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SAFETY HANDS BY COMASEC MARIGOLD GROUP
Vaše ruky sú u nás v bezpečí
Mechanicky odolné nitrilové rukavice N210
Tieto rukavice sú vytvorené a určené na ochranu proti
mechanickým vplyvom a sú klasifikované ako
Intermediate design kategórie II.
Mechanická odolnosť : 4111
Veľkosti: 8 (S), 9 (M), 10 (L) & 11 (XL).

Mechanicky odolné nitrilové rukavice N230
Rukavice sú vyrobené nanesením vrstvy z nitrilu na
100% bavlnenom úplete. U typu N210 a N230 je chrbát
ruky bez vrstvy nitrilu. Typ N250 je celý pokrytý vrstvou
nitrilu.
Mechanická odolnosť : 4121
Veľkosti: 8 (S), 9 (M), 10 (L) & 11 (XL).

Mechanicky odolné nitrilové rukavice N250
Rukavice sú vyrobené nanesením vrstvy z nitrilu na
100% bavlnenom úplete. U typu N210 a N230 je chrbát
ruky bez vrstvy nitrilu. Typ N250 je celý pokrytý vrstvou
nitrilu.
Mechanická odolnosť : 4121
Veľkosti: 8 (S), 9 (M), 10 (L) & 11 (XL).

Mechanicky odolné nitrilové rukavice N630,
Rukavice sú vyrobené nanesením vrstvy z nitrilu na
100% bavlnenom úplete. U typu N630 a N640 je chrbát
ruky bez vrstvy nitrilu. Typ N650 a N660 je celý pokrytý
vrstvou nitrilu. Typ N630 a N650 má úpletovú manžetu a
typ N640 aN660 má spevnenú bezpečnostnú manžetu.
Mechanická odolnosť : 4221
Veľkosti: 8 (S), 9 (M), 10 (L) & 11 (XL).
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Mechanicky odolné nitrilové rukavice N640,
Rukavice sú vyrobené nanesením vrstvy z nitrilu na
100% bavlnenom úplete. U typu N630 a N640 je chrbát
ruky bez vrstvy nitrilu. Typ N650 a N660 je celý pokrytý
vrstvou nitrilu. Typ N630 a N650 má úpletovú manžetu a
typ N640 aN660 má spevnenú bezpečnostnú manžetu.
Mechanická odolnosť : 4221
Veľkosti: 8 (S), 9 (M), 10 (L) & 11 (XL).

Mechanicky odolné nitrilové rukavice N650
Rukavice sú vyrobené nanesením vrstvy z nitrilu na
100% bavlnenom úplete. U typu N630 a N640 je chrbát
ruky bez vrstvy nitrilu. Typ N650 a N660 je celý pokrytý
vrstvou nitrilu. Typ N630 a N650 má úpletovú manžetu a
typ N640 aN660 má zpevnenú bezpečnostnú manžetu.
Mechanická odolnosť : 4221
Veľkosti: 8 (S), 9 (M), 10 (L) & 11 (XL).

Mechanicky odolné nitrilové rukavice N660
Rukavice sú vyrobené nanesením vrstvy z nitrilu na
100% bavlnenom úplete. U typu N630 a N640 je chrbát
ruky bez vrstvy nitrilu. Typ N650 a N660 je celý pokrytý
vrstvou nitrilu. Typ N630 a N650 má úpletovú manžetu a
typ N640 aN660 má zpevnenú bezpečnostnú manžetu.
Mechanická odolnosť : 4221
Veľkosti: 8 (S), 9 (M), 10 (L) & 11 (XL).

Mechanicky odolné nitrilové rukavice N730, N740
Rukavice sú vyrobené nanesením vrstvy z nitrilu na
100% bavlnenom úplete. U typu N730 je chrbát ruky bez
vrstvy nitrilu. Typ N740 je celý pokrytý vrstvou nitrilu.
Obidva typy majú spevnenú bezpečnostnú manžetu a
povrch nitrilu je silne zdrsnený, čo zabezpečuje výbornú
priľnavosť rukavice k hladkému povrchu.
Mechanická odolnosť : 4232
Veľkosti: 8 (S), 9 (M), 10 (L) & 11 (XL).
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Latexové rukavice do čistého prostredia S956
Rukavice sú sterilizované gamma žiarením a sú bez
vnútorného pudrovania. Unikátne prevedenie rukavice
umožňuje jej jednoduché navliekanie a zvliekanie a
poskytuje vysoký komfort nosenia pre používateľa.
Rukavice sú chlorinované, testované na trhliny a balené
sú v špeciálnom čistom prostredí aby sa zabezpečilo ich
minimálne kontaminovanie.
Veľkosti: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5 & 9.

