielokrotnego użytku
Półmaska 3M™ Secure Click™ jest łatwa w użyciu, wygodna 
oraz niezawodna. 
Usłysz. Pracuj z poczuciem bezpieczeństwa, które gwarantuje 
Ci nowy system złączy Secure Click™. Dopasuj i wciśnij, a gdy 
usłyszysz kliknięcie, masz pewność, że fi ltry i pochłaniacze 
są prawidłowo zamontowane.
Sprawdź. Szybko i łatwo – za pomocą jednego przyciśnięcia 
sprawdź, czy maska jest prawidłowo dopasowana do twarzy.
Poczuj. Poczuj niezwykły komfort oddychania dzięki 
pierwszemu na świecie systemowi fi ltrów i pochłaniaczy 
z poczwórnym przepływem powietrza.
Powiedz. Używaj maski z opcją membrany komunikacyjnej, 
aby łatwo porozumiewać się podczas pracy.
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3M Poland Sp. z o.o.
05-830 Nadarzyn

Al. Katowicka 117, Kajetany
tel. +48 22 739 60 00 

www.3m.pl/bhp

3M™ Versafl o™ TR-600 
– nowy system z wymuszonym przepływem powietrza

Nowy system z wymuszonym przepływem powietrza 
3M™ Versaflo™ z jednostką napędową TR-600 zapewnia 
ochronę przed cząstkami, gazami oraz parami lub przed 
kombinacją tych zanieczyszczeń w zależności od rodzaju 
zastosowanego elementu oczyszczającego.

3M™ Versafl o™ TR-600 zapewnia ochronę, komfort i wydaj-
ność, wykorzystując akumulatory litowo-jonowe oraz trzy 
opcje prędkości przepływu powietrza, a dzięki kompatybil-
ności z szeroką gamą produktów 3M, 3M™ Versafl o™ TR-600 
zapewnia zintegrowaną ochronę oczu, głowy, twarzy, skóry 
i dróg oddechowych.
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ALFA I OMEGA
67-200 Głogów, ul. A. Mickiewicza 55c

tel. 76 833 56 62, fax 76 835 22 95
e-mail: info@aio.com.pl

www.aio.com.pl
www.sklep.aio.com.pl

Rękawice montażowe Nitras Flexible Fit K art. 8810 są bezsz-
wowe, idealnie dopasowują się do dłoni. Włókno grafenowe 
zapewnia wymianę powietrza, antybakteryjność – eliminacja 
99% bakterii – oraz zapobiega rozwojowi roztoczy. Nitras 
Flexible Fit K są antystatyczne. Flexible Fit K są w ¾ po-
wierzchni powleczone pianką nitrylową, zapewniają pewny 
chwyt, bardzo dużą swobodę poruszania palcami i dodatko-
wo aktywnie oddychają. Dostępne w rozmiarach od 6 do 11.
Normy i certyfi katy: EN 388 [4121A], EN 407 [X1XXXX], Oeke-
-Tex Standard 100.
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ALFA I OMEGA
67-200 Głogów, ul. A. Mickiewicza 55c

tel. 76 833 56 62, fax 76 835 22 95
e-mail: info@aio.com.pl

www.aio.com.pl
www.sklep.aio.com.pl

Rękawice NITRAS Flexible Fit MF art. 8815 są wykonane 
z elastycznego włókna. Flexible Fit MF świetnie nadają się 
do prac wymagających precyzji o niskim ryzyku przecięcia, 
również w zaolejonym środowisku. Wewnętrzna część dłoni 
oraz opuszki palców są pokryte pianką nitrylową. Praca 
w rękawicach Flexible Fit MF jest bardzo komfortowa dzięki 
właściwościom antypoślizgowym, oddychającym oraz ela-
styczności i miękkości rękawicy, dodatkowa zaleta Flexible 
Fit MF to wytrzymałość. Rękawice spełniają normę EN 388. 
Szczególnie polecane do przemysłu automotive, AGD, 
logistycznego i do obróbki metali. Dostępne rozmiary: 6-11. 
Normy i certyfi katy: EN 388 [4121X].
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ALFA I OMEGA
67-200 Głogów, ul. A. Mickiewicza 55c

tel. 76 833 56 62, fax 76 835 22 95
e-mail: info@aio.com.pl

www.aio.com.pl
www.sklep.aio.com.pl

Rękawice antyprzecięciowe Nitras Skin Flex Cut3 art. 6340 
w kolorze zielonym neonowym zapewniają wysoką ochronę 
przed przecięciem dzięki zastosowaniu unikalnych włókien. 
Wewnętrzna część rękawicy i opuszki palców są pokryte 
innowacyjnym powleczeniem, które wspomaga manualność 
i pozwala na pewny chwyt. Nitras Skin Flex Cut3 mają 
dodatkowe wzmocnienie po wewnętrznej stronie kciuka. 
Perfekcyjnie dopasowują się do dłoni. Rękawice znajdują 
zastosowanie zarówno w przemyśle ciężkim, jak i w zakła-
dach, w których dłonie narażone są na kontakt z ostrymi 
krawędziami. Model 6340 jest dostępny w rozmiarach 6-11. 
Normy i certyfi katy: EN 388 [4342C], Ergo Gloves®. N
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ALFA I OMEGA
67-200 Głogów, ul. A. Mickiewicza 55c

tel. 76 833 56 62, fax 76 835 22 95
e-mail: info@aio.com.pl

www.aio.com.pl
www.sklep.aio.com.pl

Rękawice antyprzecięciowe Nitras SKIN FLEX CUT5 w ko-
lorze niebieskim zapewniają bardzo wysoką ochronę przed 
przecięciem dzięki zastosowaniu w nich specjalnych włókien. 
Wewnętrzna część rękawicy i opuszki palców są pokryte 
innowacyjnym powleczeniem, które wspomaga manualność 
i pozwala na pewny chwyt. Dodatkowo rękawice są wzmoc-
nione po wewnętrznej stronie kciuka. Nitras SKIN FLEX 
CUT5 są wykonane z bardzo lekkiego ściegu, dzięki czemu 
perfekcyjnie dopasowują się do dłoni. Rękawice znajdują 
zastosowanie zarówno w przemyśle ciężkim, jak i w zakła-
dach, w których dłonie narażone są na kontakt z ostrymi 
krawędziami. Model 6340 jest dostępny w rozmiarach 6-11. 
Normy i certyfi katy: EN388 [4442C].
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ALFA I OMEGA
67-200 Głogów, ul. A. Mickiewicza 55c

tel. 76 833 56 62, fax 76 835 22 95
e-mail: info@aio.com.pl

www.aio.com.pl
www.sklep.aio.com.pl

Krem ochronny Lordin® Multi Protect do stosowania przed 
pracą. Lordin® Multi Protect to krem o podwójnym działaniu, 
który wzmacnia warstwę zewnętrzną skóry, redukuje podraż-
nienia i wspomaga naturalną funkcję skóry w regeneracji. 
Lordin® Multi Protect chroni skórę przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, np.: wełną szklaną, kartonani oraz różnorod-
nymi substancjami przemysłowymi, takimi jak: oleje, smary, 
chłodziwa. Zawiera glicerynę, która nawilża skórę, i pantenol, 
który wspiera regenerację skóry. Jest perfumowany. Nie 
zawiera silikonu.
Dostępne opakowania: 100 ml tuba, 1 l butelka Vario, 1 l bu-
telka twarda.
Zapytaj o darmowy dozownik.
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ALFA I OMEGA
67-200 Głogów, ul. A. Mickiewicza 55c

tel. 76 833 56 62, fax 76 835 22 95
e-mail: info@aio.com.pl

www.aio.com.pl
www.sklep.aio.com.pl

Lordin® Liquid Power to półpłynna pasta do usuwania 
ciężkich zabrudzeń. Pastę cechuje doskonała skuteczność 
w usuwaniu zabrudzeń od nierozpuszczalnych w wo-
dzie substancji na bazie tłuszczów i pigmentów, takich 
jak: olej, tłuszcze, sadza, grafit i pył metaliczny. Lordin® 
Liquid Power jest przyjazna dla środowiska. Swoją sku-
teczność zawdzięcza: zawartości oleju z nasion rzepaku, 
mączce z pestek oliwnych, która działa jak środek trący. 
Pasta Lordin® Liquid Power jest przyjazna dla skóry, gdyż 
nie zawiera mydła i rozpuszczalnika, oraz ma neutralne pH. 
Produkt jest perfumowany.
Dostępne opakowania: 250 ml tuba, 2 l butelka Vario, 
3 l słój, 10 l kanister.
Zapytaj o darmowy dozownik.
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ALFA I OMEGA
67-200 Głogów, ul. A. Mickiewicza 55c

tel. 76 833 56 62, fax 76 835 22 95
e-mail: info@aio.com.pl

www.aio.com.pl
www.sklep.aio.com.pl

Lordin® Basic Care to pielęgnacyjny krem do rąk i twarzy, 
przeznaczony do codziennej pielęgnacji skóry, który pielę-
gnuje i regeneruje. Lordin® Basic Care bardzo mocno nawilża 
i regeneruje skórę a przy tym świetnie się wchłania. Alantoina 
zawarta w kremie ma bardzo dobre właściwości nawilżające. 
Pantenol działa przeciwzapalnie i wspomaga proces rege-
neracyjny. Krem nie zawiera sylikonu, jest delikatnie perfu-
mowany. Lordin® Basic Care jest odpowiedni dla każdego 
typu skóry. Codzienne stosowanie kremu pielęgnacyjnego 
kompensuje straty nawilżenia skóry, odżywia oraz wspomaga 
regenerację bariery ochronnej skóry.
Dostępne opakowania: 100 ml tuba, 1 l butelka Vario, 1 l bu-
telka twarda.
Zapytaj o darmowy dozownik.
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ALFA I OMEGA
67-200 Głogów, ul. A. Mickiewicza 55c

tel. 76 833 56 62, fax 76 835 22 95
e-mail: info@aio.com.pl

www.aio.com.pl
www.sklep.aio.com.pl

Lindesa® to krem, który łączy w  sobie właściwości 
ochronne i  pielęgnacyjne. Lindesa® chroni skórę przed 
szkodliwym działaniem substancji przemysłowych rozpusz-
czalnych i nierozpuszczalnych w wodzie oraz ułatwia mycie 
mocno zabrudzonych rąk po zakończonej pracy. Oprócz 
znakomitych właściwości ochronnych Lindesa® jest bardzo 
dobrym kremem pielęgnacyjnym i  regeneracyjnym. 
Zawarte w kremie gliceryna i alantoina nawilżają i pielęgnu-
ją skórę a wosk pszczeli intensywnie ją regeneruje. Lindesa® 
bardzo szybko się wchłania. Nie zawiera sylikonu. Może być 
bezpiecznie stosowana przez osoby pracujące w rękawicach 
ochronnych, gdyż posiada testy kompatybilności z rękawica-
mi wykonanymi z lateksu i nitrylu. Dostępny również w wersji 
bezzapachowej – zgodność HACCP. Dostępne opakowania: 
butelka 1 l Vario i tubka 100 ml.
Zapytaj o darmowy dozownik.
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EJENDALS AB
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

tel. +46 (0) 247 360 00
tel. kom. +48 508 044 567

info@ejendals.com
www.ejendals.com RĘ
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EJENDALS AB
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

tel. +46 (0) 247 360 00
tel. kom. +48 508 044 567

info@ejendals.com
www.ejendals.com

Bardzo miękkie i elastyczne rękawice antyprzecięciowe 
wykonane z włókna w technologii CRF® Omni o ekstremalnej 
odporności na przecięcie o poziomie F. Dzięki wyjątkowej 
technologii produkcji zapewniają wysoką manualność i dobrą 
czułość w koniuszkach palców. Powleczenie wykonane 
ze specjalnej mieszanki pianki nitrylowej z poliuretanem 
na bazie wody zapewnia doskonały chwyt i antypoślizgowość 
oraz wysoką odporność na ścieranie. Odporne na ciepło 
kontaktowe do 100°C, wolne od DMF oraz dopuszczone 
do stosowania w przemyśle spożywczym. Przeznaczone 
do prac ciężkich z bardzo ostrymi elementami w przemyśle 
papierniczym, motoryzacyjnym oraz do prac montażowych 
i serwisowych. Rozmiary: od 6 do 11.
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EJENDALS AB
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

tel. +46 (0) 247 360 00
tel. kom. +48 508 044 567

info@ejendals.com
www.ejendals.com

Innowacyjne, wodoodporne, ocieplane rękawice ochronne 
zabezpieczające przed uderzeniami, przeznaczone 
do prac w ciężkich warunkach w środowisku brudnym, 
mokrym i zaolejonym. W części chwytnej wykonane 
ze strukturowanej licowej koziej skóry, a w części grzbietu 
– z tkaniny ze Spandex o wysokiej widoczności. Podszewka 
zapewnia poziom D odporności na przecięcie dzięki 
technologii CRF®, dodatkowo jest ocieplana polarem. 
Zintegrowany system antyuderzeniowy wykonany z materiału 
Poron® XRD® pokrywa całą wierzchnią stronę dłoni 
i pochłania do 90% energii uderzenia. Ergonomiczna 
konstrukcja o wysokiej funkcjonalności zapewniająca wysoką 
ochronę. Poziom ochrony EN 388-3X42DP oraz EN 511-121. 
Rozmiary: od 7 do 12.
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EJENDALS AB
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

tel. +46 (0) 247 360 00
tel. kom. +48 508 044 567

info@ejendals.com
www.ejendals.com

Rękawice ochronne zabezpieczające przed substancjami 
chemicznymi, wykonane w części zewnętrznej z nitrylu 
o ziarnistym wykończeniu, który zapewnia doskonały 
chwyt i antypoślizgowość. Podszewka w całości wykonana 
z dzianiny w technologii CRF® z włóknami szklanymi, 
nylonem, poliestrem i Spandex zabezpiecza przed 
przecięciem na poziomie C. Zapewnia wysoki poziom 
ochrony, dobrą wrażliwość dotykową i elastyczność. 
Rękawice spełniają wymagania norm EN ISO 374-1:2016/
Type A dla substancji AJKMNOPT oraz EN 388 – 4X32C, 
odporne na ciepło kontaktowe do 100°C. Posiadają 
przedłużony mankiet ochronny dł. 340 mm. Dostępne 
rozmiary: od 7 do 11. Przeznaczone do prac w ciężkich 
warunkach z ryzykiem przecięcia.

