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ODPORNOŚĆ NA OLEJE
OIL RESISTANCE

PODESZWA ANTYPOŚLIZGOWA
SLIP RESISTANT OUTSOLE

WKŁADKA ANTYELEKTROSTATYCZNA
ANTISTATIC MIDSOLE

STALOWY PODNOSEK
STEEL TOE CAP

ABSORBER ENERGII
ENEGRY ABSORBER

WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA
ANTI-PUNCTURE MIDSOLE

KATEGORIA 1
Rękawice są przeznaczone do podstawowej ochrony 
użytkownika, zabezpieczają przed działaniem 
czynników minimalnego  ryzyka takich jak: zabrudzenia,  
powierzchniowe urazy mechaniczne, otarcia, środki 
czyszczące o słabszym działaniu, czynniki atmosferyczne, 
które nie mają charakteru ekstremalnego.

KATEGORIA 2
Rękawice używane w sytuacjach o stopniu ryzyka  
nie klasyfikowanym jako bardzo niskie ani bardzo 
wysokie np.: 

Rękawice przeznaczone są do ochrony rąk, zabezpieczają 
przed zagrożeniami mechanicznymi (nie zagrażającym 
życiu ani zdrowiu użytkownika) EN 388:2016

Rękawice przeznaczone są do ochrony rąk i nadgarstków 
podczas procesu spawania oraz procesów pokrewnych 
EN 12477:2001+A1 2005, EN 407:2004

KATEGORIE OBUWIA BEZPIECZNEGO
    
SB - Wymagania podstawowe: ochrona palców stopy 
przed uderzeniem z energią do 200 J.
S1 - Wymagania podstawowe + zabudowana pięta, 
właściwości elektrostatyczne, absorpcja energii w pięcie, 
odporność podeszwy na oleje, benzynę i rozpuszczalniki 
organiczne.
S2 - Jak S1. Dodatkowo przepuszczalność i absorpcja 
wody.
S3 - Jak S2. Dodatkowo odporność na przebicie/przekłucie 
od podłoża z siłą do 1100 N, urzeźbiona podeszwa.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 
2016/425 określa podział środków ochrony indywidualnej 
na trzy grupy pod względem ich przynależności do 
kategorii ryzyka związanego z ich użytkowaniem. 

Kategoria 1 – dotycząca najmniejszego ryzyka, obejmuje 
środki ochrony, których skuteczność ochrony przed 
minimalnym zagrożeniem może być oceniona przez 
samego użytkownika. 

Kategoria 2 – dotyczy środków ochrony indywidualnej  
o konstrukcji pośredniej, tzn. takie, które nie należą do  
I lub III kategorii ryzyka. 

Kategoria 3 – dotycząca największego ryzyka, obejmuje 
środki ochrony indywidualnej o konstrukcji złożonej, 
przewidziane do ochrony przed zagrożeniem życia  
lub zagrożeniami, które mogą powodować poważne  
i nieodwracalne uszkodzenia zdrowia.

KATEGORIE OBUWIA ZAWODOWEGO
   
OB - Obuwie bez metalowego podnoska. Wymagania 
podstawowe.
O1 - Zabudowana pięta, podeszwy odporne na olej 
napędowy, właściwości antyelektrostatyczne, absorpcja 
energii w pięcie.
O2 - Jak O1. Dodatkowo przepuszczalność i absorpcja 
wody.
O3 - Jak O2. Dodatkowo odporność na przebicie 
lub przekłucie od podłoża i urzeźbienie podeszwy.

SYMBOLE DODATKOWYCH WYMAGAŃ 
DOTYCZĄCYCH SPECJALNYCH ZASTOSOWAŃ
   
P - Wkładka chroniąca stopę przed przebiciem  
od podłoża z silą do 1100 N.
WRU - Przepuszczalność wody, absorpcja wody.
HRO - Odporność na kontakt z gorącym podłożem.
SRA - Odporność na poślizg na podłożu ceramicznym 
pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu (NaLS).
SRB - Odporność na poślizg na podłożu ze stali pokrytym 
glicerolem.
SRC – Powierzchnia podeszwy antypoślizgowa (SRA+SRB).

RĘKAWICE

OBUWIE

OBJAŚNIENIA| INFORMATION

CATEGORY 1
Gloves are designed for basic protection of the user, they 
protect against minimal risk factors such as: dirt, superficial 
mechanical injuries, abrasions, cleaning agents with 
weaker effect, atmospheric factors that are not extreme.

CATEGORY 2
Gloves used in risk situations not classified as very low or 
very high, for example:

The gloves are designed to protect hands against 
mechanical hazards (not endangering the user’s life or 
health) EN 388: 2016

Gloves are designed to protect hands and wrists during the 
welding process and related processes EN 12477: 2001 + A1 
2005, EN 407: 2004 

SAFETY SHOES CATEGORIES

SB - Basic requirements: protection of toes against 
impact with energy up to 200 J.
S1 - Basic requirements + built-up heel, anti-electrostatic 
properties, energy absorption in the heel; resistance to 
oils, petrol and organic solvents. 
S2 - Like S1. In addition, the permeability and absorption 
of water. 
S3 - Like S2. In addition, puncture resistance from the 
ground with a force of up to 1100 N. Carved outsole. 

WORKING SHOES CATEGORIES

OB - Footwear without a metal toe cap. Basic 
requirements.
O1 - Built-up heels, oil-resistant soles, anti-electrostatic 
properties, energy absorption in the heel. 
O2 - As O1. Additionally, permeability and water 
absorption. 
O3 - As O2. In addition, resistance to puncture from the 
ground and a sole sculpture. 

SYMBOLS OF ADDITIONAL REQUIREMENTS CONCER-
NING SPECIFIC USE

P - Insole protecting the foot against penetration from 
the ground with strength up to 1100 N. 
WRU - Water permeability, water absorption. 
HRO - Resistance to contact with hot ground. 
SRC - Minimum requirements for the sole resistance of  
a slip on a steel substrate covered with oil and on  
a ceramic substrate covered with a soap solution.
SRA - slip resistance on ceramic substrate covered with 
sodium lauryl sulfate solution (NaLS).
SRB - slip resistance on glycerol coated steel. 
SRC – slip resistant sole surface (SRA + SRB).

The regulations of the European Parliament and of the 
Council of the European Union 2016/425 applies to three 
groups of Personal Protective Equipment (PPE) in terms 
of risk level being held during their usage. 

Category 1 – PPE models where the user can assess the 
level of protection provided against the minimal risks.

Category 2 – PPE models that are not covered by the 
category I and III.

Category 3 – PPE of complex design intended to 
protect against life threat or hazards that may cause 
serious and irreversible damage to health. 