Latexové rukavice do čistého prostredia L90N
Rukavice sú sterilizované gamma žiarením a sú bez
vnútorného pudrovania. Dlhá manžeta zabezpečuje
dokonalú ochranu ruky bez otvorených miest medzi
oblekom a rukavicou. Zvláštna mikro- štruktúra povrchu
rukavice zabezpečuje veľmi dobrý úchyt predmetov pri
vysokej citlivosti dotyku. Rukavice sú chloríno- vané,
kontrolované a balené všpeciálnom čistom prostredí
Veľkosti: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5 & 9

Latexové rukavice do čistého prostredia L31H
Jedná sa o nesterilné stredne ťažké gumové rukavice bez
vnútorného povrchu. Dlhá a pevná manžeta zvyšuje
ochranu ruky a spolu schlorináciou vnútorného povrchu
zabezpečuje jednoduché navliekanie a zvliekanie
rukavíc. Rukavice sú odolné voči množstvu chemikálií a
sú vzhode s 21 CFR pri použití v potravinárskom a vo
farmaceutickom priemysle.
Veľkosti: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5 & 9
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Latexové rukavice do čistého prostredia V100N
Rukavice sú kompaktibilné s triedou 100/M3-5 pre
vysokú čistotu. Sú určené na jedno- rázové použitie, bez
vnútorného pudrovania a chlorínovania. Veľmi dlhá
manžeta chráni ruku a odstraňuje voľné miesta medzi
odevom a rukavicou. Rukavice majú nízky obsah
chloridu, sul- fátov a sodíkových ionov.Sú balené v
dvojnásobnom antista- tickom obale aby bola zabezpečená ochrana od kontaminácie.
Veľkosti: 6.5 (S), 7.5 (M), 8.5 (L) & 9.5 (XL).

Latexové rukavice do čistého prostredia V75N
Rukavice sú kompaktibilné s triedou 100/M3-5 pre
vysokú čistotu. Sú určené na jedno- rázové použitie, bez
vnútorného pudrovania a chlorínovania. Veľmi dlhá
manžeta chráni ruku a odstraňuje voľné miesta medzi
odevom a rukavicou. Rukavice majú nízky obsah
chloridu, sul- fátov a sodíkových ionov.Sú balené v
dvojnásobnom antista- tickom obale aby bola zabezpečená ochrana od kontaminácie.
Veľkosti: 6.5 (S), 7.5 (M), 8.5 (L) & 9.5 (XL).

Latexové rukavice do čistého prostredia S956
Rukavice sú sterilizované gamma žiarením a sú bez
vnútorného pudrovania. Unikátne prevedenie rukavice
umožňuje jej jednoduché navliekanie a zvliekanie a
poskytuje vysoký komfort nosenia pre používateľa.
Rukavice sú chlorinované, testované na trhliny a balené
sú v špeciálnom čistom prostredí aby sa zabezpečilo ich
minimálne kontaminovanie.
Veľkosti: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5 & 9.
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Latexové rukavice do čistého prostredia L90N
Rukavice sú sterilizované gamma žiarením a sú bez
vnútorného pudrovania. Dlhá manžeta zabezpečuje
dokonalú ochranu ruky bez otvorených miest medzi
oblekom a rukavicou. Zvláštna mikro- štruktúra povrchu
rukavice zabezpečuje veľmi dobrý úchyt predmetov pri
vysokej citlivosti dotyku. Rukavice sú chloríno- vané,
kontrolované a balené všpeciálnom čistom prostredí
Veľkosti: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5 & 9

Latexové rukavice do čistého prostredia L31H
Jedná sa o nesterilné stredne ťažké gumové rukavice bez
vnútorného povrchu. Dlhá a pevná manžeta zvyšuje
ochranu ruky a spolu schlorináciou vnútorného povrchu
zabezpečuje jednoduché navliekanie a zvliekanie
rukavíc. Rukavice sú odolné voči množstvu chemikálií a
sú vzhode s 21 CFR pri použití v potravinárskom a vo
farmaceutickom priemysle.
Veľkosti: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5 & 9

Latexové rukavice do čistého prostredia V100N
Rukavice sú kompaktibilné s triedou 100/M3-5 pre
vysokú čistotu. Sú určené na jedno- rázové použitie, bez
vnútorného pudrovania a chlorínovania. Veľmi dlhá
manžeta chráni ruku a odstraňuje voľné miesta medzi
odevom a rukavicou. Rukavice majú nízky obsah
chloridu, sul- fátov a sodíkových ionov.Sú balené v
dvojnásobnom antista- tickom obale aby bola zabezpečená ochrana od kontaminácie.
Veľkosti: 6.5 (S), 7.5 (M), 8.5 (L) & 9.5 (XL).