Zarękawki antyprzecięciowe o odporności na przecięcie 
o poziomie B, wykonane z miękkiej elastycznej dzianiny 
powstałej z połączenia włókien KEVLAR®, Spandex i przędzy 
włókna ze stali nierdzewnej. Wyposażone w szerokie 
i  wygodne ściągacze zapewniające pozostawanie 
zarękawków na swoim miejscu. Specjalne uchwyty mocujące 
na kciuk zapewniają wygodę i komfort użytkowania przy 
noszeniu rękawic ochronnych bez ucisku i uwierania oraz 
zapobiegają podwijaniu się zarękawków, chroniąc nadgarstki. 
Zarękawki przeznaczone do prac w środowisku zagrożenia 
przecięciem oraz kontaktu z gorącymi elementami. 
Dostępne w rozmiarach: 8, 9 i 10. Spełniają wymagania 
norm EN 388:2016 na poziomie 2X4XB oraz EN 407:2004. 
Zatwierdzone do kontaktu z żywnością. 
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OS Vertrieb
Lübecker Straße 60, 22941 Bargteheide

tel. +49 4532 2807558, tel. +48 889 404 980
fax +49 4532 2807559

www.os-safety.pl
DE 219522507

• Rękawica dziana/nylonowa.
• Ścieg 15. 
• Z oddychającą, opatentowaną powłoką NFT Nitril Foam. 
• Wierzch wolny. 
• System Actifresh. 
• Certyfi kowana znakiem ÖKO Tex 100. 
• Opakowanie: 144 pary.
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OS Vertrieb
Lübecker Straße 60, 22941 Bargteheide

tel. +49 4532 2807558, tel. +48 889 404 980
fax +49 4532 2807559

www.os-safety.pl
DE 219522507

• Delikatna rękawica dziana z nylonu.
• Z powłoką Nitril Foam.
• Z nakropieniem w kolorze czarnym.
• Wierzch wolny. 
• Certyfi kowana znakiem ÖKO-Tex 100.
• Opakowanie: 144 pary.
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OS Vertrieb
Lübecker Straße 60, 22941 Bargteheide

tel. +49 4532 2807558, tel. +48 889 404 980
fax +49 4532 2807559

www.os-safety.pl
DE 219522507

• 15-gauge RPET/poliester/Spandex. 
• Rękawica dzianinowa z wytrzymałą powłoką z pianki 

nitrylowej.
• Grzbiet dłoni niepowlekany. 
• Przędza zrobiona z recyklinowanych butelek PET, 

ÖKO-Tex 100.
• Opakowanie: 144 pary.
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OS Vertrieb
Lübecker Straße 60, 22941 Bargteheide

tel. +49 4532 2807558, tel. +48 889 404 980
fax +49 4532 2807559

www.os-safety.pl
DE 219522507

• 15 gauge RPET/poliester/Spandex.
• Rękawica dzianinowa z miękką powłoką z pianki 

lateksowej.
• Grzbiet dłoni niepowlekany.
• Przędza zrobiona z recyklinowanych butelek PET. 

ÖKO-Tex 100.
• Opakowanie: 144 pary.
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• Możliwość obsługi ekranów dotykowych pozwala użytkow-
nikowi na pracę z różnymi urządzeniami wyposażonymi 
w ekrany dotykowe bez zdejmowania rękawic ochronnych.

• ESD zgodnie z normą EN 16350:2014, chroniące produkty 
przed wyładowaniami elektrostatycznymi. 

• Dodatkowo mogą być one stosowane w strefach zagrożo-
nych wybuchem (ATEX).

EN388:3121A
EN 420:2003 + A1:2009
EN16350
OEKO-TEX

Rozmiary: 6-11
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• Nawet 2 razy większa wytrzymałość niż w przypadku innych 
wysokiej jakości rękawic z powłoką z nitrylu do zastosowań 
ogólnych.

• Branże: aeronautyka, przemysł motoryzacyjny, maszyny 
i urządzenia, wytwarzanie metalu.

EN 388/2016:4131A
EN 420:2003 + A1:2009
EN 407:  X1XXXX
OEKO-TEX
Zatwierdzone do kontaktu z żywnością
Zgodność z REACH 

Rozmiary: 6-11
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Ansell Healthcare Europe NV
Kontakt handlowy:

Wojciech Nerwiński, Polska Południowa: 
e-mail: wojciech.nerwinski@ansell.com

Adam Samsel, Polska Północna: e-mail: adam.samsel@ansell.com
Renata Zajączkowska, Polska Zachodnia: 
e-mail: renata.zajaczkowska@ansell.com

Pawel Wojdyła, Polska Wschodnia: e-mail: pawel.wojdyla@ansell.com

• Jedyne rękawice przemysłowe wyposażone w Ionic+™, 
zarejestrowaną w EPA technologię antybakteryjną.

• Samoistna dezynfekcja i pełna ochrona antybakteryjna 
wyściółki i powłoki.

• Technologia Ionic+™ działa nieprzerwanie przez cały okres 
użytkowania produktu.

• Możliwość obsługi ekranów dotykowych różnych urządzeń.

EN388/2016: 2131A. EN 420:2003 + A1:2009
Kompatybilne z ekranem dotykowym
EPA zarejestrowana technologia antybakteryjna 
Zgodność z REACH 

Rozmiary: 6-10
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5 • Nie musisz wybierać pomiędzy ochroną przed chemikaliami 

a ochroną przed przecięciami. Możesz mieć jedno i drugie!
• Zoptymalizowane dopasowanie łączące wyściółkę zapo-

biegającą przecięciom z nitrylową powłoką, co zapewnia 
lepszą sprawność manualną i wrażliwość dotykową 
w porównaniu z jednoczesnym zakładaniem dwóch par 
rękawic. Doskonała pewność chwytu suchych i mokrych 
przedmiotów poprawia sprawność manualną oraz ogra-
nicza zmęczenie dłoni.

Category III  CE0493
OEKO-TEX
Zatwierdzone do kontaktu z żywnością
CE0493. EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLMNOPT)
EN 388:2016 (4X32C). EN 407. EN ISO 374-5 :2016

Rozmiary: 6-11

Ansell Healthcare Europe NV
Kontakt handlowy:

Wojciech Nerwiński, Polska Południowa: 
e-mail: wojciech.nerwinski@ansell.com

Adam Samsel, Polska Północna: e-mail: adam.samsel@ansell.com
Renata Zajączkowska, Polska Zachodnia: 
e-mail: renata.zajaczkowska@ansell.com

Pawel Wojdyła, Polska Wschodnia: e-mail: pawel.wojdyla@ansell.com

Ansell Healthcare Europe NV
Kontakt handlowy:

Wojciech Nerwiński, Polska Południowa: 
e-mail: wojciech.nerwinski@ansell.com

Adam Samsel, Polska Północna: e-mail: adam.samsel@ansell.com
Renata Zajączkowska, Polska Zachodnia: 
e-mail: renata.zajaczkowska@ansell.com

Pawel Wojdyła, Polska Wschodnia: e-mail: pawel.wojdyla@ansell.com

Ansell Healthcare Europe NV
Kontakt handlowy:

Wojciech Nerwiński, Polska Południowa: 
e-mail: wojciech.nerwinski@ansell.com

Adam Samsel, Polska Północna: e-mail: adam.samsel@ansell.com
Renata Zajączkowska, Polska Zachodnia: 
e-mail: renata.zajaczkowska@ansell.com

Pawel Wojdyła, Polska Wschodnia: e-mail: pawel.wojdyla@ansell.com
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Jacek Bińczyk & Wojciech Bińczyk Sp. J.

26-600 Radom, ul. Żółkiewskiego 64
tel. +48 48 365 41 19

e-mail: bok@artmas.pl
www.artmas.pl

Niezwykle miękkie i komfortowe w użytkowaniu rękawice 
wykonane z wysokiej klasy koziej skóry licowej.  Dzięki zasto-
sowaniu tkaniny typu Mesh pozwalają dłoniom „oddychać”.

Zalety:
– dopasowanie do nadgarstka dzięki gumowym 

ściągaczom,
– wyższa odporność na rozerwanie w stosunku 

do drelichu i dzianiny,
– doskonała zręczność dzięki wykonaniu części 

chwytnej z jednego kawałka skóry,
– estetyka wykonania i wzornictwa,
– zapobiegają poceniu się dłoni.
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PW ART.MAS EXP-IMP
Jacek Bińczyk & Wojciech Bińczyk Sp. J.

26-600 Radom, ul. Żółkiewskiego 64
tel. +48 48 365 41 19

e-mail: bok@artmas.pl
www.artmas.pl

Rękawice umożliwiające stabilne i zręczne chwytanie narzę-
dzi. Zastosowana powłoka lateksowa działa antypoślizgowo, 
co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pracy.

Zalety:
– zwiększona wytrzymałość spienionej lateksowej 

powłoki względem standardowej,
– wysoka zręczność użytkowania dzięki szorstkowaniu,
– odporność na ścieranie i rozerwanie,
– zmniejszone pochłanianie brudu,
– dopasowanie do nadgarstka dzięki zastosowaniu 

elastycznego ściągacza.

RĘ
KA

W
IC

E O
CH

RO
N

N
E L

U
CI

FE
R

EURODIS
89-203 Zamość k. Bydgoszczy 

ul. Poznańska 16-18
tel. 52 384 01 42, fax 52 384 57 47

e-mail: info@eurodis.pl
www.eurodis.pl

Rękawice ochronne LUCIFER to doskonałe rozwiązanie 
ochronne dłoni i rąk dedykowane przemysłowi ciężkiemu. 
Te rękawice robocze są idealne do spawania. Część dłoniowa 
wykonana jest z beżowej dwoiny z płócienną podszewką, 
natomiast mankiet 15 cm wykonano z dwoiny z płócienną 
podszewką. Cechuje je i wyróżnia wysoka wytrzymałość 
dzięki wzmocnieniu między palcem wskazującym i kciukiem. 
Są zalecane do wszystkich metod spawania, z wyjątkiem 
TIG. Chronią wyłącznie przed zagrożeniem mechanicznym 
oraz termicznym i są przeznaczone do spawania w suchym 
środowisku. 
Skontaktuj się z  nami i  zapytaj o  szczegóły tego lub 
innego produktu.
Spełniają normy: EN 388:2016 (3243), EN 420+A1:2009 (2), 
EN 407:2004 (413X4X), EN 12477+A1:2005 (TYP A)
Dostępne rozmiary: 9-11.