INFORMATION

GLOVES

SHOES

OBJAŚNIENIA | INFORMATION
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Rękawice ochronne, całodłonicowe
 • część chwytna, kciuk oraz palec 

wskazujący z jednego kawałka  
skóry bydlęcej, dwoiny

 • część wierzchnia: miękka,  
przewiewna dzianina siatkowa  
typu mesh, 100% poliester

 • podszewka w części chwytnej
 • palec wskazujący bezszwowy  

od strony zewnętrznej
 • zakończone gumowym mankietem

Rękawice ochronne,  
całodłonicowe
 • część chwytna, kciuk oraz palec 

wskazujący z jednego kawałka 
skóry bydlęcej, dwoiny

 • część wierzchnia: miękka,  
przewiewna dzianina siatkowa  
typu mesh, 100% poliester

 • podszewka w części chwytnej
 • palec wskazujący bezszwowy  

od strony zewnętrznej
 • zakończone gumowym 

mankietem

RBŻ MESH

RBR MESH

Full palm safety  gloves
 • full palm- thumb and index finger 

made of one piece of cowhide,  
split leather

 • back part: soft, brathable, knitted, 
mesh, 100% polyester

 • lining in the grip part
 • seamless index finger at outer side
 • rubberized cuff

Full palm safety  gloves
 • full palm- thumb and index finger 

made of one piece of cowhide,  
split leather

 • back part: soft, brathable, knitted, 
mesh, 100% polyester

 • lining in the grip part
 • seamless index finger at outer 

side
 • rubberized cuff

Rozmiar/Size: 10
CE kat. I | EN 420:2003+A1:2009

Rozmiar/Size: 10
CE kat. I | EN 420:2003+A1:2009

RĘKAWICE | GLOVES

Rękawice ochronne
 • część chwytna, kciuk oraz 

palec wskazujący z jednego 
kawałka licowej skóry koziej

 • część wierzchnia: miękka 
dzianina

 • palec wskazujący bezszwowy 
od strony zewnętrznej

 • dzianina w kolorze 
fluorescencyjnym

 • full palm- thumb and index 
finger made of one piece of soft 
goat leather

 • back part: soft knitted fabric 
 • seamless index fingers from 

outer side
 • knitwear in yellow fluorescent 

color

Rękawice ochronne
 • część chwytna, kciuk oraz palec 

wskazujący z jednego kawałka  
skóry koziej

 • część wierzchnia: miękka,  
przewiewna dzianina siatkowa  
typu mesh, 100% poliester

 • palec wskazujący bezszwowy  
od strony zewnętrznej

RTOPPER Y MESH

RTOP-ER FLUO

Safety gloves
 • full palm- thumb and index 

finger made of one piece of soft, 
goat leather

 • back part: soft, breathable, 
knitted, mesh, 100% polyester

 • seamless index fingers from 
outer side

Safety gloves

Rozmiar/Size: 9, 10
CE kat. I | EN 420:2003+A1:2009

Rozmiar/Size: 9, 10
CE kat. I | EN 420: 2003 + A1:2009

RĘKAWICE | GLOVES
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RBI+

Rękawice ochronne 
 • materiał: dzianina 

bawełniana + spandex
 • mikronakropienie PVC
 • bezszwowe
 • ściągacz

RMICRO BI+

Safety gloves
 • material: knitted cotton  

+ spandex
 • micro PVC dots on palm
 • seamless
 • knitted welt

RĘKAWICE | GLOVES

Rozmiar/Size: 7, 8, 9, 10
CE kat. I | EN 420: 2003 
+ A1: 2009

Rozmiar/Size: 7,8,9,10
CE kat. I | EN 420:2003
+ A1:2009

Rękawice ochronne
 • materiał: dzianina  

bawełniana + spandex
 • bezszwowe
 • ściągacz

Safety gloves
 • material: knitted cotton  

+ spandex
 • seamless
 • knitted welt

Rękawice ochronne
 • materiał: dzianina  

bawełniana 400 g/m²
 • nakrapiane PVC
 • bezszwowe
 • ściągacz

RND 400

Safety gloves
 • material: knitted  

cotton 400 g/m²
 • PVC dots on palm
 • seamless
 • knitted welt

RĘKAWICE | GLOVES

Rozmiar/Size: 10
CE kat. I
EN 420: 2003 + A1:2009

Rękawice ochronne
 • materiał: dzianina poliestrowa
 • powlekane poliuretanem
 • bezszwowe
 • ściągacz

RNYPU

Safety gloves
 • material: knitted polyester
 • polyurethane coated
 • seamless
 • knitted welt

Rozmiar/Size: 6, 7, 8, 9,10,11 
CE kat. II | EN 420: 2003 + A1: 2009
EN 388: 2016 + A1: 2018
(2.1.2.1.X)



RĘKAWICE | GLOVES

Rękawice robocze
 • materiał: poliester
 • idealne dopasowanie do dłoni
 • ściągacz

RNYFLOW

Work gloves
 • material: polyester
 • perfectly fit with hand
 • elastic welt

Rozmiar/Size: S, M
CE kat. I | EN 420: 2003  
+ A1:2009

Rękawice ochronne
 • materiał: dzianina  

poliestrowa
 • powłoka lateksowa  

szorstkowana
 • bezszwowe
 • ściągacz

RWNYL

Rozmiar/Size: 7, 8, 9,10,11
CE kat. II
EN 388: 2016 (2.1.2.1.X)
EN 420: 2003 + A1: 2009

CE kat. I | EN 420: 2003 + A1: 2009

Safety gloves
 • material: knitted polyester
 • crinkled latex coating
 • seamless
 • knitted welt
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RĘKAWICE | GLOVES

Rękawice ochronne
 • materiał: dzianina poliestrowa
 • dwuwarstwowo powlekane  

w całości gładkim lateksem
 • część chwytna dodatkowo 

powlekana spienionym 
szorstkowanym lateksem

 • bezszwowe
 • odporne na ścieranie i rozerwanie

RWNYL 2BI FOAM

Safety gloves
 • material: knitted polyester
 • double-layer coated entirely  

in smooth latex
 • the palm area is additionally 

coated with rough foamed latex
 • seamless
 • resistant to abrasion and tearing

Rozmiar/Size: 7,8,9,10
CE kat. I
PN-EN 420 + A1:2012
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Rękawice ochronne
 • materiał: dzianina bawełniano- 

poliestrowa w kolorze białym
 • powlekana podwójną warstwą 

wulkanizowanej gumy
 • część chwytna teksturowana, 

antypoślizgowa
 • ściągacz

RGSP

Rękawice ochronne
 • materiał: dzianina poliestrowa
 • powlekane lateksem
 • bezszwowe
 • ściągacz