Latexové rukavice do čistého prostredia V75N
Rukavice sú kompaktibilné s triedou 100/M3-5 pre
vysokú čistotu. Sú určené na jedno- rázové použitie, bez
vnútorného pudrovania a chlorínovania. Veľmi dlhá
manžeta chráni ruku a odstraňuje voľné miesta medzi
odevom a rukavicou. Rukavice majú nízky obsah
chloridu, sul- fátov a sodíkových ionov.Sú balené v
dvojnásobnom antista- tickom obale aby bola zabezpečená ochrana od kontaminácie.
Veľkosti: 6.5 (S), 7.5 (M), 8.5 (L) & 9.5
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WIBRAM

Pracovná / bezpečnostná členková obuv, zvršok hovädzinová useň,
gumová podošva s protišmykovým dezénom
Veľkosť : 38 - 48

Poltopánky farmár

Zvršok lícová hovädzinová useň Nubuck, gumová podošva s
protišmykovým dezénom.
Veľkosť : pánska 39 - 48
dámska 35 - 41

Poloholeňová obuv farmár
Zvršok lícová hovädzinová useň Crazy Horse (brúsená useň Nubuck),
gumová podošva s protišmykovým dezénom.
Veľkosť : 38 - 48

Členková obuv farmár
Zvršok lícová hovädzinová useň Nubuck, gumová podošva s
protišmykovým dezénom.
Veľkosť : pánska 39 - 48
dámska 35 - 41
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Blackfox
Antistatická členková obuv
Podrážka odolná proti pohonným hmotám a
chemikáliám, odolnosť podošvy do 160°C, oceľová
špica, absorbcia energie v podpätkovej časti.
Veľkosť : 35 - 47

Blacktop
Antistatické poltopánky
Odolnosť podošvového komplexu proti chladu, odolnosť
podošvy do 160°C, absorbcia energie v podpätkovej
časti. Prevedenie s alebo bez oceľovej špice
Veľkosť : 35 - 47

Bora
Antistatické poltopánky s hydrofóbnou úpravou
a plastovou špicou
Podošva polyuretán.
Veľkosť : 38 - 48

Dragster
Antistatické sandále
Podošva odolná proti pohonným hmotám a chemikáliám,
odolnosť podošvy do 160°C, absorbcia energie v
podpätkovej časti. Dodáva sa aj v prevedení s oceľovou
špicou.
Veľkosť : 37 - 48

Explorer

Antistatická členková obuv s hydrofóbnou úpravou
a oceľovou špicou
Podrážka odolná proti pohonným hmotám a
chemikáliám, odolnosť podošvy do 160°C, absorbcia
energie v podpätkovej časti.
Veľkosť : 38 - 48

www.nbcom.sk
Hurricane
Antistatická členková obuv s hydrofóbnou úpravou
a oceľovou alebo plastovou špicou
Vodeodolná, pružná a veľmi pevná nubuková koža,
Cambrelle podšívka, polyuretánová podrážka.
Veľkosť : 38 - 48

Lowfox
Antistatické poltopánky s oceľovou špicou
Podošva odolná proti pohonným hmotám a chemikáliám,
odolnosť podošvy do 160°C, absorbcia energie v
podpätkovej časti..
Veľkosť : 35 - 47

Max
Antistatická členková obuv s hydrofóbnou úpravou
a oceľovou špicou.
Podošva odolná proti pohonným hmotám a chemikáliám,
odolnosť podošvového komplexu proti chladu, odolnosť
podošvy do 160°C.
Veľkosť : 35 - 47

Nevada
Antistatická členková obuv s hydrofóbnou úpravou
a plastovou alebo oceľovou špicou.
Podošva polyuretán.
Veľkosť : 38 - 48

Nevada Meta
Antistatická členková obuv s hydrofóbnou úpravou
a plastovou špicou.
Podošva odolná proti pohonným hmotám a chemikáliám,
ochrana priehlavku.
Veľkosť : 35 - 47
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Ranger
Antistatická členková obuv s hydrofóbnou úpravou
a oceľovou špicou.
Odolnosť podošvového komplexu proti chladu, odolnosť
podošvy do 160°C, odolnosť voči pohonným hmotám a
chemikáliám.
Veľkosť : 35 - 47

Sandal
Antistatické sandále, dodáva sa aj v prevedení
s oceľovou špicou.
Podošva odolná proti pohonným hmotám a chemikáliám,
odolnosť podošvy do 160°C.
Veľkosť : 38 - 47

Sporty
Antistatická členková obuv s hydrofóbnou úpravou
a oceľovou špicou
Podošva odolná proti pohonným hmotám a chemikáliám,
odolnosť podošvy do 160°C.
Veľkosť : 37 - 48

Targa
Antistatické poltopánky
Podošva odolná proti pohonným hmotám a chemikáliám,
odolnosť podošvy do 160°C, oceľová špica, absorbcia
energie v podpätkovej časti.
Veľkosť : 37 - 48