OFICJALNY PARTNER OCHRONY B.H.P
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Orbico Sp. z o.o. Oddział Style
02-823 Warszawa

ul. Salsy 2
tel. + 48 22 461 03 04

orbicostyle.pl@orbico.com
www.orbicostyle.pl

Buty robocze przeznaczone do pracy w przemyśle. Cho-
lewka została wykonana ze skóry licowej i z nubuku. 
Zastosowanie potrójnych szwów nośnych zwiększa 
wytrzymałość buta, a stalowa płytka antyprzebicio-
wa poprawia bezpieczeństwo użytkownika. Podeszwa 
zewnętrzna jest odporna na temperaturę, benzynę, 
oleje i smary. SRC zapewnia doskonałą przyczepność. Sta-
lowy nosek chroni palce stóp, a amortyzacja w miejscu 
pięty redukuje wstrząsy, dając jeszcze większy komfort.
EN ISO 20345:211 S3 HRO SRC
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Orbico Sp. z o.o. Oddział Style
02-823 Warszawa

ul. Salsy 2
tel. + 48 22 461 03 04

orbicostyle.pl@orbico.com
www.orbicostyle.pl

Wytrzymały but roboczy przeznaczony do pracy w trudnych 
warunkach. Posiada wodoodporne podszycie oraz boczny 
suwak ułatwiający zakładanie i zdejmowanie. Wierzch buta 
został wykonany z odpornej na zabrudzenia i wilgoć skóry 
licowej i nubuku, a wnętrze wykonano z nylonowej siateczki 
z izolacją 200 g Thinsulate. Kompozytowy podnosek od-
porny na uderzenia do 200 J oraz kompozytowa wkładka 
antyprzebiciowa zwiększają bezpieczeństwo użytkownika. 
Podeszwa wewnętrzna jest wykonana z poliuretanu, który 
zapewnia dobrą amortyzację, a podeszwa – z gumy T1200, 
SRC. Przykładowe zastosowanie: operator sprzętu budow-
lanego, produkcja (przemysł ciężki), budownictwo, usługi 
komunalne. EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC
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Orbico Sp. z o.o. Oddział Style
02-823 Warszawa

ul. Salsy 2
tel. + 48 22 461 03 04

orbicostyle.pl@orbico.com
www.orbicostyle.pl

Buty robocze idealne do pracy w przemyśle lekkim. Wierzch 
buta jest wykonany z wodoodpornego, przewiewnego mate-
riału o strukturze siatki. Podeszwa środkowa EVA z elastycznej 
pianki o podwójnej gęstości wykorzystuje energię z odbicia 
i zapewnia amortyzację. Buty są wyposażone w poliureta-
nową wkładkę i antyprzebiciową płytkę Wellmax. Większą 
wytrzymałość butów zapewnia zabezpieczenie palców oraz 
pięty. Podeszwa zewnętrzna wykonana z gumy jest odpor-
na na temperaturę, przebicia, benzynę, oleje i smary. SRC 
zapewnia doskonałą przyczepność, a kompozytowy nosek – 
mniejszą wagę butów. Przykładowe zastosowanie: magazyny, 
dystrybucja, przemysł lekki, a także wśród kierowców. EN ISO: 
20345:2011 S3 HRO WR SRC
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Orbico Sp. z o.o. Oddział Style
02-823 Warszawa

ul. Salsy 2
tel. + 48 22 461 03 04

orbicostyle.pl@orbico.com
www.orbicostyle.pl

Buty robocze przystosowane do miejsc pracy w przemyśle 
lekkim. Model o sportowej linii świetnie nadaje się do pracy 
wewnątrz. Podeszwa wewnętrzna EVA wykonana z podwój-
nie kompresowanej, elastycznej pianki, wykorzystując energię 
z odbicia, gwarantuje wsparcie i amortyzację. Większą wytrzy-
małość butów oraz bezpieczeństwo użytkownika zapewniają 
antyprzebiciowa wkładka Wellmax, wzmocnienie noska 
i pięty oraz odporna na temperaturę, przebicia, benzynę, 
oleje i smary podeszwa zewnętrzna. SRC zapewnia doskonałą 
przyczepność. Kompozytowy nosek zmniejsza wagę butów. 
Przykładowe zastosowanie: magazyny, dystrybucja, przemysł 
lekki, a także wśród kierowców. 
EN ISO: 20345 S1P HRO SRC
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ELTEN GmbH
Ostwall 7-13, 47589 Uedem, Germany

tel. + 49 (0) 2825-8068
tel. + 48 889-404 980

e-mail: polska-service@elten.com
www.elten.com

Nowoczesne buty robocze z serii ELTEN Barefooter są nie-
zwykle lekkie dzięki podeszwie zewnętrznej XL Extralight® 
wykonanej z materiału EVA. Do lekkości tych sportowych 
półbutów przyczynia się również to, że nie są wyposażone 
w ochronę palców ani w ochronę przed przebiciem. An-
typoślizgowa podeszwa zapewnia bezpieczeństwo nawet 
na gładkich podłożach i jest bardzo elastyczna dzięki spe-
cjalnej strukturze bieżnika. Dodatkowe elementy gumowe 
wewnątrz podeszwy zapobiegają przedwczesnemu ścieraniu. 
Wykonana z mikrofi bry i siateczki cholewka oraz oddychająca 
tekstylna wyściółka zapewniają zawsze przyjemny klimat dla 
stóp. Rozmiary: od 40 do 48.
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ELTEN GmbH
Ostwall 7-13, 47589 Uedem, Germany

tel. + 49 (0) 2825-8068
tel. + 48 889-404 980

e-mail: polska-service@elten.com
www.elten.com

Te półbuty robocze z serii ELTEN Barefooter nie mają ochrony 
palców ani ochrony przed przebiciem, dzięki czemu są bar-
dzo lekkie. Do ich lekkości przyczynia się również podeszwa 
zewnętrzna XL Extralight® wykonana z niezwykle miękkiego 
i elastycznego materiału EVA. Jednocześnie struktura bieżni-
ka na podeszwie umożliwia zwinność ruchów, a specjalne 
gumowe elementy zapewniają dłuższą trwałość. Cholewka 
wykonana jest z mikrofi bry i siateczki, co w połączeniu z od-
dychającą tekstylną wyściółką gwarantuje zawsze przyjemny 
klimat dla stóp. Dzięki wyjątkowemu systemowi BOA® Fit 
te półbuty można szybko i precyzyjnie dopasować do stopy! 
Rozmiary: od 40 do 48.
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ELTEN GmbH
Ostwall 7-13, 47589 Uedem, Germany

tel. + 49 (0) 2825-8068
tel. + 48 889-404 980

e-mail: polska-service@elten.com
www.elten.com

Wygodne półbuty ochronne z popularnej serii ELTEN 
MADDOX mają charakterystyczne żółte akcenty i szeroki fason 
odpowiedni dla szerszych stóp. Te buty z serii ELTEN WELL-
MAXX zachwycają przede wszystkim optymalną amortyzacją. 
Za sprawą rdzenia podeszwy wykonanego z materiału Infi -
nergy® fi rmy BASF większość energii wydatkowanej podczas 
chodzenia jest zwracana do użytkownika – dzięki temu stopy 
dłużej pozostają w dobrej kondycji. Całości dopełniają stalowe 
podnoski, niezawierająca metalu ochrona przed przebiciem 
oraz wytrzymała cholewka z hydrofobizowanej mikrofi bry 
i materiału tekstylnego. Rozmiary: od 40 do 48.
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ELTEN GmbH
Ostwall 7-13, 47589 Uedem, Germany

tel. + 49 (0) 2825-8068
tel. + 48 889-404 980

e-mail: polska-service@elten.com
www.elten.com

Do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz: solidne buty 
ochronne z serii ELTEN WELMAXX to nowoczesne i uniwersal-
ne obuwie chroniące stopy. Podnoski z tworzywa sztucznego 
i niezawierająca metalu ochrona przed przebiciem zabezpie-
czają stopy przed zagrożeniami z zewnątrz, cholewka ze skóry 
bydlęcej sprawia, że buty są bardziej wytrzymałe, a noski 
z tworzywa TPU chronią przed przedwczesnym zużyciem. Ca-
łość uzupełniają innowacyjne technologie: rdzeń podeszwy 
jest wyposażony w technologię Infi nergy® fi rmy BASF, której 
optymalne właściwości amortyzujące chronią stopy i stawy. 
Dzięki systemowi BOA® Fit butów nie trzeba sznurować, aby 
błyskawicznie i bez wysiłku dopasować je idealnie do stopy. 
Rozmiary: od 36 do 48.
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ELTEN GmbH
Ostwall 7-13, 47589 Uedem, Germany

tel. + 49 (0) 2825-8068
tel. + 48 889-404 980

e-mail: polska-service@elten.com
www.elten.com

Nowoczesny wygląd i kompleksowa ochrona, połączone 
w butach ochronnych najwyższej klasy. Te sznurowane buty 
z wytrzymałej skóry bydlęcej sprawdzą się w każdej sytuacji. 
Stalowe podnoski i niezawierająca metalu ochrona przed 
przebiciem zabezpieczają stopy przed zagrożeniami podczas 
ciężkich dni pracy w niesprzyjających warunkach. Noski 
z PU zapobiegają przedwczesnemu zużyciu, a podeszwa 
z grubym bieżnikiem stawia czoła wyzwaniom na wyma-
gających powierzchniach – poślizgnięcia to już przeszłość. 
Te wodoodporne buty na budowę mają szeroki fason, dzięki 
czemu nawet szersze stopy otrzymają niezbędne zabezpie-
czenie. Rozmiary: od 36 do 50. LE
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ELTEN GmbH
Ostwall 7-13, 47589 Uedem, Germany

tel. + 49 (0) 2825-8068
tel. + 48 889-404 980

e-mail: polska-service@elten.com
www.elten.com

Te półbuty ochronne ze skóry bydlęcej, wyposażone 
w oddychającą tekstylną wyściółkę, uszczęśliwią kobiece 
stopy! Nie tylko wizualnie mają damski fason, ale też można 
je błyskawicznie zapiąć dzięki systemowi BOA® Fit. Te sznu-
rowane wysokie buty oferują maksymalną klasę ochrony 
S3 za sprawą stalowego podnoska, niezawierającej metalu 
ochrony przed przebiciem i antypoślizgowej podeszwy 
zewnętrznej. Ponadto dzięki dodatkowym zabezpieczeniom 
nosków buty są chronione przed przedwczesnym zużyciem 
nawet podczas pracy na kolanach. Model damski jest wypo-
sażony w odblaskowy materiał, który zwiększa widoczność. 
Rozmiary: od 34 do 42.
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ELTEN GmbH
Ostwall 7-13, 47589 Uedem, Germany

tel. + 49 (0) 2825-8068
tel. + 48 889-404 980

e-mail: polska-service@elten.com
www.elten.com

Idealny towarzysz podczas pracy w najtrudniejszych warun-
kach! Szwy z żaroodpornej przędzy Nomex® oraz cholewka 
z ognioodpornej skóry bydlęcej chronią w najgorętszych sy-
tuacjach. Ochronę zapewniają też ochraniacze goleni, stalowe 
podnoski i stalowa podeszwa środkowa. Te wsuwane wysokie 
buty można bardzo szybko założyć i zdjąć, a podeszwa o gru-
bym bieżniku w połączeniu ze specjalnie ukształtowanym 
obcasem zapewniają przez cały czas optymalną stabilność. 
Wyściółka wykonana z materiału GORE-TEX zapewnia stopom 
suchość i zrównoważony klimat. Aby zapobiec przedwczesne-
mu zużyciu, te buty strażackie są wyposażone w noski z TPU. 
Rozmiary: od 38 do 50.
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ELTEN GmbH
Ostwall 7-13, 47589 Uedem, Germany

tel. + 49 (0) 2825-8068
tel. + 48 889-404 980

e-mail: polska-service@elten.com
www.elten.com

Idealne buty strażackie, gdy liczy się każda sekunda. Dzięki 
systemowi BOA® Fit buty można wyjątkowo szybko założyć 
i doskonale dopasować do stopy. Dzięki wytrzymałej cho-
lewce z ognioodpornej skóry bydlęcej i szwom wykonanym 
z odpornej na wysokie temperatury przędzy Nomex® 
użytkownik może bezpiecznie przejść przez ogień nawet 
podczas najtrudniejszych akcji. Odporne na ścieranie noski 
z TPU chronią przed przedwczesnym zużyciem, a podnosek 
i stalowa podeszwa środkowa – przed urazami stopy od góry 
i od dołu. Gruby bieżnik i specjalnie ukształtowany obcas 
mają również wyjątkowe działanie antypoślizgowe i zawsze 
zapewniają stabilność, nawet na powierzchniach utrudnia-
jących chodzenie. Rozmiary: od 38 do 50.
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ELTEN GmbH
Ostwall 7-13, 47589 Uedem, Germany