RWE

Safety gloves
 • material: white knitted  

polycotton
 • coated with double layer  

of vulcanized rubber
 • textured palm, non-slip
 • knitted welt     

Safety gloves
 • material: knitted polyester
 • latex coated
 • seamless
 • knitted welt

RĘKAWICE | GLOVES

Rozmiar/Size: 10
CE kat. II | EN 388 : 2016 
(2.1.3.1.X)
EN 420: 2003 + A1:2009

Rozmiar/Size: L
CE kat. I | EN 420: 2003  
+ A1:2009

RĘKAWICE | GLOVES

Rękawice ochronne
 • materiał: dzianina 

antyprzecięciowa HPPE, 
spandex, nylon, włókno szklane

 • powlekane poliuretanem
 • bezszwowe
 • ściągacz
 • poziom odporności na przecięcie 

wg normy EN ISO 13997- D

RCUT

Safety gloves
 • material: knitted cut resistant 

HPPE, spandex, nylon, 
glassfiber

 • polyurethane coated
 • seamless
 • knitted welt
 • cut resistance level  

(EN ISO 13997) - D

Rozmiar/Size: 6, 7, 8, 9, 10, 11
CE kat. II | EN 388:2016 (4.X.4.3.D)
EN 420:2003 + A1:2009

Rękawice ochronne 
 • materiał: gęsta dzianina 

bawełniano- poliestrowa
 • powlekane szorstkowanym 

lateksem
 • bezszwowe
 • ściągacz

RWGRIP G/B

Safety gloves
 • material: thick knitted cotton  

with polyester
 • coated with crinkled latex
 • seamless
 • knitted welt

Rozmiar/Size: 8, 9, 10, 11
CE kat. II| EN 388 : 2016
(2.1.2.1.X)
EN 420: 2003 + A1:2009



bawełna
cotton

100%160
g/m²

bawełna
cotton

100%160
g/m²

T-SHIRTY | T-SHIRTS

CLASSIC

Koszulka z krótkim rękawem
 • materiał: 100% bawełna
 • gramatura: 160 g/m²
 • przewiewny materiał
 • okrągły dekolt
 • dwukolorowa

MOJAVE

Koszulka z krótkim rękawem
 • materiał: 100% bawełna
 • gramatura: 160 g/m²
 • oddychający materiał
 • dopasowana do linii odzieży  

CLASSIC

T-shirt
 • material: 100% cotton
 • weight: 160 g/m²
 • breathable material
 • round neckline
 • two- colour

T-shirt
 • material: 100% cotton
 • weight: 160 g/m²
 • breathable material
 • matched to the CLASSIC 

clothing line

Rozmiar/Size: M - XXXL
CE kat. I | EN ISO 13688:2013 

Rozmiar/Size: M - XXXL
CE kat. I
EN ISO 13688:2013
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Koszulka fluorescencyjna  
z krótkim rękawem
 • materiał: 55% poliester,  

45% bawełna
 • gramatura: 175 g/m²
 • pasy odblaskowe na torsie 

- pionowe i poziome

Fluorescent t-shirt
 • material: 55% poliester,  

45% cotton
 • weight: 175 g/m²
 • reflective stripes on the torso  

- vertical and horizontal,  
on the back and front

T-REF YELLOW

Koszulka z krótkim rękawem
 • dostępna w dwóch wariantach: 

gramatura 145 g/m² oraz 180 g/m²
 • okrągły dekolt

SAHARA

T-shirt
 • available in two options:  

weight 145 g/m² or 180 g/m²
 • round neckline

Rozmiar/Size: M - XXXL 
CE kat. I | EN ISO 13688:2013

Rozmiar/Size: M - XXXL
CE kat. I | EN ISO 13688:2013

   T-SHIRTY| T-SHIRTS

bawełna
cotton

100%



Poznaj naszą ofertę krótkich 
spodenek. Do wyboru wiele wzorów 
oraz wariantów kolorystycznych. 
Produkty doskonale sprawdzą się 
w upalne dni oraz zagwarantują 
komfort i wygodę użytkowania.  
Spodenki posiadają zróżnicowaną 
długość, wzmocnienia kieszeni  
oraz liczne ryglówki.

Check our offer of shorts. 
Many patterns and colour variants 
to choose from. The products are 
perfect for hot days and guarantee 
comfort and convenience of use. The 
shorts have variable lenght, pocket 
reinforcements and numerous bar 
tacks.

KRÓTKIE SPODNIE | SHORTS

CLASSIC WHITE SHORT

CLASSIC SHORT B-MONT EUROCLASSIC SHORT

PROFESSIONAL GREY

Rozmiar/Size: 46 - 60
CE Kat. I |EN ISO 13688:2013

PEŁNA OFERTA | FULL OFFER 
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Ubranie ostrzegawcze
 • materiał: specjalistyczna tkanina 

poliestrowo- bawełniana w kolorze 
pomarańczowym fluorescencyjnym  
(80% poliester, 20% bawełna) 

 • wstawki z tkaniny 300D Oxford  
w kolorze czarnym

 • dodatkowe pasy odblaskowe
 • potrójne i podwójne szwy oraz liczne 

ryglówki wzmacniające
 • wzmocnienia kieszeni z tkaniny 300D 

Oxford- zabezpieczające przed ostrymi 
przedmiotami

FLASH ORANGE

High visibility clothing
 • material: specialist polyester- cotton 

fabric in orange fluorescent colour 
(80% poliester, 20% cotton)  

 • inserts made of 300D Oxford fabric  
in black colour

 • additional reflective bands
 • triple and double seams  

and strenghtening bolts
 • strong polyester 300D Oxford fabric 

reinforcements of the pockets to 
protect them from piercing  
by sharp objects 

Rozmiar/Size: 44 - 64
CE kat. II | EN ISO 20471:2013

ODZIEŻ | CLOTHING

poliester
polyester

80%200 20%
g/m² bawełna 

cotton

ODZIEŻ | CLOTHING



Kamizelka ostrzegawcza
 • materiał: poliester
 • dwa pasy odblaskowe
 • wysoka widoczność
 • zapinana na rzep

Kamizelka odblaskowa
 • materiał: poliestrowa dzianina  

siatkowo- ażurowa
 • dwa pasy odblaskowe
 • oddychający materiał
 • podwyższona widoczność
 • zapinana na rzep