Terlis
Antistatické poltopánky s hydrofóbnou úpravou
Podošva odolná proti chladu, odolnosť podošvy do
160°C, hydrofóbna úprava.
Veľkosť : 35 – 47

www.nbcom.sk
WINTER
Antistatická poloholeňová obuv s hydrofóbnou úpravou
a oceľovou špicou.
Podrážka odolná proti pohonným hmotám a
chemikáliám, odolnosť podošvového komplexu proti
chladu.
Veľkosť : 38 - 47

Čižmy gumené
Pánske veľkosť 41 - 47
Dámske veľkosť 39 - 48

Čižmy gumofilcové
Pánske veľkosť 39 – 47
Dámske veľkosť 35 – 41

Čižmy koženofilcové
Pánske veľkosť 39 – 48
Dámske veľkosť 35 – 42
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Čižmy protišmykové
Pánske veľkosť 41 – 47
Dámske veľkosť 35 – 42

Čižmy PVC
Pánske veľkosť 38 – 47
Dámske veľkosť 35 – 42

030052
Pracovné sandále dámske
Zvršok hovädzinová useň, ortopedická stielka, podošva z
termoplastického kaučuku s protišmykovým dezénom.
Veľkosť : 35 - 42

030150
Pracovné sandále dámske
Zvršok hovädzinová useň, ortopedická stielka, podošva z
termoplastického kaučuku s protišmykovým dezénom.
Veľkosť : 36 - 42
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030153
Pracovné šlapky dámske
Zvršok hovädzinová useň, anatomická stielka,
styroporová podošva s protišmykovým dezénom.
Veľkosť : 36 - 42

960053
Pracovné šlapky dámske
Zvršok hovädzinová useň, ortopedická stielka, podošva z
termoplastického kaučuku s protišmykovým dezénom.
Veľkosť : 35 - 42

960055
Pracovná členková obuv dámska
Zvršok hovädzinová useň, ortopedická stielka, podošva z
termoplastického kaučuku s protišmykovým dezénom.
Veľkosť : 35 - 42

960059
Pracovné poltopánky dámske
Zvršok hovädzinová useň, podošva z termoplastického
kaučuku s protišmykovým dezénom.
Farby: biela, čierna
Veľkosť : 35 - 42

960100
Pracovné šlapky dámske
Zvršok poromerická useň, podošva z polyvinylchloridu.
Veľkosť : 36 - 41
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980051
Pracovné sandále dámske
Zvršok hovädzinová useň, podošva z termoplastického kaučuku
s protišmykovým dezénom.
Farby: biela, čierna
Veľkosť : 35 - 42

030160
Pracovné sandále pánske
Zvršok hovädzinová useň, anatomická stielka, styroporová
podošva s protišmykovým dezénom.
Veľkosť : 41 - 47

030163
Pracovné šlapky pánske
Zvršok hovädzinová useň, anatomická stielka, styroporová
podošva s protišmykovým dezénom.
Veľkosť : 41 - 47

960060
Pracovné sandále pánske
Zvršok hovädzinová useň, ortopedická stielka, podošva z
termoplastického kaučuku s protišmykovým dezénom.
Farba: biela, čierna
Veľkosť : 39 - 47

960063
Pracovné sandále pánske
Zvršok hovädzinová useň, ortopedická stielka, podošva z
termoplastického kaučuku s protišmykovým dezénom.
Veľkosť : 39 - 47
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960068
Pracovná členková obuv pánska
Zvršok hovädzinová useň, podošva z termoplastického
kaučuku s protišmykovým dezénom.
Veľkosť : 39 - 48

960069
Pracovné poltopánky pánske
Zvršok hovädzinová useň, podošva z termoplastického
kaučuku s protišmykovým dezénom.
Farba: biela, čierna
Veľkosť : 39 - 48

960069 AN
Pracovné poltopánky pánske
Zvršok hovädzinová useň, podošva z termoplastického
kaučuku s protišmykovým dezénom.
Veľkosť : 39 - 48

980061
Pracovné sandále pánske
Zvršok hovädzinová useň, podošva z termoplastického
kaučuku s protišmykovým dezénom.
Farba: biela, čierna
Veľkosť : 39 - 48
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030140
Zlievarenské perko
Dodáva sa s alebo bez oceľovej špice
Zvršok hovädzinová useň, gumová podošva s
protišmykovým dezénom odolná proti kontaktnému
teplu, šróbovaná.
Veľkosť : 38 - 48

960040
Zlievarenské perko
Dodáva sa s alebo bez oceľovej špice
Zvršok hovädzinová useň, gumová podošva s
protišmykovým dezénom.
Veľkosť : 38 - 48