tel. + 49 (0) 2825-8068
tel. + 48 889-404 980

e-mail: polska-service@elten.com
www.elten.com

Niezwykle wydajne buty ochronne zabezpieczające przed 
przecięciem, przeznaczone do prac leśnych. Dzięki wodo-
odpornej skórze i membranie GORE-TEX zapewniającej 
przyjemny klimat wiatr, wilgoć i zimno nie mają żadnych 
szans. Zwłaszcza podczas prac w lesie stopy muszą być dobrze 
chronione – dbają o to stalowy podnosek i stalowa podeszwa 
środkowa. Odporna na przecięcia podeszwa pośrednia chroni 
przed urazami z powodu ostrych krawędzi i może również 
zapobiegać obrażeniom spowodowanym piłą łańcuchową. 
Podeszwa z grubym bieżnikiem zapewnia przyczepność 
nawet na śliskich podłożach. Dla lepszej trwałości buty są wy-
posażone w noski z PU. Rozmiary: od 38 do 48.
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ELTEN GmbH
Ostwall 7-13, 47589 Uedem, Germany

tel. + 49 (0) 2825-8068
tel. + 48 889-404 980

e-mail: polska-service@elten.com
www.elten.com

Wizualnie blisko im do sneakersów, a jednocześnie mają 
wszystko, czego wymaga klasa ochrony S3: stalowy pod-
nosek, niezawierającą metalu ochronę przed przebiciem, 
właściwości antyelektrostatyczne i antypoślizgową podeszwę. 
Przekonują również za sprawą rdzenia podeszwy z materiału 
Infi nergy® fi rmy BASF, który zapewnia maksymalną amortyza-
cję i komfort chodzenia. Te półbuty ochronne wyróżniają się 
także cholewką wykonaną z połączenia hydrofobizowanego 
materiału tekstylnego i hydrofobizowanej mikrofi bry, których 
uzupełnieniem jest oddychająca tekstylna wyściółka. Dzięki 
systemowi BOA® Fit półbuty można błyskawicznie zapiąć 
za pomocą pokrętła. Rozmiary: od 35 do 48.
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ELTEN GmbH
Ostwall 7-13, 47589 Uedem, Germany

tel. + 49 (0) 2825-8068
tel. + 48 889-404 980

e-mail: polska-service@elten.com
www.elten.com

Dzięki systemowi BOA® Fit te półbuty można szybko zapiąć 
i dokładnie dopasować do stopy, tak aby doskonale leżały 
przez cały dzień. Oprócz tego są one bardzo lekkie i wy-
posażone w rewolucyjny materiał amortyzujący Infi nergy® 
fi rmy BASF w rdzeniu podeszwy – dzięki temu stopy mniej 
się męczą, a stawy są chronione. Cholewka wykonana z ma-
teriału CORDURA® i hydrofobizowanej mikrofi bry jest odporna 
na zabrudzenia i przemakanie oraz łatwa do czyszczenia. 
Stopy są chronione przed zagrożeniami dzięki niezawierającej 
metalu ochronie przed przebiciem i noskom z tworzywa 
sztucznego, a dodatkowo noski z TPU chronią czubki butów 
przed przedwczesnym zużyciem. Rozmiary: od 36 do 48.
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ELTEN GmbH
Ostwall 7-13, 47589 Uedem, Germany

tel. + 49 (0) 2825-8068
tel. + 48 889-404 980

e-mail: polska-service@elten.com
www.elten.com

Niezwykle lekkie, przewiewne i wykonane bez użycia skóry 
sandały ochronne zapewniają szczególnie przyjemne cho-
dzenie. Antypoślizgowa podeszwa zewnętrzna gwarantuje 
przyczepność nawet na śliskich powierzchniach. Ponadto 
podeszwa ma rdzeń z innowacyjnego, zaawansowanego 
materiału Infi nergy® fi rmy BASF o optymalnych właściwo-
ściach amortyzujących, dzięki czemu stopy i stawy pozostają 
dłużej w formie, nawet podczas długich dni pracy. Cholewka 
z mikrofi bry i oddychająca tekstylna wyściółka zapewniają 
dodatkowy komfort, a ich dopełnieniem są plastikowe pod-
noski chroniące przednią część stopy. Rozmiary: od 36 do 48.



ELTEN.COM

DLA TWOICH STÓPDLA TWOICH STÓP
WELLNESS 

MADDOX BOA® BLACK-RED MID ESD
ART. NR.: 769151 | ROZMIAR: 35-48

MADDOX BOA® BLACK-GREY LOW ESD
ART. NR.: 729161 | ROZMIAR: 35-48

SZYBKIE WKŁADANIE I ZDEJMOWANIE DZIĘKI BOA® FIT SYSTEM 
Z DODATKOWĄ AMORTYZACJĄ WELLMAXX INFINERGY® BASF.

KLASA BEZPIECZEŃSTWA 



www.behapowcy.com/baza-produktow-bhp

Baza produktów BHP

Wszystkie informacje o produktach i producentach/dystrybutorach 

 informacje na temat producenta

W KATALOGU ONLINE ZNAJDZIESZ
PRODUKTY Z KATALOGU DRUKOWANEGO



Unikalna
porównywarka

produktów

www.behapowcy.com/produkty

Wejdź NA STRONĘ
i PoRóWnaj PRoduktY!

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Sukcesywnie powiększana baza środków ochrony, 
w której szybko można porównywać produkty według ich cech.
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FAGUM STOMIL Sp. z o.o.
21-400 Łuków
ul. Łapiguz 118

tel. 25 797 25 25
e-mail: sprzedaz@fagum.pl

www.fagum.pl

Wygodne i wytrzymałe trzewiki robocze przeznaczone 
do użytku w zakładach pracy lub magazynach. Obuwie jest 
antyelektrostatyczne i może być stosowane tam, gdzie istnieje 
niebezpieczeństwo zapłonu oparów gazu w wyniku nała-
dowania elektrostatycznego. W procesie technologicznym 
obuwia zastosowano środek Ultra-Fresh o potwierdzonym 
dokładnymi badaniami mikrobiologicznymi działaniu anty-
bakteryjnym, antygrzybicznym i antypleśniowym. Podeszwy 
wykorzystane w butach zabezpieczają przed poślizgiem 
w kategorii SRC. Dostępne w wersji zawodowej i bezpiecznej 
z podnoskiem kompozytowym lub z podnoskiem kompozy-
towym i wkładką antyprzebiciową, które zmniejszają ryzyko 
urazów i zwiększają bezpieczeństwo pracownika.
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FAGUM STOMIL Sp. z o.o.
21-400 Łuków
ul. Łapiguz 118

tel. 25 797 25 25
e-mail: sprzedaz@fagum.pl

www.fagum.pl

Buty, które znakomicie sprawdzą się na każdym terenie. 
Idealnie nadają się do wojska, policji, agencji ochrony, do har-
cerstwa, survivalu oraz świetnie sprawdzą się w codziennym 
użytkowaniu dla cywilów. Buty Grom ze wzmocnioną 
konstrukcją uwzględniającą ochronę stawu skokowego 
i podeszwą terenową, przystosowane do użytkowania 
w zróżnicowanych warunkach terenowych są jednym z naj-
popularniejszych modeli butów taktycznych. Posiadają 
membranę Te-por, która zapobiega przemoczeniu butów 
podczas kontaktu z deszczem czy ze śniegiem. Regulacja 
tęgości dzięki zapięciu na uchwyty kulowe. Nosek buta 
zabezpieczony jest podeszwą.
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FAGUM STOMIL Sp. z o.o.
21-400 Łuków
ul. Łapiguz 118

tel. 25 797 25 25
e-mail: sprzedaz@fagum.pl

www.fagum.pl

Obuwie skierowane do wielu gałęzi przemysłu. Świetnie 
sprawdzi się przy pracach budowlanych, remontowych, 
mechanice, rolnictwie czy rzemiośle. W procesie techno-
logicznym obuwia zastosowano środek Ultra-Fresh o po-
twierdzonym dokładnymi badaniami mikrobiologicznymi 
działaniu antybakteryjnym, antygrzybicznym i antypleśnio-
wym. Posiada właściwości antyelektrostatyczne. Podeszwy 
wykorzystane w butach zabezpieczają przed poślizgiem 
w kategorii SRC. Dostępne w wersji zawodowej oraz bez-
piecznej z podnoskiem kompozytowym lub z podnoskiem 
kompozytowym i wkładką antyprzebiciową, które zmniejsza-
ją ryzyko urazów i zwiększają bezpieczeństwo pracownika.
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FAGUM STOMIL Sp. z o.o.
21-400 Łuków
ul. Łapiguz 118

tel. 25 797 25 25
e-mail: sprzedaz@fagum.pl

www.fagum.pl

Sandał przeznaczony do pracy w przemyśle elektronicznym 
przy produkcji i obsłudze aparatury elektronicznej, na budo-
wach, w magazynach, w różnych gałęziach przemysłu, w miej-
scach zagrożonych zapłonem od iskry, palnych substancji 
czy oparów. Dzięki obuwiu chroniącemu przed efektem ESD 
zapobiega się elektrycznemu naładowaniu osoby noszącej 
obuwie, np. wskutek tarcia w trakcie chodzenia po niektórych 
powierzchniach, a tym samym zapobiega się niebezpiecznym 
wyładowaniom elektrostatycznym. Podeszwy zabezpieczają 
przed poślizgiem w kategorii SRC. Dostępne w wersji zawo-
dowej oraz bezpiecznej z podnoskiem kompozytowym lub 
z podnoskiem kompozytowym i wkładką antyprzebiciową, 
które zmniejszają ryzyko urazów i zwiększają bezpieczeństwo 
pracownika.
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FAGUM STOMIL Sp. z o.o.
21-400 Łuków
ul. Łapiguz 118

tel. 25 797 25 25
e-mail: sprzedaz@fagum.pl

www.fagum.pl

Obuwie stworzone z myślą o codziennym, długotrwałym 
użytkowaniu w pracy, doskonałe do zastosowania w wielu 
gałęziach przemysłu, wszędzie, gdzie higiena użytkownika 
i otoczenia pracy musi spełniać najwyższe standardy. Świetnie 
sprawdza się w warunkach występowania wody i wilgoci 
w zakresie temperatur od -5°C do +40°C. Zastosowaliśmy 
innowacyjny proces produkcji, w którym wykorzystaliśmy 
środek Ultra-Fresh o potwierdzonym badaniami mikrobiolo-
gicznymi działaniu: antybakteryjnym, antygrzybicznym i an-
typleśniowym. Kalosze poddane są działaniu biocytu, który 
uniemożliwia rozwój bakterii, grzybów i drobnoustrojów. 
Całkowita ochrona antybakteryjna i antygrzybicza obejmuje 
spód i wierzch kalosza. Podeszwa zabezpiecza użytkownika 
przed poślizgiem w kategorii SRC.

FAGUM STOMIL Sp. z o.o.
21-400 Łuków
ul. Łapiguz 118

tel. 25 797 25 25
e-mail: sprzedaz@fagum.pl

www.fagum.pl
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F Trzewiki praktyczne, bezpieczne i trwałe. Wykonane w sposób, 

który zapewnia odporność na absorpcję wody, jednocześnie 
przepuszczając powietrze, co pozytywnie wpływa na użytko-
wanie obuwia. Obuwie doskonałe do zastosowania w wielu 
gałęziach przemysłu: wszędzie, gdzie higiena użytkownika 
i otoczenia pracy muszą spełniać najwyższe standardy. 
W procesie technologicznym obuwia zastosowano środek 
Ultra-Fresh o potwierdzonym dokładnymi badaniami mikro-
biologicznymi działaniu antybakteryjnym, antygrzybicznym 
i antypleśniowym. Podeszwy wykorzystane w butach zabez-
pieczają przed poślizgiem w kategorii SRC. Dostępne w wersji 
zawodowej oraz bezpiecznej z podnoskiem kompozytowym 
lub z podnoskiem kompozytowym i wkładką antyprzebi-
ciową, które zmniejszają ryzyko urazów i zwiększają bezpie-
czeństwo pracownika. Wszystko to połączone w nowoczesny 
desing zapewni przyjemną i komfortową ochronę stóp.
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FAGUM STOMIL Sp. z o.o.
21-400 Łuków
ul. Łapiguz 118

tel. 25 797 25 25
e-mail: sprzedaz@fagum.pl

www.fagum.pl

Półbuty praktyczne, bezpieczne i trwałe. Wykonane w sposób, 
który zapewnia odporność na absorpcję wody, jednocześnie 
przepuszczając powietrze, co pozytywnie wpływa na użytko-
wanie obuwia. Doskonałe do zastosowania w wielu gałęziach 
przemysłu – wszędzie tam, gdzie higiena użytkownika i oto-
czenia pracy muszą spełniać najwyższe standardy. W procesie 
technologicznym zastosowano środek Ultra-Fresh o potwier-
dzonym dokładnymi badaniami mikrobiologicznymi działaniu 
antybakteryjnym, antygrzybicznym i antypleśniowym. 
Podeszwy wykorzystane w butach zabezpieczają przed 
poślizgiem w kategorii SRC. Dostępne w wersji zawodo-
wej oraz bezpiecznej z podnoskiem kompozytowym lub 
z podnoskiem kompozytowym i wkładką antyprzebiciową, 
które zmniejszają ryzyko urazów i zwiększają bezpieczeństwo 
pracownika. Wszystko to połączone w nowoczesny desing 
zapewni przyjemną i komfortową ochronę stóp.
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FAGUM STOMIL Sp. z o.o.
21-400 Łuków
ul. Łapiguz 118