Kamizelka odblaskowa dla dzieci  
i młodzieży
 • materiał: fluorescencyjny
 • dwa poziome pasy odblaskowe
 • wkładana przez głowę
 • dopasowana do założenia również  

na grubszą kurtkę

VEST 2

VEST 2 MESH

VEST KID

Warning vest
 • material: polyester
 • two horizontal fluorescent stripes
 • high visibility
 • fastened with velcro

Reflective vest
 • material: polyester openwork knit
 • two horizontal fluorescent stripes
 • breathable material
 • high visibility
 • fastened with velcro

Reflective vest for kids
 • material: fluorescent
 • two horizontal fluorescent stripes
 • put on over the head
 • fit with winter jacket

Rozmiar/Size: L - XXXL  
CE Kat. II |EN ISO 20471:2013 kl. 2

Rozmiar/Size: S -M  
CE Kat. I |EN ISO 13688: 2013

Rozmiar/Size: S - XXXL
CE Kat. I |EN ISO 13688:2013

Rozmiar/Size: S - M
CE Kat. I |EN 1150:1999
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ODZIEŻ | CLOTHING

 • materiał: włóknina 
polipropylenowa

 • gramatura: 30 g/m²
 • rękawy, nogawki 

oraz kaptur ściągane 
gumką

 • zamek błyskawiczny
 • kolor biały lub granatowy

 • materiał: SMS 100% 
polipropylen

 • gramatura: 55 g/m²
 • chroni przed czynnikami 

chemicznymi
 • posiada właściwości 

elektrostatyczne
 • elastyczne mankiety 

rękawów i zakończenia 
nogawek

 • zamek błyskawiczny 
zakryty klapą

 • materiał: mikroporowaty 
(polipropylen + polietylen film)

 • gramatura: 55 g/m²
 • chroni przed czynnikami 

chemicznymi i infekcyjnymi
 • uszczelnienia w miejscach 

wrażliwych
 • zamek błyskawiczny  

zakryty klapą

KOMBINEZON  
MALARSKI

SMS MICRO 5/6

 • material: polypropylene 
nonwoven fabric

 • weight: 30 g/m²
 • sleeves, legs and a hood 

pulled with an elastic 
band

 • zipper
 • colour-white or navy blue

 • material: SMS 100% 
polypropylene

 • weight: 55 g/m²
 • protects from chemical 

factors
 • electrostatical properties
 • elastic sleeve cuffs and leg 

ends
 • zipper covered with a flap

 • material: microporous 
material (polypropylene + 
polyethylene)

 • weight: 55 g/m²
 • protects from chemical 
 • and infectious factors
 • seals in sensitive areas
 • zipper covered with a flap

Rozmiar/Size: L-XXXL
CE Kat. I | EN ISO 13688:2013 Rozmiar/Size: L-XXXL

CE Kat. III
EN 13034:2005+A1:2009 - typ 6
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 - typ 5
EN 1073-2:2002, kl. I, EN 1149-
5:2018, EN ISO 13688:2013

Rozmiar/Size: L-XXXL
CE Kat. III  
EN 13034: 2005 + A1: 2009, typ 6B,  
EN ISO 13982-1: 2004 + A1: 2010, 
typ 5B,  
EN 1073-2: 2002, kl. 2,  
EN 14126: 2003 kl. 3 + AC: 2004,  
EN 1149-5: 2018,  
EN ISO 13688: 2013

ODZIEŻ | CLOTHING

Kombinezon
Kombinezon

Kombinezon

Coverall
Coverall

Coverall



Ubrania robocze
 • materiał: tkanina typu Canvas (80% 

poliester, 20% bawełna) oraz poliester  
600D OXFORD

 • gramatura: 270 g/m² (+/- 10 g/m²)
 • potrójne szwy i liczne ryglówki 

wzmacniające
 • wzmocnione tkaniną 600D OXFORD, 

chroniącą przed przebiciem ostrym 
narzędziem

 • liczne funkcjonalne kieszenie
 • klasyczny, bardzo popularny model 

odzieży

Ubrania robocze
 • materiał: tkanina typu Canvas (80% 

poliester, 20% bawełna) oraz poliester 
600D OXFORD

 • gramatura: 270 g/m² (+/- 10 g/m²)
 • potrójne i podwójne szwy oraz liczne 

ryglówki wzmacniające
 • wzmocnienia kieszeni tkaniną 600D 

Oxford, zabezpieczające je przed 
przebiciem

 • liczne, funkcjonalne kieszenie

CLASSIC CLASSIC WHITE
Work clothing

 • material: Canvas fabric (80% polyester, 
20% cotton) and 600D OXFORD polyester 

 • weight: 270 g/m² (+/- 10 g/m²)
 • triple seams, reinforced bar tack stich,
 • 600D OXFORD fabric reinforcements 

protecting against puncture  
with a sharp tool

 • numerous functional pockets
 • classic, very popular model of clothing

Work clothing
 • material: Canvas fabric 

(80% polyester, 20% cotton)  
and 600D OXFORD polyester

 • weight: 270 g/m² (+/- 10 g/m²)
 • triple seams and double seams, 

reinforced bar stitches
 • pockets reinforced by strong fabric 

Oxford 600D, protecting against 
puncture

 • numerous functional pockets

Rozmiar/Size: 24 – 114
CE kat. I | EN 13688:2013

Rozmiar/Size: 44 – 64
CE kat. I | EN 340:2006poliester

polyester

80%270 20%
g/m² bawełna

cotton poliester
polyester

80%270 20%
g/m² bawełna

cotton

ODZIEŻ | CLOTHING
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Ubrania robocze
 • materiał: specjalistyczna tkanina 65% 

poliester, 35% bawełna
 • gramatura: 320 g/m² (+/- 10 g/m²)
 • poszczególne produkty posiadają 

wygodne systemy regulacji obwodu  
i mankietów

 • bardzo wytrzymały materiał o niskiej 
kurczliwości

 • podwójne i potrójne szwy wzmacniające 
miejsca szczególnie podatne  
na  rozerwanie

 • spodnie do pasa i ogrodniczki 
posiadają 2 naszyte kieszenie kolanowe 
pozwalające na zastosowanie 
nakolanników