960030
Pracovné kanady
Zvršok hovädzinová useň, gumová podošva s
protišmykovým dezénom.
Veľkosť : 38 - 48

990130
Pracovné kanady
Zvršok hovädzinová useň, gumová podošva s
protišmykovým dezénom.
Veľkosť : 38 - 48
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Rada 8800 bez VV
3MTM klasické bezúdržbové časticové respirátory bez
výdychového ventilu séria 8800
3MTM 8710 FFP1 - do 4 x NPHV
3MTM 8810 FFP2 - do 12 x NPHV

Rada 8800 s VV
3MTM klasické bezúdržbové časticové respirátory s výdychovým
ventilom séria 8800
3MTM 8812 FFP1 - do 4 x NPHV
3MTM 8822 FFP2 - do 12 x NPHV

Rada 9300 bez VV
3MTM bezúdržbové časticové respirátory bez výdychového
ventilu Comfort Plus séria 9300
3MTM 9310 FFP1 - do 4 x NPHV
3MTM 9320 FFP2 - do 12 x NPHV

Rada 9300 s VV
3MTM bezúdržbové časticové respirátory s výdychovým
ventilom Comfort Plus séria 9300
3MTM 9312 FFP1 - do 4 x NPHV
3MTM 9322 FFP2 - do 12 x NPHV
3MTM 9332 FFP3 - do 50 x NPHV

Premium
3MTM Premium bezúdržbové časticové respirátory s
výdychovým ventilom
3MTM 8825 FFP2D - do 12 x NPHV
3MTM 8835 FFP3D - do 50 x NPHV
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Refil Rada 5 Economy
Skladacie respirátory určené pre ochranu pracovníkov pri
fyzicky nenáročnej práci. Vyšší odpor pri dýchaní spôsobuje
nižší komfort nosenia. Zaručujú ochranu proti pevným
netoxickým časticiam a aerosolom.
typ 510 - FFP1 do 4 x NPHV bez výdychového ventilu
typ 530 - FFP2 do 10 x NPHV bez výdychového ventilu
typ 511 - FFP1 do 4 x NPHV s výdychovým ventilom
typ 531 - FFP2 do 10 x NPHV s výdychovým ventilom

Refil Rada 6 Top
Skladacie respirátory s vysokým komfortom nosenia, vhodné pri
fyzicky namáhavej práci. Moderný tvar umožňuje jednoduché
nasadzovanie a tesné dosadnutie na rôzne tvary a veľkosti tváre,
umožňujú bezproblémové rozprávanie bez zníženia tesnosti.
Zaisťujú tvarovú stabilitu počas celej doby použitia.
typ 610 - FFP1 do 4 x NPHV bez výdychového ventilu
typ 630 - FFP2 do 10 x NPHV bez výdychového ventilu
typ 611 - FFP1 do 4 x NPHV s výdychovým ventilom
typ 631 - FFP2 do 10 x NPHV s výdychovým ventilom
typ 641 - FFP2 do 10 x NPHV s výdychovým ventilom a
Refil Rada 7 Standard
Skladacie respirátory vhodné pri častom opakovanom použití,
jednoduché uloženie do ďalšieho použitia. Nízky dýchací odpor
a výdychový ventil umožnujú použitie aj pri vyššej fyzickej
námahe, zaručujú ochranu proti pevným netoxickým časticiam a
aerosolom.
typ 710 - FFP1 do 4 x NPHV bez výdychového ventilu
typ 730 - FFP2 do 10 x NPHV bez výdychového ventilu
typ 711 - FFP1 do 4 x NPHV s výdychovým ventilom
typ 731 - FFP2 do 10 x NPHV s výdychovým ventilom

Refil Rada 8 Standard
Tvarované respirátory vhodné pri dlhotrvajúcom jednorázovom
použití. Zaručujú ochranu proti pevným netoxickým časticiam a
aerosolom.
typ 810 - FFP1S do 4 x NPHV bez výdychového ventilu
typ 820 - FFP2S do 10 x NPHV bez výdychového ventilu
typ 831 - skladací respirátor s výdychovým ventilom a vrstvou
aktívneho uhlia zaručuje ochranu proti pevným netoxickým
časticiam a aerosolom v koncentráciách do 10 x NPHV
typ 811 - FFP1S do 4 x NPHV s výdychovým ventilom
typ 841 - FFP2 do 10 x NPHV s výdychovým ventilom
typ 831S - FFPS2 do 10xNPHV s výdychovým ventilom a s
vrstvou aktívneho uhlia
typ 851 - FFP3 do 30 x NPHV s výdychovým ventilom
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Euromask UNO
Ochranná kaučuková polomaska s jedným výmenným filtrom
(EUROFILTER), centrálny výdychový ventil zo silikónu,
regulovateľné upínanie pásky.