tel. 25 797 25 25
e-mail: sprzedaz@fagum.pl

www.fagum.pl

Kalosz Terminator to niezwykle zaawansowana konstrukcja, 
której przeznaczeniem są wymagające stanowiska pracy, 
takie jak budowa czy kopalnie, na terenie których może 
wystąpić atmosfera wybuchowa. Obuwie posiada podnosek 
i doskonale chroni palce stopy przed uderzeniem z energią 
do  200 J i ściskaniem z siłą do  15 KN. Stalowa wkładka chroni 
przed przebiciem z siłą 1100 N. Posiada właściwości antyelek-
trostatyczne i absorpcję energii w części pięty. Podeszwy 
wykorzystane w butach zabezpieczają przed poślizgiem 
w kategorii SRC. W procesie technologicznym obuwia za-
stosowano środek Ultra-Fresh o potwierdzonym dokładnymi 
badaniami mikrobiologicznymi działaniu antybakteryjnym, 
antygrzybicznym i antypleśniowym. Środki aktywne dodat-
kowo eliminują nieprzyjemny zapach we wnętrzu obuwia, 
co podnosi komfort jego użytkowania.
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ALFA I OMEGA
67-200 Głogów, ul. A. Mickiewicza 55c

tel. 76 833 56 62, fax 76 835 22 95
e-mail: info@aio.com.pl

www.aio.com.pl
www.sklep.aio.com.pl

Ultralekka linia obuwia Safety Jogger Lightweight to seria 
produktów dotąd niespotykanych na stanowisku pracy! 
Ich wyjątkowe właściwości, takie jak: perforowana wkładka 
zapewniająca cyrkulację powietrza, świetna amortyzacja, 
oddychająca cholewka, zapewnią Twoim stopom niezrów-
nany komfort. Podnosek z nanocarbonu, aramidowa wkładka 
antyprzebiciowa i lekka, elastyczna mieszanka tworzyw użyta 
do stworzenia podeszwy sprawiają, że jest to najlżejszy but 
ochronny dostępny na rynku. Występują w wersji niskiej – 
LIGERO (klasa ochrony S1P SRC ESD) – i wysokiej ABSOLUTE 
(klasa ochrony S1P SRC ESD). Dostępne rozmiary: 36-47.
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67-200 Głogów, ul. A. Mickiewicza 55c

tel. 76 833 56 62, fax 76 835 22 95
e-mail: info@aio.com.pl

www.aio.com.pl
www.sklep.aio.com.pl

SJ YUKON to bardzo lekki, stylowy but ochronny w kategorii 
ochrony S1P SRC zapewniający doskonały komfort noszenia 
dzięki unikalnemu dopasowaniu. Buty są wsuwane, nie mają 
zapięć ani wiązań. Podnosek wykonany ze stali nierdzewnej. 
Lekkość gwarantuje wkładka antyprzebiciowa z włókien ara-
midowych, dzięki czemu także podeszwa butów jest elastycz-
na i zapewnia bezpieczeństwo i wygodę. Dzięki nowoczesnej 
tkaninie tekstylnej SJ YUKON zapewnia suchość i uczucie 
chłodu stóp w trakcie noszenia. Półbuty YUKON są dostępne 
w rozmiarach 35-48 i dedykowane są dla przemysłu lekkiego, 
transportu i logistyki oraz prac magazynowych. Obuwie 
można używać zarówno w pracy wewnątrz, jak i na zewnątrz.
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67-200 Głogów, ul. A. Mickiewicza 55c

tel. 76 833 56 62, fax 76 835 22 95
e-mail: info@aio.com.pl
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www.sklep.aio.com.pl

SJ ARAS to trzewiki zimowe w kategorii ochrony S3 CI SRC 
ESD z cholewką wykonaną z gładkiej skóry licowej o grubości 
1,6 mm. Wyściółka z włókien Thinsulate zapewnia właściwości 
termoizolacyjne, oddychające, antybakteryjne i higieniczne. 
Trzewiki SJ ARAS są przeznaczone do ciężkich prac i trudnych 
warunków w przemyśle ciężkim i branży budowlanej. Dzięki 
odpowiedniej izolacji od zimna i magazynowaniu ciepła 
trzewiki ARAS znajdują zastosowanie w pracach na zewnątrz 
w niskich temperaturach oraz dzięki właściwościom anty-
statycznym mogą być używane w strefach zagrożonych 
wybuchem i miejscach, w których może dojść do wyładowań 
elektrostatycznych. Dostępne rozmiary: 38-48.
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ALFA I OMEGA
67-200 Głogów, ul. A. Mickiewicza 55c

tel. 76 833 56 62, fax 76 835 22 95
e-mail: info@aio.com.pl

www.aio.com.pl
www.sklep.aio.com.pl

BASE K-ROAD TOP to trzewiki ochronne w kategorii S3 HRO 
HI CI SRC. Cholewka z nubuku jest wodoodporna i ma alumi-
niowy podnosek oraz kevlarową wkładkę antyprzebiciową. 
W podszewce butów zastosowano nowoczesny materiał 
3D hi-tech gwarantujący najlepszą oddychalność i trwałą 
ochronę antybakteryjną. Podeszwa jest zintegrowana z sys-
temem I-daptive. System dostosowuje się w zależności od siły 
nacisku – rozprasza energię nacisku, stabilizując chód, zacho-
wując właściwą postawę, ograniczając ryzyko skręcenia nogi. 
Dodatkowo trzewiki BASE K-ROAD TOP mają anatomiczną 
wkładkę Dry’n Air, która gwarantuje obieg powietrza, wysoką 
oddychalność i suchość stóp. Trzewiki marki BASE są dostępne 
w rozmiarach 36-48.
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EJENDALS AB
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

tel. +46 (0) 247 360 00
tel. kom. +48 508 044 567

info@ejendals.com
www.ejendals.com

Kolekcja VIP została opracowana z myślą o kadrze kierowni-
czej i pracownikach biurowych, którzy potrzebują eleganckich 
butów zapewniających ochronę w obszarach produkcyjnych, 
na placach budowy i w innych niebezpiecznych miejscach. 
Obuwie w klasie S3 wg normy EN ISO 20345 wykonane 
z miękkiej skóry licowej ze skórzaną wyściółką i z wkładką, 
dzięki której but oddycha i zapewnia naturalną wygodę. 
Ergonomiczna, wielowarstwowa wkładka z tłumiącym 
wstrząsy PORON® XRD™, który amortyzuje, wspiera stopę 
i zapobiega urazom. Ukryte zabezpieczenia chroniące stopy 
przed urazami z wkładką antyprzebiciową z amagnetycznego 
kompozytu obrabianego plazmowo (PTC) oraz ze stalowym 
podnoskiem ochronnym. Rozmiary: od 35 do 48. 
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Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

tel. +46 (0) 247 360 00
tel. kom. +48 508 044 567

info@ejendals.com
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JALAS® EXALTER zostały opracowane z myślą o najdłuższych 
i najtrudniejszych dniach pracy wymagających najwyższej 
ochrony, ergonomii i wygody. Dopasowana konstrukcja 
przypominająca skarpetę sprawia, że buty są bardziej 
dopasowane, miękkie i lepiej oddychają. Zapewniają 
jednocześnie maksymalną wygodę i ergonomię, dzięki 
zastosowaniu wielu unikalnych rozwiązań i materiałów, 
takich jak PORON® XRD. Obuwie z wiązaniem BOA® FIT 
oraz podeszwą Vibram® o nadzwyczajnej przyczepności. 
Wyposażone we wkładki antyprzebiciowe z PTC oraz 
aluminiowe podnoski ochronne. Cholewka z mikrofibry 
i zabezpieczenie przodu poprawiają wsparcie i chronią przed 
ścieraniem i zwiększają wytrzymałość. Rozmiary: od 34 do 47. 
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EJENDALS AB
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

tel. +46 (0) 247 360 00
tel. kom. +48 508 044 567

info@ejendals.com
www.ejendals.com

JALAS® Zenit EVO łączą w sobie nową, lekką, sportową 
stylistykę, ergonomiczne i naturalne dopasowanie oraz 
zwiększoną oddychalność i ochronę, jaka jest oczekiwana 
od marki JALAS®. Posiadają system wiązania Boa® Fit, który 
jest niezwykle łatwy w użyciu. Obuwie JALAS® Zenit EVO jest 
bezpieczne, funkcjonalne i wygodne, zapewniając uczucie 
swobody i pełnej kontroli przez cały dzień pracy. Miękka 
zewnętrzna podeszwa z RPU ma małe przyssawki, które 
zapewniają ochronę antypoślizgową podczas każdej fazy 
ruchu. Wodoochronne, bezszwowe, lekkie i oddychające 
cholewki z dzianiny, wentylowane. Wielowarstwowe 
wkładki z tłumiącym wstrząsy materiałem PORON XRD 
są ergonomiczne i zapewniają amortyzację. Rozmiary: 
od 35 do 48. 
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Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

tel. +46 (0) 247 360 00
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JALAS® Heavy Duty Collection Arctic Grip opracowane 
z myślą o najbardziej wymagających, surowych i trudnych 
warunkach pracy. Oferują niezwykłe zabezpieczenia 
bez metalu, wyjątkowo trwałą ochronę, elastyczność, 
ergonomiczną konstrukcję oraz całodzienny komfort. Wysoki 
poziom antypoślizgowości dzięki zastosowaniu podeszw 
VIBRAM® Arctic Grip Pro, która zapobiega upadkom 
na ekstremalnie śliskich, zaolejonych lub oblodzonych 
powierzchniach. Materiał absorbujący wstrząsy na bokach 
obuwia zapewnia stabilizację kostki i chroni górną część 
stopy przed uderzeniami. Całoroczne obuwie niezawierające 
metalu z przeznaczeniem do pracy na lotniskach, 
w budownictwie i przemyśle. Rozmiary: od 35 do 48. 
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PPO PP
47-100 Strzelce Opolskie

ul. Dworcowa 25
tel. +48 77 404 94 51 

e-mail: sekretariat@ppo.pl
www.ppo.pl

Sandał bezpieczny z lekkim podnoskiem kompozytowym 
i niemetalową wkładką antyprzebiciową. Nowa podeszwa 
PU/PU zapewnia stabilność na różnych podłożach. Cholewki 
z hydrofobizowanych skór nubukowych o zmniejszonej na-
siąkliwości wody i wysokim współczynniku przepuszczalności 
pary wodnej. Konstrukcja cholewki oraz podszewka z tkaniny 
o działaniu termoregulacyjnym umożliwiają skuteczną wen-
tylację. Obuwie zapewnia bardzo dobry mikroklimat stopom 
i wysoki komfort użytkowania. Miękka wyściółka z fi ltrem 
aktywnego węgla o właściwościach przeciwpotnych i prze-
ciwgrzybiczych. Funkcjonalne zapięcie na rzepy zapewnia 
dopasowanie obuwia do stopy. Obuwie chroni przed efektem 
ESD, nie zawiera metali. Model dostępny w rozmiarach: 39-49.