Ubrania robocze
 • materiał: 65% poliester, 35% bawełna
 • gramatura: 320 g/m² (+/- 10 g/m²)
 • podwójne i potrójne szwy wzmacniające 

miejsca szczególnie podatne  
na  rozerwanie

 • bardzo niska kurczliwość materiału
 • spodnie i ogrodniczki posiadają 2 

naszyte kieszenie kolanowe pozwalające 
na zastosowanie nakolanników

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL BLACKWork clothing
 • material: specialized fabric, 65% 

polyester, 35% cotton
 • weight: 320 g/ m² (+/- 10 g/m²)
 • individual products have convenient 

circuit regulation systems and cuffs
 • very durable material with low 

shrinkage
 • triple seams and double seams, 

reinforced bar stitches
 • trousers and bib- pants have 2 sewn-

on knee pockets allowing the use of 
knee pads

Work clothing
 • material: 65% polyester, 35% cotton
 • weight: 320 g/ m² (+/- 10 g/m²)
 • triple seams and double seams, 

reinforced bar stitches
 • very durable material with low 

shrinkage
 • trousers and bib- pants have 2 sewn-

on knee pockets allowing the use of 
knee pads

Rozmiar/Size: 24 – 114
CE kat. I | EN 13688:2013

Rozmiar/Size: 44 – 64
CE kat. I | EN 13688:2013poliester

polyester

65%320 35%
g/m² bawełna

cotton

poliester
polyester

65%320 35%
g/m² bawełna

cotton
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Rozmiar/Size: 24 – 114
CE kat. I | 13688:2013 poliester

polyester

65%290 35%
g/m² bawełna

cotton

Ubranie robocze 
 • materiał: 65% poliester,  

35% bawełna
 • gramatura: 290 g/m² (+/- 3%)
 • podwójne szwy oraz liczne 

ryglówki wzmacniające
 • wygodne, niekrępujące ruchów 

wzornictwo

Czapka baseballowa 
 • materiał: 60% poliester, 40% 

bawełna
 • gramatura: 230-240 g/m² 
 • regulacja obwodu głowy
 • obszyte otwory wentylacyjne
 • zapięcie na rzep

Czapka baseballowa
 • materiał: drelich
 • gramatura: 210-220 g/m2  

(+/- 10 g/m2)
 • półokrągły daszek
 • usztywnienie czoła: soft 

Czapka baseballowa
 • materiał: 100% bawełna
 • gramatura: 240 (+/-10) g/m²
 • regulacja obwodu głowy
 • obszyte otwory wentylacyjne
 • zapięcie na klamrę metalową

Czapka baseballowa
 • materiał: gruby drelich
 • gramatura: 295 g/m2
 • regulacja obwodu głowy
 • usztywnione czoło

Baseball cap 
 • material: 60% polyester, 40% cotton
 • weight: 230-240 g/m²
 • adjustable head circumference
 • sewn ventilation holes
 • velcro closure

Baseball cap
 • material: denim
 • weight: 210-220 g/m2 (+/- 10 g/m2)
 • semicircular visor
 • forehead stiffening: soft

Baseball cap
 • material: 100% cotton
 • weight: 240 (+/-10) g/m²
 • adjustable head circumference
 • sewn ventilation holes
 • metal buckle closure

Baseball cap
 • material: denim
 • weight: 295 g/m2
 • adjustable head circumference
 • stiffened forehead

GRAND MASTER

GRAND MASTER+

Work clothing
 • material: 65% polyester,  

35% cotton 
 • weight: 290 g/m² (+/- 3%)
 • double seams, reinforced  

bar tack stich
 • comfortable design that does  

not restrict movement

GRAND MASTER

DRELICHOWA ROBOCZA

CLASSIC

DRELICHOWA CBI

Rozmiar/Size: regulowany/ adjustable
CE Kategoria I | EN 13688:2013

Rozmiar/Size: regulowany/ adjustable
CE Kategoria I | PN-EN 13688:2013

Rozmiar/Size: regulowany/ adjustable
CE Kategoria I | EN 13688:2013

Rozmiar/Size: regulowany/ adjustable
CE Kategoria I | PN-EN 13688:2013

NOWOŚĆ! NEW! 

kieszenie na nakolanniki
knee pockets allowing  
the use of knee pads 
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 • Fartuch ochronny skórzany
 • materiał: skóra bydlęca kryta (licowana)
 • szelka i pasek zapinane  

na metalowe klamry
 • zapinany z tyłu za pomocą paska  

z dziurami regulacyjnymi

Komplet przeciwdeszczowy: 
kurtka + spodnie pas

 • materiał: nylon powleczony 
PVC

 • kurtka zapinana na suwak
 • kaptur chowany w kołnierzu, 

ściągany na troczki
 • regulacja obwodu rękawów  

i nogawek za pomocą nap
 • szwy wodoszczelne 

zabezpieczone taśmą 
termozgrzewalną

Rainproof set: jacket + trousers

 • material: PVC coated nylon
 • jacket with zipper
 • hood hidden in the collar, 

pulled on the strings
 • regulation of sleeve and leg 

circumference with press studs
 • waterproof seams secured by  

a heat- sealing tape

FLC

KPN 

Fartuch skórzany
 • materiał: skóra bydlęca dwoinowa  

w kolorze naturalnym
 • szelka i pasek wykonany z solidnej 

skóry bydlęcej krytej (licowanej)
 • składa się z trzech elementów 

skóry złączonych ze sobą nitami, 
dodatkowo połączonych ze sobą 
podwójnym szwem

 • szelka zapinana na klamry 
metalowe

FD3

• Leather work apron
 • material: cowhide top grain
 • harness and belt fastened  

with metal buckles
 • astened at the back with a strap  

with adjustment holes

Leather work apron
 • material: cow split leather work 

apron in natural colour
 • belt made of sturdy the covered 

cowhide
 • consist of three elements of 

leather combined with metal 
rivets, additionally connected  
with a double seam

 • closure using metal buckles

Rozmiar/Size: XL
CE kat. I | PN-EN 13688:2013

Rozmiar/Size: M - XXXL
CE kat. I | EN ISO 13688:2013

Rozmiar/Size: XL
CE kat. I | PN - EN 13688: 2013
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V66

X250

Półbuty sportowe- uniwersalne
 • cholewka: dzianinowa, z dodatkową 

podszewką na całym obszarze- 
obniżająca wagę butów  
i zapewniająca doskonałą wentylację

 • podeszwa: TPA, materiał o doskonałych 
właściwościach elastycznych

 • bez podnoska

Półbuty ochronne
 • cholewka: 100% dzianina Fly-knit 

obniżająca wagę butów  
i zapewniająca doskonałą wentylację

 • podeszwa: urzeźbiona, PU/PU, montaż 
przez bezpośredni wtrysk

 • pięta i czubek buta wzmocnione 
elementem wykonanym z PU

Półbuty sportowe- uniwersalne
 • cholewka: dzianinowa, z dodatkową 

podszewką na całym obszarze- 
obniżająca wagę butów  
i zapewniająca doskonałą wentylację