NEW EUROMASK 821
Ochranná kaučuková polomaska s dvoma výmennými filtrami
(EUROFILTER), centrálny výdychový ventil zo silikónu,
regulovateľné upínanie pásky.

Polomasky 3MTM rada 4000
3MTM sériu 4000 tvorí široká paleta polomasiek integrovanej
konštrukcie, určených na ochranu proti mnohým plynom,
výparom a kombinovaným ohrozeniam prachovými časticami,
plynmi a výparmi. Bezpečnosť a jednoduchosť je zabezpečená
konštrukciou, ktorá si nevyžaduje údržbu. Má dva uhlíkové filtre
pre menší odpor pri dýchaní. Nízkoprofilová konštrukcia pre
lepšie periférne videnie. Parabolický ventil s malým odporom na
redukovanie tvorby tepla. Mäkký, hypoalergénný materiál
masky. K dispozícií sú 4 druhy:
3MTM 4251 FFA1P2D, 3MTM 4255 FFA2P3D,
3MTM 4277 FFABE1P3D, 3MTM 4279 FFABEK1P3D

Polomasky 3MTM rada 6000
Polomasky 3MTM série 6000 sú mimoriadne ľahké a opätovne
použiteľné polomasky s konštrukciou vyžadujúcou len malú
údržbu. Konštrukcia s párovým filtrom zaručuje malý odpor pri
dýchaní. Mäkká ľahká elastomérová tvárová časť. Cenovo
výhodné vymeniteľné filtre. Bajonetový upevňovací systém 3M.
Špeciálny hlavový upínací popruh a ľahké pripevnenie krčného
popruhu.
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Polomasky 3MTM rada 7500
Jedinečné pohodlie kombinované s možnosťou plnej údržby.
Konštrukcia s dvoma filtrami poskytuje nízky odpor pri dýchaní.
Tvar filtrov rozširujúci sa smerom dozadu zlepšuje vyváženie a
neobmedzuje zorné pole. Mäkká silikónová tvárová časť s
jedinečnou tenkostennou konštrukciou. Nákladovo výhodné
vymeniteľné filtre. Jedinečný bajonetový upínací systém filtrov
3M, hlavový upínací systém a strmeň zabezpečujú nasadenie
odspodu a zvýšenú stabilitu. Menší tlak na nos. Patentovaný
výdychový ventil 3MTM Cool Flow pre ľahšie dýchanie a
redukciu hromadenia tepla. K dispozícii kompletná sada
náhradných dielov.

Celotvárové masky 3MTM série 6000
Mimoriadne ľahké masky série 6000 zabezpečujú široké zorné
pole, konštrukciu s malou údržbou, čím sa dosahuje maximálny
komfort a jednoduchosť. Extrémne ľahká: 450 g. Priezor z
polykarbonátu, odolný proti poškriabaniu a nárazom. Mäkká,
hypoalergénna elastomérová tvárová časť. Konštrukcia s
párovým filtrom pre malý odpor pri dýchaní. Zóna na prenos
reči. Bajonetový upevňovací systém 3M
.

Plastová kukla
Pre zváračov, ľahko vymeniteľné sklá 110 x 90 mm. Tmavosť
ochranných zváračských skiel 8 - 13.

Kukla IX
Ľahko vymeniteľné sklá, prostriedok pre ochranu očí a tváre pri
zváraní a podobných postupoch.
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Š-P 28
Ochranný štít 220 x 290 mm z plexiskla hrúbky 2 mm. Zaručuje
intenzívne vetranie, umožňuje súčasné použitie dioptrických
okuliarov, vhodný ako ochrana proti nárazu drobných pevných
častíc, chráni oči a pokožku tváre pred odlietavajúcimi
časticiami a biologickým materiálom, súčasne chráni dýchacie
ústrojenstvo pred priamym vdýchnutím mechanických častíc.

Š-P 29
Ochranný štít 330 x 290 mm z plexiskla hrúbky 2 mm. Zaručuje
intenzívne vetranie. Umožňuje súčasné použitie dioptrických
okuliarov. Vhodný ako ochrana proti nárazu drobných pevných
častíc. Chráni oči a pokožku tváre pred odlietavajúcimi
časticami a biologickým materiálom. Súčasne chráni dýchacie
ústrojenstvo pred priamym vdýchnutím mechanických častíc.

3M 2700
Polykarbonátový priezor pre výbornú ochranu proti nárazom.
Vhodné na nosenie cez dioptrické okuliare, UV ochrana.

3M 2720
Polykarbonátový priezor pre výbornú ochranu proti
nárazom. Neobyčajne ľahké a pohodlné. Tenký nosový
mostík a ploché bočnice pre lepšiu zlučiteľnosť pri
kombinácii s inými OOPP. Ochrana proti zahmlievaniu a
poškriabaniu, UV filter.