M
O

D
EL

 Q
4 

– 
PN

-E
N

 IS
O

 2
03

45
, S

3,
 C

I, 
SR

C,
 E

SD

PPO PP
47-100 Strzelce Opolskie

ul. Dworcowa 25
tel. +48 77 404 94 51 

e-mail: sekretariat@ppo.pl
www.ppo.pl

Półbut bezpieczny z lekkim podnoskiem kompozytowym 
i niemetalową wkładką antyprzebiciową. Nowa podeszwa 
PU/PU z urzeźbionym bieżnikiem zapobiega zjawisku 
aquaplaningu i zapewnia kontrolę na różnych podłożach. 
Izolacja spodu od zimna. Cholewki z hydrofobizowanych skór 
nubukowych o zmniejszonej nasiąkliwości wody i wysokim 
współczynniku przepuszczalności pary wodnej. Podszewka 
z tkaniny o działaniu termoregulacyjnym zapewnia oddy-
chalność i bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia. 
Miękka, komfortowa wyściółka z fi ltrem aktywnego węgla 
o właściwościach przeciwpotnych i przeciwgrzybiczych. 
Obuwie chroni przed efektem ESD, nie zawiera metali. Model 
dostępny w rozmiarach: 39-49.
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Trzewik bezpieczny z lekkim podnoskiem kompozytowym 
i niemetalową wkładką antyprzebiciową. Nowa podeszwa 
PU/PU z urzeźbionym bieżnikiem zapobiega zjawisku 
aquaplaningu i zapewnia kontrolę na różnych podłożach. 
Dodatkowa izolacja spodu od zimna. Cholewki z hydrofobizo-
wanych skór nubukowych o zmniejszonej nasiąkliwości wody 
i wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej. 
Obuwie gwarantuje bezpieczeństwo, stabilność i wysoki 
komfort użytkowania. Podszewka z tkaniny o działaniu ter-
moregulacyjnym umożliwia skuteczną wentylację i bardzo 
dobre właściwości higieniczne obuwia. Miękka, komfortowa 
wyściółka z fi ltrem aktywnego węgla o właściwościach prze-
ciwpotnych i przeciwgrzybiczych. Obuwie chroni przed efek-
tem ESD, nie zawiera metali. Konstrukcja buta chroni przed 
skręceniem kostki. Model dostępny w rozmiarach: 39-49.
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PPO PP
47-100 Strzelce Opolskie

ul. Dworcowa 25
tel. +48 77 404 94 51 

e-mail: sekretariat@ppo.pl
www.ppo.pl

Perforowany półbut z metalowym podnoskiem i niemeta-
lową wkładką antyprzebiciową. Dwuwarstwowa podeszwa 
PU/TPU chroni przed poślizgiem w klasie SRC. Trwały i wytrzy-
mały bieżnik łagodzi nierówności podłoża. Cholewki ze skór 
nubukowych o wysokim współczynniku przepuszczalności 
pary wodnej z dodatkową ochroną czubka chroniącą przed 
mechanicznym uszkodzeniem. Oddychająca podszewka 
Solar Spezial o strukturze 3D z otworkami powietrznymi 
gwarantuje bardzo dobrą przepuszczalność powietrza oraz 
odprowadzanie pary wodnej. Skórzany kołnierz i wysokiej 
jakości materiały zapewniają poczucie komfortu i wygody. 
Wyściółka Air Plus z miękkim amortyzatorem w obszarze pięty 
dodatkowo pochłania energię. Obuwie doskonale sprawdza 
się w pracy na gładkich nawierzchniach posadzek. Model 
dostępny w rozmiarach: 39-47. 
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Jacek Bińczyk & Wojciech Bińczyk Sp. J.

26-600 Radom, ul. Żółkiewskiego 64
tel. +48 48 365 41 19

e-mail: bok@artmas.pl
www.artmas.pl

Kategoria: SB FO SRC

Połączenie nowoczesnego, sportowego wzornictwa z funk-
cjonalnością charakterystyczną dla obuwia ochronnego. 
Język i kołnierz zostały wykonane z miękkiego materiału, 
co znacznie podwyższa komfort użytkowania.

Zalety:
– szybkoschnący i elastyczny materiał pokrywający 

cholewkę,
– mieszanka „oddychających” tkanin zapewnia stopom 

odpowiednią wentylację,
– obuwie chroni przed poślizgiem,
– odporne na olej napędowy.
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PW ART.MAS EXP-IMP
Jacek Bińczyk & Wojciech Bińczyk Sp. J.

26-600 Radom, ul. Żółkiewskiego 64
tel. +48 48 365 41 19

e-mail: bok@artmas.pl
www.artmas.pl

Kategoria: S3 SRC

Sandały ochronne to obuwie zaprojektowane z myślą o bez-
pieczeństwie i wygodzie użytkownika. Jednocześnie chronią 
i wentylują stopę.

Zalety:
– amortyzacja pięty podczas uderzenia lub skoku,
– zabezpieczenie przed przebiciem dzięki zastosowaniu 

stalowej wkładki,
– podwyższona widzialność użytkownika poprzez 

elementy odblaskowe,
– ochrona przed poślizgiem.
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EURODIS
89-203 Zamość k. Bydgoszczy 

ul. Poznańska 16-18
tel. 52 384 01 42, fax 52 384 57 47

e-mail: info@eurodis.pl
www.eurodis.pl

Podnoski Millenium Premium® to nakładki ochronne 
na obuwie z podnoskiem kompozytowym (do 240 J). Ten 
wyjątkowy i trwały produkt jest idealnym rozwiązaniem dla 
osób wizytujących/gości. O atrakcyjny design i doskonałe 
wykonanie zadbał, wraz z francuskimi projektantami, fran-
cuski producent. Ultralekkie – ważą o 50 g mniej niż w wersji 
z podnoskiem stalowym, niemagnetyczne. Wyprodukowane 
z wodoodpornego i dającego się łatwo czyścić materiału 
z TPU. Podeszwa odznacza się wysoką odpornością na prze-
tarcie i węglowodory, a szerokie śródstopie zapewnia komfort 
podczas użytkowania. Mają wygodne w użyciu zapięcie 
na elastyczny pasek.
Skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły.
Spełniają normy: EN 1256 & EN ISO 20345.
Rozmiary: S = 35/39, M = 40/44, L = 45/48.

OFICJALNY PARTNER OCHRONY B.H.P
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PW Krystian Sp. z o.o.
26-400 Przysucha

Staszica 9A
tel. +48 48 675 25 88
info@krystian.com.pl
www.krystian.com.pl

Bluza z najnowszej serii ArcGuard zabezpiecza przed:
• płomieniem (EN ISO 11612), 
• termicznym działaniem łuku elektrycznego (IEC 61482-2),
• elektrycznością statyczną (EN 1149-5).

Cechy specjalne:
• zupełnie nowy Nomex® – delikatny i miękki,
• wytrzymały – 50 prań przemysłowych,
• lekki – 220 g,
• tkanina o fakturze Denim Look,
• bez elementów metalowych.

Zaprojektowana z myślą o pracownikach narażonych 
na niebezpieczeństwo spowodowane łukiem elektrycznym. 
Do komfortowego codziennego noszenia.
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PW Krystian Sp. z o.o.
26-400 Przysucha

Staszica 9A
tel. +48 48 675 25 88
info@krystian.com.pl
www.krystian.com.pl

Ogrodniczki z najnowszej serii ArcGuard zabezpieczają 
przed:
• płomieniem (EN ISO 11612), 
• termicznym działaniem łuku elektrycznego (IEC 61482-2),
• elektrycznością statyczną (EN 1149-5).

Cechy specjalne:
• zupełnie nowy Nomex® – delikatny i miękki,
• wytrzymały – 50 prań przemysłowych,
• lekki – 220 g,
• tkanina o fakturze Denim Look,
• bez elementów metalowych,
• elastyczne wstawki.

Zaprojektowane z myślą o pracownikach narażonych 
na niebezpieczeństwo spowodowane łukiem elektrycznym. 
Do komfortowego codziennego noszenia.
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PW Krystian Sp. z o.o.
26-400 Przysucha

Staszica 9A
tel. +48 48 675 25 88
info@krystian.com.pl
www.krystian.com.pl

Koszulka z  kolekcji UVGuard z termoaktywnej dzianiny 
z ekologicznych włókien celulozowych oraz poliestru z bu-
telek PET z recyklingu. Zapewnia komfort termiczny w gorące 
dni oraz ochronę przed szkodliwym promieniowaniem UV.
Cechy specjalne:
• UV+50 – wysoki poziom ochrony przed szkodliwym 

działaniem promieniowania UV (EN 13758-2+A1),
• certyfi kacja na 50 prań,
• ekologiczny materiał,
• elastyczna odblaskowa taśma panelowa 3MTM ScotchliteTM,
• 1 klasa widzialności (EN ISO 20471),
• 360° widoczności,
• oddychający materiał.
Szczególnie polecana do prac zewnętrznych w ciepłe dni 
oraz w warunkach wymagających zastosowania odzieży 
ostrzegawczej.
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PW Krystian Sp. z o.o.
26-400 Przysucha

Staszica 9A
tel. +48 48 675 25 88
info@krystian.com.pl
www.krystian.com.pl

Ultralekka bluza chroniąca przed przecięciem.
Bluza z kolekcji SharpGuard wykonana ze specjalistycznej 
tkaniny, ze wzmocnieniami w postaci wkładów antyprze-
pięciowych. Zapewnia ochronę przed przecięciem piłą 
mechaniczną, pracującą nawet z prędkością 24 m/s.

Ochrona:
• EN ISO 11393-6 typ A klasa 1.

Cechy specjalne:
• wyjątkowo lekka, wygodna bluza,
• rękawy z regulacją na rzepy, 
• wstawki z taśmy odblaskowej 3MTM ScotchliteTM, 
• łokcie wzmocnione cordurą.
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Firma BIELICKI, Zbigniew Bielicki
13-100 Nidzica, ul. Wiosenna 4

tel. 89 625 79 20
tel. kom. 510 278 929

e-mail: fi rmabielicki@wp.pl
www.fi rmabielicki.pl

Producent urządzenia przedstawia:
Suszarka do suszenia i dezynfekcji odzieży roboczej
 
Suszarka służy do dezynfekcji i suszenia odzieży roboczej 
pracowników, którzy bez względu na pogodę wykonują 
swoją pracę (deszcz, śnieg).
Odzież po pracy powinno się wysuszyć i zdezynfekować. 
Ta suszarka to zapewnia.

Sterylizację przeprowadza się OZONEM, wytwarzanym 
przez generator OZONU.  Suszenie przeprowadza się nadmu-
chem ciepłego powietrza. 
Urządzenie posiada elektroniczną regulację temperatury 
i czasu pracy ozonowania i suszenia. 
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Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna PAGE s.c.
32-543 Myślachowice, ul. Płocka 79

tel./fax 32 613 73 73, tel. kom. 692 433 405 
e-mail: biuro@pagesc.pl

www.pagesc.pl

Kombinezon pyłochronny jednoczęściowy typ: 
PAGE KP-10, PAGE KP-10/B
PAGE KP-10: 100% bawełny
PAGE KP-10/B: 50% bawełny, 50% poliestru 
W celu zwiększenia właściwości ochronnych w kombinezonie 
zastosowano: zapinanie z przodu kryte na guziki; rękawy 
i nogawki dwuczęściowe z doszytymi od wewnątrz uszczel-
niaczami; kaptur doszyty do wykroju szyi, ściągany przy 
owalu twarzy tasiemką; pasek zapinany z przodu na metalową 
klamrę. Kombinezon pyłochronny przeznaczony do prac 
o dużym zapyleniu. 
Spełnia wymagania norm PN-EN ISO 13688:2013-12. 
Kombinezon ma również zastosowanie do prac strumieniowo-
-ściernych (piaskowanie) wyłącznie z zastosowaniem dodat-
kowych ochron zgodnych z normą PN-EN ISO 14877:2005
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Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna PAGE s.c.
32-543 Myślachowice, ul. Płocka 79

tel./fax 32 613 73 73, tel. kom. 692 433 405 
e-mail: biuro@pagesc.pl

www.pagesc.pl

Bluza: z kołnierzem, sięgająca za linię bioder; u dołu tyłu ścią-
gnięta gumą, u góry dwie kieszenie z klapkami, rękawy u dołu 
zakończone mankietem; przód zapinany kryty na guziki.
Spodnie: na szelkach z doszytym bewetem z przodu i z tyłu; 
kieszenie boczne wewnętrzne oraz kieszeń na przymiar 
naszyta na tylnej części prawej nogawki.
Zastosowanie: do prac spawalniczych lub o podobnym typie 
i poziomie zagrożeń (cięcie płomieniem, szlifowanie). Chroni 
przed małymi kroplami roztopionego metalu, krótkotrwałymi 
wybuchami płomienia lub w kontakcie z przedmiotami 
gorącymi. Nie stanowi ochrony przed dużymi odpryskami 
roztopionego metalu podczas operacji odlewniczych. Pro-
dukt spełnia wymagania norm: UE: PN-EN ISO 11611:2015-11, 
PN-EN ISO 11612:2015-11. Dostępna wersja standard PAGE-
-SP-Z/A.
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14 kN
 

 STATYCZNA 

yp
CEN/TS 16415:2013 

2,82 kg

F 360°
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PROTEKT
93-403 Łódź, ul. Starorudzka 9

tel. +48 42 292 95 00, tel. +48 42 680 20 83
fax +48 42 680 20 93

e-mail: handlowy@protekt.com.pl
www.protekt.pl

Urządzenie samozaciskowe z giętką prowadnicą do pracy 
w pionie i poziomie.