 • podeszwa: pianka EVA, zwiększa 
amortyzację oraz przyczepność  
do podłoża

 • bez podnoska

Sports shoes – universal
 • upper: knitted, with additional full 

lining- reducing the weight of shoes, 
more breathable fabric

 • sole: TPA, material with excellent 
elastic properties 

 • without steel toe-cap

Low cut safety shoes
 • upper: made of 100% polyester Fly-knit 

fabric- reducing the weight of shoes, 
more breathable fabric

 • sole: PU/PU sole, made by direct 
injection

 • the heel and toe reinforcement are 
made of  PU

Sports shoes- universal
 • upper: knitted, with additional 

full lining- reducing the weight of 
shoes, more breathable fabric

 • sole: EVA foam, increases 
cushioning and adhesion to the 
ground

 • without steel toe-cap

BUTY | SHOES

Rozmiar/Size: 36 - 47

Rozmiar/Size: 36 - 47

BTEX GO

BTEX FIRE G

Półbuty ochronne
• cholewka: 100% dzianina Fly-knit 

obniżająca wagę butów i zapewniająca 
doskonałą wentylację

• podeszwa: urzeźbiona, PU/PU,  
montaż przez bezpośredni wtrysk

• pięta i czubek buta wzmocnione 
 elementem wykonanym z PU

Low cut safety shoes
 • upper: 100% polyester Fly-knit fabric- 

reducing the weight of shoes, more 
breathable fabric

 • sole: PU/PU sole, made by direct injection
 • the heel and toe reinforcement  

are made of PU

BUTY | SHOES

Rozmiar/Size: 37 – 47
CE kat. II | EN ISO 20345:2011

Rozmiar/Size: 37 - 47
CE kat. II | EN ISO 20345:2011  

Kategoria ochrony/protection category: SB SRC

Kategoria ochrony/protection category: SB SRC
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BTEX CAMOU

BTEX PAS

Półbuty bezpieczne
 • cholewka: 100% dzianina Fly-knit – 

obniżająca wagę butów i zapewniająca 
doskonałą wentylację

 • podeszwa: urzeźbiona, PU/PU, 
montaż przez bezpośredni wtrysk

 • pięta i czubek buta wzmocnione 
elementem wykonanym z PU

Półbuty bezpieczne
 • cholewka: 100% dzianina Fly-knit 

obniżająca wagę butów  
i zapewniająca doskonałą wentylację

 • podeszwa: urzeźbiona, PU/PU 
montaż przez bezpośredni wtrysk

 • pięta i czubek buta wzmocnione 
elementem wykonanym z PU

Low cut safety shoes 
 • upper: 100% polyester Fly-knit fabric 

- reducing the weight of shoes, more 
breathable fabric 

 • outsole: PU/PU sole, made by direct 
injection

 • the heel and toe reinforcement  
are made of PU

Low cut safety shoes 
 • upper: 100% polyester Fly-knit fabric 

reducing the weight of shoes,  
more breathable fabric 

 • outsole: PU/PU sole, made by direct 
injection

 • the heel and toe reinforcement are 
made of PU 

BUTY | SHOES

Rozmiar/Size: 37 - 47
CE kat. II | EN ISO 20345:2011

Rozmiar/Size: 37 - 47 
CE kat. II | EN ISO 20345:2011

Kategoria ochrony/protection category: SB SRC

Kategoria ochrony/protection category: SB SRC

BUTY | SHOES
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BTEX G SB

BTEX S1P

Półbuty ochronne
 • cholewka: wykonana z dzianiny 

100% poliester Fly-knit – znacznie 
obniżającej wagę butów 

 • wzmocnienia na nosku oraz pięcie
 • podeszwa: urzeźbiona PU/PU, montaż 

przez bezpośredni wtrysk

Półbuty ochronne
 • cholewka:  wykonana z dzianiny 

100% poliester Fly-knit – znacznie 
obniżającej wagę butów 

 • podeszwa: PU/PU, urzeźbiona, 
montaż przez bezpośredni wtrysk

Low-cut safety shoes
 • upper: made of knitted fabric Fly-knit 

100% polyester
 • reinforcements on the toe  

and heel of the shoe
 • outsole: PU/PU, made by direct 

injection, cleated

Low-cut safety shoes
 • upper: made of knitted fabric 

Fly-knit 100% polyester - 
reducing the weight of shoes

 • outsole: PU/PU, cleated,  
made by direct injection

Rozmiar/Size: 38 - 48
CE kat. II | EN ISO 20345:2011

Rozmiar/Size: 37 - 47
CE kat. II | EN ISO 20345:2011

Kategoria ochrony/protection category: S1 P FO SRA

Kategoria ochrony/protection category: SB FO SRA



Półbuty ochronne
 • cholewka: wykonana  

z szybkoschnącego i elastycznego 
materiału KPU oraz dzianiny  
dla lepszej wentylacji stopy

 • podeszwa: urzeźbiona PU/PU, montaż 
metodą wtrysku, odporna na olej

Low-cut safety shoes
 • upper: made of quick-drying and 

flexible material KPU and knitted fabric 
for better foot ventilation

 • outsole: PU/PU of varying density, 
made by direct incjection, oil resistant, 
cleated sole

Kategoria ochrony/protection category: SB FO SRC

AIRVENT

AIRVENT O SB

Półbuty ochronne
• cholewka: wykonana z szyb-

koschnącego i elastycznego 
materiału KPU oraz dzianiny dla 
lepszej wentylacji stopy

• podeszwa: urzeźbiona PU/PU,  
montaż metodą wtrysku

Low-cut safety shoes
• upper: made of quick-drying and flexi-

ble material KPU and knitted fabric for 
better foot ventilation

• outsole: PU/PU of varying density, 
made by direct injection, cleated sole

Rozmiar/Size: 37 - 47
CE kat. II | EN ISO 20345:2012

Rozmiar/Size: 37 - 47
CE kat. II | EN ISO 20345:2011

Kategoria ochrony/protection category: SB FO SRC
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Półbuty ochronne
 • cholewka: wykonana ze skóry 

nubukowej, wyposażona w elementy 
odblaskowe

 • podeszwa: guma/PU, urzeźbiona , 
montaż przez bezpośredni wtrysk 

Low-cut safety shoes
 • upper: made of nubuck leather, 

equipped with reflective elements
 • outsole: rubber/PU, cleated, made  

by direct injection

BUTY | SHOES

BPNRED

BP WHITE

Półbuty ochronne
• cholewka: wykonana z białej mikrofi-

bry, elastyczna guma pod językiem
• podeszwa: PU, urzeźbiona, montaż 

przez bezpośredni wtrysk 

Low-cut safety shoes
• upper: made of white microfiber, 

elastic rubber under the tongue of the 
shoe

• outsole: PU, cleated, made by direct 
injection 

BUTY | SHOES

Rozmiar/Size: 37 - 47
CE kat. II | EN ISO 20345:2011

Rozmiar/Size: 37 - 47
CE kat. II | EN ISO 20345:2011

Kategoria ochrony/protection category: S1 SRC

Kategoria ochrony/protection category: S3 SRC
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BUTY | SHOES