3M 2740
Polykarbonátový priezor pre výbornú ochranu proti nárazom.
Nastaviteľná dĺžka bočníc a sklonu priezoru. Mäkký
prispôsobivý nosový mostík, mäkké konce bočníc pre zníženie
tlaku. Ochrana proti zahmlievaniu a poškriabaniu, UV filter.
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3M 2750
Polykarbonátový zaoblený priezor pre výbornú ochranu proti
nárazom. Nastaviteľná dĺžka bočníc. Mäkký prispôsobivý
nosový mostík s vetracími otvormi, mäkké konce bočníc pre
zníženie tlaku. Ochrana proti zahmlievaniu a poškriabaniu, UV
filter. Ideálne pre kombináciu s respirátormi série 9300.

3M 2730
Polykarbonátový priezor pre výbornú ochranu proti nárazom.
Nastaviteľná dĺžka bočníc a sklonu priezoru. Mäkký
prispôsobivý nosový mostík s vetracími otvormi, mäkké konce
bočníc pre zníženie tlaku. Ochrana proti zahmlievaniu a
poškriabaniu, UV filter.

UVEX Astrospec
Rámiky sú polyamidové, rôznofarebné, bočnice dĺžkovo a
inklinačne nastaviteľné, uvex duo flex. Zorníky PC sú ľahko
vymeniteľné s možnosťou protislnečného zorníka a zorníka pre
zváranie.

UVEX Gravity zero
Polyamidové bočnice s originálnym uchytením na hlavu,
patentované skladajúce sa s možnosťou inklinácie a
regulovaného „dosedu“ k tvári. Mnohofarebné,
polykarbonátové, vymeniteľné zorníky v najvyššej optickej
kvalite a technológie povrstvenia. Perfektné „dosadnutie“ na
každej tvári.

UVEX I-VO
Konštrukčne najmodernejšie okuliare, športový design.
Zmäkčenie rámika v oblasti nosníka, čela a koncov bočníc.
Zorníky PC sú s možnosťou protislnečného filtra, ľahko
vymeniteľné. Nastaviteľná inklinácia.
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UVEX Skyper
Atraktívny športový design, použiteľné pre všetky druhy
mechanických obrábaní, vodičov a pod.
Rámiky sú polyamidové, bočnice dĺžkovo a inklinačne
nastaviteľné. Zorníky z PC sú ľahko vymeniteľné, s možnosťou
protislnečného zorníka.

UVEX Ultravision
Zatvorené tvárové okuliare s vymeniteľnými zorníkmi.
Panoramatický tvar, výborné dosadnutie na hlave prichytené
vodoodpudivou gumovou páskou. Špeciálny systém
odvetrávania, zakomponovaná ochrana proti oslneniu zhora s
možnosťou nasadiť na dioptrické okuliare. Dajú sa kombinovať
s ochrannými fóliami, polomaskou a zorníkom pre zváranie
plameňom.

Prilba najvyššej kvality s vysokým pohodlím.
Vysoká odolnosť voči UV žiareniu a chemikáliám. 6 bodové
nastaviteľné uchytenie hlavového košíka s remienkami z textilu,
potnou páskou a hlbokým zátylkovým pásom. Vysoké pohodlie
a bezpečnosť. Remienok na uchytenie pod bradu ako doplnok

Lasogard LP 2002
Ľahká polyetylénová škrupina zavesená v štyroch bodoch na
textilných páskach, veľkosť 52 - 62, celková hmotnosť 335 g,
pre prácu do 1000 V a -30°C, životnosť 5 rokov.

Lasogard LP 2014
Ľahká polyetylénová fazetová škrupina s predĺžením nad
zátylkom, zavesená v štyroch bodoch na textilných páskach,
veľkosť 52 - 62, celková hmotnosť 310 g, pre prácu do 1000 V a
-30°C, životnosť 5 rokov.
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UVEX Super Boss 9750
Polyetylénové (PE) prilby konštruované CAD systémom. Majú
vyberateľnú náhlavnú vložku so 6 bodovým textilným
uchytením. Hmotnosť škrupiny 270 g, vnútorného vybavenia 30
g. Odolné teplotám v rozmedzí od -20°C do +50°C.
Elektroizolačná odolnosť do 440 Vac.

3MTM 1100 / 1110 (so šnúrkou)
Pohodlné penové zátky pre opakované použitie
Mäkká hypoalergénná polyuretánová pena ponúka
používateľovi maximálny komfort. Hladký povrch, odolný voči
špine, skosená konštrukcia, vhodná do väčšiny ušných
kanálikov.