Dane techniczne:
EN 353-2:2002, VG11 11.075 – praca w poziomie
Zabezpieczenie dla 1 osoby
Maks. waga użytkownika: 100 kg
Kausza plastikowa
Zatrzaśnik AZ 002
Amortyzator bezpieczeństwa
Stalowy mechanizm zaciskowo-przesuwny
Lina poliestrowa w oplocie o średnicy 12 mm
Cena: od 179 zł do 379 zł, w zależności od długości liny 
(5-50 m)
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PROTEKT
93-403 Łódź, ul. Starorudzka 9

tel. +48 42 292 95 00, tel. +48 42 680 20 83
fax +48 42 680 20 93

e-mail: handlowy@protekt.com.pl
www.protekt.pl

Przeznaczone do prac wymagających częstego zmieniania 
punktu zaczepienia. Mechanizm blokujący umieszczony 
został w wytrzymałej obudowie z krętlikiem w górnej części 
urządzenia. Brak konieczności stosowania dodatkowego 
amortyzatora bezpieczeństwa. Urządzenie posiada wmon-
towane zatrzaśniki AZ 029SI z krętlikiem i indykatorem. 
Praca w pionie, zabezpieczenie dla 1 osoby. Urządzenie 
przetestowane zgodnie z nowymi zaleceniami dla urządzeń 
podwójnych: CNB/PPE-R 11.124. Urządzenie należy podłą-
czyć wyłącznie do tylnego punktu mocowania szelek!
Dane techniczne: EN 360. Maks. waga użytkownika: 140 kg.
Waga urządzenia: 2,3 kg. Wymiary: 59 x 125 x 152 mm.
Wytrzymałość statyczna: min. 15 kN. 
Maks. długość: 200 cm. Materiał taśmy: taśma włókiennicza.
Szerokość taśmy: 18,5 mm. Materiał obudowy: kompozyt. 
Cena: 990 zł
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PROTEKT
93-403 Łódź, ul. Starorudzka 9

tel. +48 42 292 95 00, tel. +48 42 680 20 83
fax +48 42 680 20 93

e-mail: handlowy@protekt.com.pl
www.protekt.pl

Uniwersalny słupek asekuracyjny to urządzenie kotwiczące 
przeznaczone do mocowania do płyt OSB o grubości min. 
12 mm za pomocą wkrętów JT3-ST-2-6,0 X 35. Zgodny 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie środków ochrony 2016/425.

Dane techniczne:
EN795: 2012 typ A
CEN/TS 16415:2013
Ochrona dla 3 osób jednocześnie
Wytrzymałość statyczna: 14 kN
Waga kompletu: 2,82 kg
Materiał: stal nierdzewna
Cena: komplet z wkrętami (32 sztuki): 260 zł
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PROTEKT
93-403 Łódź, ul. Starorudzka 9

tel. +48 42 292 95 00, tel. +48 42 680 20 83
fax +48 42 680 20 93

e-mail: handlowy@protekt.com.pl
www.protekt.pl

Lekki aluminiowy statyw bezpieczeństwa zapewnia zabez-
pieczenie dla maks. 3 osób jednocześnie. Składa się z głowicy 
stalowej, malowanej proszkowo, wyposażonej w 3 łożyskowa-
ne, poliamidowe rolki (do prowadzenia liny roboczej urządzeń 
(CRW200/CRW300/RUP502-U/RUP504/RUP505-U/RUP606). 
Użytkowanie urządzenia w pionie.
Dane techniczne:
EN795/B, TS 16415/B
Materiał: aluminium, stal ocynkowana malowana proszkowo, 
poliamid, plastik
Wysokość: 1,53-2,1 m
Średnica otworu pod statywem: 1,09-1,5 m
Maks. rozstaw nóg: 2 m. Masa urządzenia: 15,45 kg
Punkty kotwiczenia na głowicy: 3
Wymiary transportowe: 1,75 x 0,25 x 0,25 m
Cena: 2310 zł



AT 187
Punkt kotwiczenia
EN795: 2012 typ B
CEN/TS 16415:2013 

 OCHRONA 
 DLA 3 OSÓB 

30 kN
 

 STATYCZNA 

BIURO ADRES KORESPONDENCYJNY

MAGAZYN WWW.PROTEKT.PL

Made
in Poland
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Tractel Polska Sp. z o.o. 
04-993 Warszawa, Polska

ul. Bysławska 82
tel. +48 22 616 42 44, fax +48 22 616 42 47 

e-mail: tractel.polska@tractel.com
www.tractel.com N
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Tractel Polska Sp. z o.o. 
04-993 Warszawa, Polska

ul. Bysławska 82
tel. +48 22 616 42 44, fax +48 22 616 42 47 

e-mail: tractel.polska@tractel.com
www.tractel.com 

W ofercie fi rmy Tractel została wprowadzona nowa gama 
uprzęży podzielona na 4 serie: „Specialist”, „Expert”, „PRO” 
i „Essential”. Nowe szelki są lekkie i wygodne, mają ulepszone 
komponenty, lepsze opcje komfortu oraz smukły wygląd.
Seria „Specialist”:
• Zaprojektowane dla specjalistów, dedykowane do prac 

technicznych.
• Codzienne i długotrwałe użytkowanie w określonych 

pozycjach.
• Zawiera wszystkie opcje zapewniające komfort (X-pad, pasy 

udowe typu alpinistycznego z komfortową warstwą pianki).
• Wiele punktów mocowania w zależności od modelu.
• Klamry ręczne lub automatyczne.
• Mechanizmy elastrac™, aby zapewnić większy komfort 

ruchu ramion (w zależności od wersji).
Ta seria obejmuje: HT Secours – HT Promast – HT Electra 
– HT Transport – HT Greentool – HT Easyclimb.
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Tractel Polska Sp. z o.o. 
04-993 Warszawa, Polska

ul. Bysławska 82
tel. +48 22 616 42 44, fax +48 22 616 42 47 

e-mail: tractel.polska@tractel.com
www.tractel.com 

W ofercie fi rmy Tractel została wprowadzona nowa gama 
uprzęży podzielona na 4 serie: „Specialist”, „Expert”, „PRO” 
i „Essential”. Nowe szelki są lekkie i wygodne, mają ulepszone 
komponenty, lepsze opcje komfortu oraz smukły wygląd.
Seria „Expert”:
• Codzienne i długotrwałe użytkowanie.
• Dwuczęściowa uprząż zapewniająca zwiększony zakres 

ruchów dzięki niezależnym pasom udowym typu alpini-
stycznego.

• Mechanizmy elastrac™, aby zapewnić większy komfort 
ruchu ramion (w zależności od wersji).

• X-pad – wkładka przeciwpotna (w zależności od wersji). 
• Wiele punktów mocowania w zależności od wersji.
• Klamry ręczne lub automatyczne. 
Ta seria obejmuje: HT44 – HT45 – HT46 – HT55 – HT56 
– HT 120 – Ladytrac. 
Dowiedz się więcej o produktach na www.tractel.pl
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Tractel Polska Sp. z o.o. 
04-993 Warszawa, Polska

ul. Bysławska 82
tel. +48 22 616 42 44, fax +48 22 616 42 47 

e-mail: tractel.polska@tractel.com
www.tractel.com 

W ofercie fi rmy Tractel została wprowadzona nowa gama 
uprzęży podzielona na 4 serie: „Specialist”, „Expert”, „PRO” 
i „Essential”. Nowe szelki są lekkie i wygodne, mają ulepszone 
komponenty, lepsze opcje komfortu oraz smukły wygląd.

Seria „Pro”:
• Regularne stosowanie. 
• Wiele punktów mocowania w zależności od wersji. 
• Klamry ręczne lub automatyczne.
• Opcje zwiększające komfort, dostępne w określonych 

wersjach. 

Ta seria obejmuje: HT22 – HT34 – HT42 – HT43.
Dowiedz się więcej o produktach na www.tractel.pl
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W ofercie fi rmy Tractel została wprowadzona nowa gama 
uprzęży podzielona na 4 serie: „Specialist”, „Expert”, „PRO” 
i „Essential”. Nowe szelki są lekkie i wygodne, mają ulepszone 
komponenty, lepsze opcje komfortu oraz smukły wygląd.

Seria „Essential”:
• Sporadyczne użycie.
• Ograniczone możliwości zastosowania.
• Seria budżetowa.
• Klamry ręczne lub automatyczne.

Ta seria obejmuje: HT10 – HT11 – HT21.
Dowiedz się więcej o produktach na www.tractel.pl

HT21

HT ELECTRA HT55

HT22

EN 361, EN 358, 
EN 813 EN 361

EN 361 EN 361
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SUNDOOR
41-506 Chorzów, ul. Kurta Aldera 44

tel. +48 32 246 00 50, fax +48 32 246 00 55
e-mail: info@sundoor.pl

www.sundoor.pl

Kask EVO®5 Dualswitch™ jest jedynym przemysłowym ka-
skiem ochronnym, który uzyskał pełną certyfi kację zarówno 
EN397, jak i EN12492 na jednym certyfi kacie CE, z możli-
wością łatwego przejścia między tymi dwiema normami 
za jednym pociągnięciem przełącznika, tworząc zapięcie 
o sile zerwania „silna” lub „słaba”.
• Zgodny z EN397 dla przemysłowych hełmów ochronnych 

i EN 12492 dla hełmów alpinistycznych.
• Zgodny z EN50365 dla hełmów do stosowania w instala-

cjach niskiego napięcia w konfi guracji EN 397.
• 6-punktowa więźba z telyrenu oraz napotnik z baweł-

ny egipskiej zapewniają bezkonkurencyjny komfort. 
Dopasowanie 3D daje możliwość 3-stopniowej regulacji 
głębokości więźby.
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SUNDOOR
41-506 Chorzów, ul. Kurta Aldera 44

tel. +48 32 246 00 50, fax +48 32 246 00 55
e-mail: info@sundoor.pl

www.sundoor.pl

Słupek kotwiczący LUX-TOP ASP® EV9 mocowany do po-
kryć z blachy trapezowej. Tego typu słupki mogą pełnić 
funkcję pojedynczych punktów kotwiczących klasy A lub 
elementów linowego systemu LUX-TOP® FSE 2003 (klasa C). 

Zalety produktu:
• testowany i certyfi kowany zgodnie z normą EN 795:2012 

typ A + CEN/TS16415:2013 przez organ certyfi kujący DEKRA 
EXAM Gmbh,

• produkt dostarczony z kompletem elementów mocujących 
oraz oczkiem kotwiczącym,

• gwarancja trwałego połączenia słupka z podłożem (ele-
ment mocujący – śruby zapadkowe),

• trwałe połączenie pręta słupka z podstawą (produkt spa-
wany),

• szybki i łatwy montaż.
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SUNDOOR
41-506 Chorzów, ul. Kurta Aldera 44

tel. +48 32 246 00 50, fax +48 32 246 00 55
e-mail: info@sundoor.pl

www.sundoor.pl

System zabezpieczania poziomego Xenon jest idealnym 
rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie przeprowadzane są prace 
konserwacyjne, przeglądy instalacji lub gdzie konieczne jest 
bezpieczne dotarcie do miejsca pracy na wysokości.
• Idea systemu opiera się na zaawansowanej technice amor-

tyzacji upadku poprzez zastosowanie wielofunkcyjnego 
amortyzatora.