BSNRED

BS LACE

Sandały ochronne
 • cholewka: wykonana ze skóry 

nubukowej w kolorze czarnym, 
wyposażona w elementy odblaskowe

 • podeszwa: urzeźbiona guma/ PU

Sandały ochronne
 • cholewka: wykonana ze skór 

bydlęcych welurowych, wyposażona  
w liczne otwory wentylacyjne

 • podeszwa: urzeźbiona dwuwarstwowa 
PU/PU o zróżnicowanej gęstości

Safety sandals
 • upper: made of black nubuck leather, 

equipped with reflective elements
 • outsole: rubber/PU, cleated sole

Safety sandals
 • cpper: made of suede leather, 

numerous vents
 • outsole: various density PU/PU, 

cleated

BUTY | SHOES

Rozmiar/ Size: 36 - 48
CE kat. II | EN ISO 20345:2011

Rozmiar/Size: 36 - 47
CE kat. II | EN ISO 20345:2011

Kategoria ochrony/protection category: S1 SRC

Kategoria ochrony/protection category: S3 SRC

BS LIGHT

BTWHITE

Rozmiar/Size: 36 - 47
CE Kat. II EN ISO 20345:2012

Rozmiar/Size: 37- 47
CE Kat. II EN ISO 20345:2012

Sandały ochronne
• cholewka: z bydlęcej skóry weluro-

wej, pokrytej powłoką chroniącą  
przed brudem

• podeszwa: urzeźbiona PU, montaż 
metodą wtrysku, chroniąca przed 
poślizgiem, odporna na olej  
napędowy

 • miękki język i kołnierz podwyższający 
komfort użytkowania

Trzewiki ochronne
 • cholewka: wykonana z mikrofibry
 • podeszwa: urzeźbiona PU, chroniąca 

przez poślizgiem
 • absorber energii w pięcie
 • miękki kołnierz podwyższający 

komfort użytkownika

Safety ankle shoes
 • upper: made of microfiber
 • outsole: PU, anti-skid
 • energy absorber in the heel
 • soft collar increasing user comfort

Kategoria ochrony/protection category: S1 SRC

Kategoria ochrony/protection category: S1 SRC

Safety sandals
• upper: made of suede leather, 

covered with a coating that protects 
against dirt

• outsole: cleated PU sole,  
direct injection, oil-resistant, non-slip

• soft tongue and collar increase  
the comfort of use



BWELD HRO

PHOENIX

Trzewiki ochronne
 • cholewka: wykonana ze skóry 

bydlęcej tłoczonej, wyposażona  
w zewnętrzny język zabezpieczający 
przed dostaniem się odprysków  
do wnętrza obuwia

 • podeszwa: urzeźbiona, PU/guma  
o zróżnicowanej gęstości, montaż 
przez bezpośredni wtrysk, odporna 
na temperaturę w krótkotrwałym 
kontakcie z gorącym podłożem  
do 300°C (HRO)

Trzewiki ochronne
 • cholewka: wykonana ze skóry 

bydlęcej tłoczonej
 • podeszwa: wyższa, urzeźbiona  

PU, chroniąca przez poślizgiem, 
odporna na zabrudzenia

 • nosek nalany wysoko na czubki 
palców, zwiększa ochronę obuwia 
przed zniszczeniem i dodatkowo 
amortyzuje uderzenia

Safety ankle shoes
 • upper: made of natural 

embossed cowhide, equipped 
with an external tongue 
protecting against splinters 
inside the footwear

 • outsole: PU/rubber of varying 
density, made by direct injection 
bottom part resistant to short 
contact with hot surface 300°C 
(HRO)

Safety ankle shoes
 • upper: made of natural embossed 

cowhide
 • outsole: cleated PU of varying density, 

non-slip, dirt-resistant
 • a toe pushed high over the tips of the 

toes increases the protection of the 
footwear against damage  
and additionally absorbs impacts

Rozmiar/Size: 38 - 47
CE kat. II | EN ISO 20345:2011

Rozmiar/Size: 36 - 48
CE kat. II | EN ISO 20345:2011

Kategoria ochrony/protection category: SB E SRC

Kategoria ochrony/protection category: SB P HRO SRC
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KLAPKI SPORT

CHODAKI EVA H

Klapki kąpielowe wtryskowe
 • materiał EVA
 • wykonane metodą wtryskową
 • bardzo lekkie
 • materiał szybkoschnący,  

odporny na ścieranie
 • protektor antypoślizgowy

Klapki kąpielowe wtryskowe
 • materiał: EVA
 • bardzo lekkie
 • zakryte palce
 • liczne otwory wentylacyjne
 • pasek podtrzymujący stopę
 • protektor antypoślizgowy

Bath injection slippers
 • material: EVA
 • made by injection method
 • very light
 • quick- drying material,  

resistant to abrasion
 • anti-slip protection

Bath injection slippers
 • material: EVA
 • very light
 • covered fingers
 • ventilation holes
 • strap supporting the foot
 • anti-slip protector

BUTY | SHOES

Rozmiar/Size: 36 - 46
damski i męski/ female and male
CE kat. I

Rozmiar/Size: 36 - 45
CE kat. I 

BUTY | SHOES



 • wykonany z tworzywa HDPE
 • 6- punktowe mocowanie więźby  

do kasku
 • może być użytkowany w zakresie 

temperatur od -10°C do 50°C
 • chroni przez urazami mechanicznymi 

oraz uderzeniami
 • regulacja obwodu za pomocą pokrętła

 • przyciemniane soczewki
 • panoramiczna szyba poliwęglanowa
 • ochrona oczu przez odpryskami ciał  

stałych o niskiej energii uderzenia
 • mogą być stosowane na okulary korekcyjne

 • wykonany z tworzywa HDPE
 • wyposażony w otwory wentylacyjne
 • otwory na bokach hełmu umożliwiające 

zamocowanie dodatkowych akcesoriów
 • 4- punktowe mocowanie paska 

podbródkowego
 • 8- punktowe mocowanie więźby
 • regulacja obwodu za pomocą pokrętła