3MTM 1120 / 1130
Jednorázové penové ušné zátky
Unikátny tvar zaručuje flexibilitu a nižší tlak na ušný kanálik, čo
prináša väčšie pohodlie. Jemné prevedenie zaručuje nižší tlak a
redukuje dráždenie vo vnútri ušného kanálika. Hladký povrch
odolný voči znečisteniu.
Polyesterová šnúrka (1130) zabraňuje strate a umožňuje
jednoduché uskladnenie, keď sa nepoužívajú.

3MTM 1261
Zátky 3MTM 1261 (bez šnúrky) a pre opakované použitie sú
určené na vloženie do zvukovodu, aby znížili pôsobenie
nebezpečných hladín hluku a hlasných zvukov. Unikátne
prevedenie vonkajšej obruby pomáha udržať zátky na mieste,
čím zvyšuje pohodlie užívateľa a zlepšuje ochranu.

3MTM 1435
pre uši. Široký hlavový pás s nízkym tlakom na hlavu umožňuje
dobré priľnutie a vysoké pohodlie. Mäkké tesniace vankúšiky
poskytujú maximálne pohodlie.
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3MTM 1445 / 1455
Určené na použitie vo veľmi hlučných prevádzkach.
Vhodné hlavne tam, kde je škodlivý hluk tvorený prevažne
nízkymi a strednými frekvenciami. Dvojbodové upevnenie
mušlí pre lepšie rozloženie tlaku a jednoduchú manipuláciu.
Extra široký hlavový pás pre pohodlie a bezpečnosť. Tvarované
tesniace vankúšiky s vypchatím a so špeciálne upraveným
povrchom zabraňujú skĺznutiu.

E.A.R. Soft 4112
Zátky s oblým predným koncom z veľmi mäkkej PU peny,
minimálny a rovnomerný tlak na stenu zvukovodu

E.A.R. Classic 4111
Zátky zo špeciálnej PVC peny, tvarová pamäť umožňuje
postupné a dokonalé priľnutie ku stene zvukovodu, nedráždi
pokožku, umývateľné, jednoduché a pohodlné použitie.

E.A.R. Ultrafit 4341
Tvarované zátky univerzálnej veľkosti s tromi veľmi jemnými
lamelami (stromčekové) a zavádzacou rúčkou, ľahko
umývateľné, spojovacie vlákno v polohe za krkom znižuje
nebezpečie ich straty v dobe, keď sa nepoužívajú.

E.A.R. Band 4953
Vankúšikové zátky sú tvarované tak, aby uzatvárali len
vonkajšie vyústenie zvukovodu, sú upevnené na ľahkom
pružnom plastovom oblúku, umožňujúcom ich uloženie za
krkom keď sa nepoužívajú, obzvlášť vhodné pre krátkodobých
návštevníkov hlučných prevádzok.
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E.A.R. Carboflex 4251
Kónické zátky z jemného penového polyméru kryté tenkou
vrstvou silikónu, ľahký spojovací oblúk v polohe pod bradou
umožňuje súčasné použitie ochrannej prilby a okuliarov,
obzvlášť vhodné pre opakované vstupy do hlučných prevádzok,
ľahko umývateľné, vymeniteľné.

Jednorázová zástera 70 x 120, 130
Marterál: PE

PVC zástera

Ochranná zástera s náprsenkou,
šedá hovädzia štiepenková koža.
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Zástera zváračská
Ochranná zástera s náplecníkmi pre zváračov,
šedá hovädzia štiepenková koža.

Vzadu

Šiltovka Lambeste
Šiltovka so sendvičovým 6-panelovým šiltom,
kovová pracka, 100 % bavlna.
Farby: Rôzne

Riom
Baseballová 6-panelová čiapka s reflexnými doplnkami,
zapínanie na suchý zips, 100 % česaná bavlna
Farby: Rôzne

Leo
Bavlnená čiapka so šiltom.
Farba : zelená, čierna, žltá, modrá, tmavomodrá, červená,
biela, oranžová
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Flanelová pracovná košeľa
s dlhým rukávom a so zapínaním na gombičky.
Materiál 100% bavlna
Farba a vzory: Rôzne
Veľkosti:S, M, L, XL, XXL

Pánska fleece vesta
So zapínaním na zips, materiál 100% polyester (290g)
Veľkosti: M, L, XL, XXL
Farba: modrá, červená, čierna, žltá

Dámska fleece vesta
So zapínaním na zips, materiál 100% polyester (290g)
Veľkosti: M, L, XL, XXL
Farba: modrá, červená, belasá, žltá, biela

Karela
Ľahká fleece bunda bez podšívky,
100 % polyester.
Farba : šedá, červená, bledo modrá, tmavo modrá, šedomodrá, čierna
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Galston
Bunda z HI – TECH fleece s podšívkou,
100 % polyester.
Farba : čierna, červená, modrá