• System zabezpieczenia poziomego Xenon ma spełniać 
dwie podstawowe funkcje zabezpieczenia przed upad-
kiem: powstrzymanie pracownika przed osiągnięciem 
punktu tam, gdzie istnieje niebezpieczeństwo potencjal-
nego upadku, oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa 
pracownika w razie upadku. Długotrwała żywotność sys-
temu dzięki komponentom wykonanym ze stali odpornej 
na korozję.
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SUNDOOR
41-506 Chorzów, ul. Kurta Aldera 44

tel. +48 32 246 00 50, fax +48 32 246 00 55
e-mail: info@sundoor.pl

www.sundoor.pl

Szelki bezpieczeństwa o wyjątkowej oraz innowacyjnej 
budowie w kształcie litery H z klamrami automatycznymi. 
Nieprzemakalne pasy zwiększają trwałość produktu, a wskaź-
niki upadku umieszczone na tylnej płytce ułatwiają kontrolę.
Zalety:
• budowa szelek w kształcie litery H,
• pełna swoboda ruchu,
• wskaźnik upadku na przednich pętlach zaczepowych 

oraz na tylnej płytce,
• 2 pętle zaczepowe,
• wygięta tylna sprzączka w kształcie litery D,
• wygodne mocowanie.
Charakterystyka:
• zwiększone bezpieczeństwo użytkownika • poziome pasy 
udowe • elastyczne pasy • regulowany pas piersiowy 
• 2 punkty mocowania • automatyczne klamry.
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NARZĘDZIA BEZPIECZNE I INNE
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K.O.M.A. SJ
30-709 Kraków

ul. Stoczniowców 3
tel./fax 12 423 58 62, 12 292 21 20

e-mail: info@olfa.com.pl
www.olfa.pl

Noże do otwierania kartonów. Sprężynowy mechanizm 
chowa samoczynnie ostrze do rękojeści, gdy utraci ono 
kontakt z przecinanym materiałem lub użytkownik wypuści 
nóż z ręki. Eliminuje ryzyko skaleczenia w wyniku nieuwagi 
pracownika lub pozostawienia noża z wysuniętym ostrzem 
na stanowisku pracy. Rękojeść wykonano z ABS, a pro-
wadnicę ostrza – z nierdzewnej blachy stalowej. Do wy-
boru ostrza trapezowe: RSKB – głębokość cięcia: 9 mm, 
SKB – głębokość cięcia: 19 mm oraz ostrze hakowe HOB. 
Możliwe przystosowanie do prawo- i leworęcznego użytku. 
Rozwiązanie zalecane przez służby bezpieczeństwa i higieny 
pracy w oparciu o normy i wytyczne związane z eliminowa-
niem ryzyka w miejscach zatrudnienia.
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K.O.M.A. SJ
30-709 Kraków

ul. Stoczniowców 3
tel./fax 12 423 58 62, 12 292 21 20

e-mail: info@olfa.com.pl
www.olfa.pl

Nóż przeznaczony dla osób pracujących w miejscach, gdzie 
często rozcinane są tekturowe opakowania: w marketach, 
magazynach, na liniach technologicznych itp. Przesunięcie 
do przodu suwaka widocznego w górnej części uchwytu 
wysuwa ostrze z rękojeści. Po utracie kontaktu z przecina-
nym materiałem (gdy przytrzymywany kciukiem suwak 
w dalszym ciągu utrzymuje ostrze w pozycji wysuniętej) 
z rękojeści automatycznie wysuwa się metalowa osłona ostrza 
zabezpieczająca użytkownika przed skaleczeniem. Rękojeść 
wykonana jest z lekkiego i odpornego na uderzenia tworzywa 
ABS. Ostrze trapezowe RSKB z zaokrąglonymi wierzchołkami 
– głębokość cięcia: 10 mm. Wymiana ostrza nie wymaga 
dodatkowych narzędzi.
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K.O.M.A. SJ
30-709 Kraków

ul. Stoczniowców 3
tel./fax 12 423 58 62, 12 292 21 20

e-mail: info@olfa.com.pl
www.olfa.pl

Niewielki kompaktowy nóż do otwierania kartonów, rękojeść 
swobodnie mieści się nawet w kobiecej dłoni. Suwak wysu-
wający ostrze nie wystaje ponad obudowę, dzięki czemu nie 
zaczepia się o odzież w trakcie wyciągania czy też chowania 
noża do kieszeni. Krótkie ostrze zakończone pod kątem 90° 
minimalizuje ryzyko głębokiego skaleczenia – głębokość 
cięcia wynosi tylko 11 mm. Konstrukcja noża pozwala na jego 
prawo- i leworęczne użytkowanie. Znak GS oznacza wyrób 
spełniający wymagania niemieckiej ustawy o bezpieczeń-
stwie wyrobów i urządzeń, i traktowany jest powszechnie 
jako certyfi kat bezpieczeństwa.
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K.O.M.A. SJ
30-709 Kraków

ul. Stoczniowców 3
tel./fax 12 423 58 62, 12 292 21 20

e-mail: info@olfa.com.pl
www.olfa.pl

Superbezpieczny nóż do otwierania kartonów z dodatkowym 
mechanizmem ochronnym. Dociśnięcie ostrza do przecina-
nego materiału powoduje odbezpieczenie mechanizmu 
chowania ostrza. W chwili utraty kontaktu z przecinanym 
materiałem ostrze automatycznie chowa się do rękojeści 
niezależnie od tego, czy kciuk przytrzymuje suwak, czy 
też nie. Aluminiowa końcówka rękojeści zwiększa trwałość 
narzędzia. Głębokość cięcia: 15 mm. W celu zwiększenia 
bezpieczeństwa ostrze zakończone pod kątem 90°. Rozwią-
zanie zalecane przez służby bezpieczeństwa i higieny pracy 
w oparciu o normy i wytyczne związane z eliminowaniem 
ryzyka w miejscach zatrudnienia.
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K.O.M.A. SJ
30-709 Kraków

ul. Stoczniowców 3
tel./fax 12 423 58 62, 12 292 21 20

e-mail: info@olfa.com.pl
www.olfa.pl

Nóż do otwierania kartonów. Sprężynowy mechanizm chowa 
samoczynnie ostrze do rękojeści, gdy utraci ono kontakt 
z przecinanym materiałem lub użytkownik wypuści nóż z ręki. 
Prowadnica ostrza z blachy stalowej odpornej na korozję.
Rękojeść z ABS z wielofunkcyjną stalową płetwą umożliwia-
jącą rozcinanie taśm pakunkowych (bez wysuwania ostrza), 
bigowanie kartonów czy wyciąganie zszywek.
Do wyboru ostrza trapezowe RSKB – głębokość cięcia: 9 mm, 
SKB – głębokość cięcia: 19 mm, oraz ostrze hakowe HOB. 
Możliwe przystosowania do prawo- i leworęcznego użytku. 
Rozwiązanie zalecane przez służby bezpieczeństwa i higieny 
pracy w oparciu o normy i wytyczne związane z eliminowa-
niem ryzyka w miejscach zatrudnienia. N
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K.O.M.A. SJ
30-709 Kraków

ul. Stoczniowców 3
tel./fax 12 423 58 62, 12 292 21 20

e-mail: info@olfa.com.pl
www.olfa.pl

Nóż SK-10 zwiększa bezpieczeństwo pracy w takich miej-
scach jak centra dostaw czy fi rmowe magazyny. Ostrze noża 
jest ukryte głęboko w rękojeści, aby uniknąć skaleczenia 
użytkownika, jak również pocięcia rozpakowywanych 
towarów. Nóż wyposażony został w prowadnik w kształcie 
dzioba, który wsunięty pod przecinaną folię/taśmę pozwala 
na jej naprężenie ułatwiające przecięcie. Wykonana ze stali 
nierdzewnej zaokrąglona wypustka na wierzchołku noża 
bez problemu przecina samoprzylepne taśmy pakunkowe. 
Uchwyt z tworzywa odpornego na uderzenia oraz na roz-
puszczalniki (w tym aceton). Dwustronne ostrze SKB-10 po-
siada cztery segmenty tnące.
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K.O.M.A. SJ
30-709 Kraków

ul. Stoczniowców 3
tel./fax 12 423 58 62, 12 292 21 20

e-mail: info@olfa.com.pl
www.olfa.pl

Rękojeść oraz ostrze noża wykonane z magnetycznej stali 
nierdzewnej zwiększają skuteczność ich wykrywania przez 
systemy detekcji metali w zakładach objętych wymogami 
reżimów ISO i systemu HACCP związanych z higieną środków 
spożywczych i łańcuchów dostaw żywności. Nóż certyfi kowa-
ny przez NSF International jako zgodny z międzynarodowymi 
standardami przemysłu spożywczego. Przeznaczony do roz-
cinania tekturowych opakowań w magazynach, na liniach 
technologicznych itp. Ostrze po wbiciu w karton utrzymuje 
się w położeniu wysuniętym w wyniku tarcia o przecinany 
materiał. Ostrze chowa się natychmiast po utracie kontaktu 
z przecinanym materiałem. Nierdzewne ostrze i uchwyt 
umożliwiają pracę w wilgotnym środowisku, a „otwarta” pro-
wadnica ostrza ułatwia mycie i dezynfekcję noża. N
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K.O.M.A. SJ
30-709 Kraków

ul. Stoczniowców 3
tel./fax 12 423 58 62, 12 292 21 20

e-mail: info@olfa.com.pl
www.olfa.pl

Nóż SK-15 z ukrytym, niewymiennym ostrzem, przeznaczony 
do pracy w takich miejscach jak centra dostaw czy fi rmowe 
magazyny. Ostrze ukryte w rękojeści zabezpiecza przed 
skaleczeniem oraz uszkodzeniem rozpakowywanych towa-
rów. Nóż przeznaczony do rozcinania kartonowych pudeł, 
poliestrowych i polipropylenowych taśm spinających, taśm 
pakunkowych i folii termokurczliwych. Konstrukcja noża 
umożliwia lewo- i praworęczne użytkowanie. Ostrze wykona-
ne z wysokowęglowej stali nierdzewnej. Klinowy wierzchołek 
noża umożliwia rozcinanie taśm pakunkowych bez użycia 
ostrza. Otwór w rękojeści do powieszenia noża na stanowisku 
pracy lub do przypięcia smyczy i noszenia go przy sobie. Nóż 
odporny na rozpuszczalniki (w tym aceton), certyfi kowany 
przez NSF International.
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Dräger Polska Sp. z o.o.
02-495 Warszawa, ul. Posag 7 Panien 1

t el. 22 243 06 58
fax 22 243 06 59

e-mail: sprzedaz.safety.pl@draeger.com 
www.draeger.com

Praktyczne szkolenie symulacyjne przygotowuje pracowni-
ków do przebywania w ograniczonych przestrzeniach czy 
zbiornikach. Szkolenie jest skierowane do pracowników 
przemysłu, wykonujących prace w przestrzeniach zamknię-
tych lub ograniczonych. Uczestnicy nabywają podstawową 
wiedzę dotyczącą niebezpieczeństw i ryzyka związanego 
z pracą w takich warunkach, dowiadują się, jak stworzyć 
bezpieczny system pracy, a także są zaznajamiani z podsta-
wowymi technikami ratunkowymi. Poznają również sposoby 
wdrażania środków bezpieczeństwa w przypadku wejścia 
do przestrzeni zamkniętej lub ograniczonej. Szkolenie składa 
się z części teoretycznej oraz praktycznej, z wykorzystaniem 
mobilnego trenażera. JE
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Pion Certyfi kacji 
PRS S.A.

80-416 Gdańsk
al. gen. Józefa Hallera 126

tel. +48 58 751 12 73, fax +48 58 341 77 69
e-mail: dc@prs.pl

www.prs.pl

Uczestniczymy w ocenie zgodności produktów wprowa-
dzanych na rynek UE, w tym środków ochrony indywidualnej, 
takich jak: sprzęt do ogólnej ochrony ciała, rąk i głowy, ochro-
ny dróg oddechowych, zapobiegający upadkom z wysokości, 
zapewniający ochronę w pracach spawalniczych i odzież 
ochronna dla strażaków. 

Certyfi kujemy personel w zakresie wykonywania połączeń 
nierozłącznych, tj.: spawaczy stali, aluminium, miedzi, 
operatorów, nastawiaczy i lutowaczy, oraz zatwierdzamy 
technologie spawania.

Prowadzimy certyfi kację systemów zarządzania, w tym 
BHP i jakości w spawalnictwie oraz weryfi kację EMAS, w tym 
audyty w obszarze gospodarki odpadami.
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OPTYMALIZOWANIE 

Zarządzania artykułami 

i wzrostu wydajności

ZABEZPIECZENIE 

Warunków pracy 
dzięki selektywnemu 
dostępowi do artykułów

UPROSZCZENIE 

Dystrybucji wszystkich 

artykułów

• dostępne moduły: bębnowy, 
szafkowy i szufl adkowy,

• dostęp do artykułów pod peł ną kontrolą 
24 godziny na dobę,

• ograniczenie wydawanych artykułów 
co do asortymentu i ilości,

• automatyczne generowanie raportów i zamówień,

• możliwość połączenia z oprogramowaniem zewnętrznym, 
np. z SAP,

• baza danych znajduje się lokalnie na komputerze dystrybutora 
– pełne bezpieczeństwo informacji o użytkownikach 
i towarach.

AUTOMATYCZNE DYSTRYBUTORY NARZĘDZI I ARTYKUŁÓW BHP

Proste wdrożenieWskaźnik dostępności > 99%

Zabezpieczenie 
artykułów w 100%

Obniżenie zużycia do 30%

Identyfi kacja za pomocą 
karty lub hasła

Dostępność 24 h, 
siedem dni w tygodniu

Opcja: Ruter LTE/Wi-Fi
Oprogramowanie 
Webservice do zdalnego 
zarządzania i optymalizacji

Ograniczenia i limity
Modułowość dystrybutorów 
dostosowana 
do potrzeb użytkownika

Oprogramowanie 
do zarządzania

Moduł szufl adkowy

Moduł szafkowy

Moduł bębnowy

www.temrex.pl tel. +48 22 755 59 49, info@temrex.pl