 • panoramiczna szyba poliwęglanowa
 • ochrona oczu przez odpryskami ciał  

stałych o niskiej energii uderzenia
 • mogą być stosowane na okulary korekcyjne

WALTER 101

B 507S

WALTER VENT

B 507

 • made of HDPE
 • 6- point attachment of the 

harness to the helmet
 • it can be used in the temperature 

range from -10°C to 50°C
 • protects against mechanical 

injuries and impacts
 • the adjustment by a knob

 • tinted lenses
 • panoramic polycarbonate pane
 • eye protection against low energy 

splashes of solids
 • can be used over prescription glasses

 • made of HDPE
 • equipped with ventilation holes
 • holes on the sides of the helmet  

for attaching additional accessories
 • 4- point chin strap attachment
 • 8- point harness attachment 
 • the adjustment by a knob

 • panoramic polycarbonate pane
 • eye protection against low energy 

splashes of solids
 • can be used over prescription glasses

Hełm ochronny Hełm ochronny

Safety helmet Safety helmet

Półmaska medyczna - chirurgiczna

Medical - surgical mask

Półmaska filtrująca

Filtering half-mask

Okulary ochronne

Okulary ochronne

Safety glasses

Safety glasses

53-62
cm

56-62
cm
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AKCESORIA | ACCESSORIES

WLM2002

FFP2 TY 1729 V
CE kat. III | EN 149:2001+A1:2009

 • trójwarstwowa
 • skład: 100% polipropylen + 

filtr typu melt-blown + 100% 
polipropylen

 • mocowane za pomocą gumek
 • przeznaczone do stosowania 

przez pracowników służby 
zdrowia na sali operacyjnej lub  
w innych placówkach medycznych 

 • zmniejsza ryzyko 
rozprzestrzeniania się infekcji

 • maska jednorazowego użytku

 • z zaworkiem oddechowym
 • klasa filtracyjna FFP2 
 •  5-warstwowa  

(2x polipropylen non-woven 
+ 2x filtr typu meltblown + 1x 
polipropylen non-woven )

 • 95% BFE (bakteryjna 
skuteczność filtracji)

 • maska nieprzesiąkliwa
 • usztywniona na nosie
 • półmaska jednorazowego 

użytku

 • three- layer
 • composition: 100% polypropylene 

+ melt- blown filter + 100% 
polypropylene

 • it’s put on with the help of 
elastics attached behind the ears

 • intended for use by healthcare 
professionals in the operating 
room or other medical facilities

 • reducing the risk of infection 
spreading

 • the mask is disposable

 • with exhalation valve
 • filter class FFP2
 • 5-layers mask (2x non-woven 

polypropylene + 2x meltblown 
filter + 1x non-woven 
polypropylene)

 • 95% BFE (Bacterial Filtration 
Efficiency)

 • non-absorbent mask
 • reinforced on the nose
 • the half mask is disposable

PÓŁMASKI | HALFMASKS

CE kat. II | EN 397:2012+A1:2012

CE kat. II, EN 166: 2001 1S

CE kat. II, EN 166: 2001 1S

CE kat. II | EN 397:2012+A1:2012

CE kl. I, typ II; II R, EN 14683: 2019



Nakolannik żelowy
 • materiał wierzchni: 100% 

poliester tkanina Oxford
 • materiał wewnętrzny: 

mieszanina EPE i żelu 
sylikonowego

 • ochraniacz kolana: PVC
 • miękka poduszka 

przykolanowa
 • elastyczne paski mocujące  

na rzep

Nakolannik skórzany
 • materiał: skóra bydlęca kryta 

licowana, tłoczona
 • od wewnątrz obszyty grubą 

włókniną
 • rozmiar uniwersalny- 

regulacja obwodu  
za pomocą pasków 
skórzanych zapinanych  
na metalowe sprzączki

Gel knee pad
 • outer material: 100% polyester  

Oxford fabric
 • internal material: a mixture of 

EPE and silicone gel
 • knee protector: PVC
 • soft cushion
 • elastic velcro straps

Leather knee pad
 • material: cowhide (grain 

leather), embossed
 • trimmed with a thick 

nonwoven fabric from the 
inside 

 • universal size – regulation  
of the circumference with 
metal buckles

CE kat. I | EN ISO 13688:2013

CE kat. I | EN ISO 13688:2013
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AKCESORIA | ACCESSORIES

APTECZKA P10

APTECZKA DIN

Przenośna apteczka zakładowa
 • z wieszakiem montowanym  

na ścianie
 • wykonana z polipropylenu
 • wyposażenie zgodne z normą  

DIN 13164

Apteczka samochodowa
 • apteczka pierwszej pomocy 

materiałowa 
 • wyposażenie apteczki zgodne  

z normą DIN 13164

First- aid kit
 • with a hanger mounted on the wall
 • made of polypropylene
 • equipment in accordance with  

the standard DIN 13164

Car first- aid kit
 • material first aid kit 
 • equipment in accordance with 

the standard DIN 13164

NAKŻEL

NKS

AKCESORIA | ACCESSORIES



CLASSIC MAXIMUS

RGSP

RWNYL 2 BI FOAM

BUMP CAP

B507 S

FFP2 TY1729 V

BPN RED

NAKŻEL
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AKCESORIA | ACCESSORIES

SAFE LOGIC EM5002 A SAFE LOGIC EM5001 B

BASIC 02

Nauszniki przeciwhałasowe
 • dzięki bezstopniowej regulacji nauszniki 

dopasowują się do kształtu głowy,  
nie uciskają uszu, doskonale izolują  
i nie powodują dyskomfortu podczas 
wykonywanej pracy

 • nauszniki przydatne przy pracach 
w ogrodzie, np. przy koszeniu trawy, 
mechanicznym strzyżeniu żywopłotu, 
pracach drwalskich, pracach warsztatowych, 
magazynach, halach produkcyjnych, 
stolarstwie, inżynierii itp.

Zestaw asekuracyjny do prac 
na wysokości

 • posiada 2 punkty zaczepowe:  
1 z tyłu typu D-ring i 1 z przodu 

 • z mostkowym punktem mocowania
 • składa się z: szelek bezpieczeństwa,  

amortyzatora bezpieczeństwa, 
zatrzaśników owalnych zakręcanych, 
worka ochronnego poliestrowego

A fall protection kit for work at 
height

 • with shock absorber,  
2 attachmentpoint- at the rear  
and front dorsal

 • with bridge attachment point
 • including: full body safety harnesses, 

schock absorbing lanyard with 
carabiners, steel screw lock carabiner, 
polyester protective bag

Protective earmuffs
 • thanks to the stepless regulation, the 

earmuffs adjust to the shape of the head,  
do not compress the ears, perfectly isolate 
and do not cause discomfort during work

 • earmuffs useful when working in the garden, 
e.g. mowing grass, mechanically cutting 
hedges, lumberjack, workshop, warehouse, 
productin halls, carpentry, engineering, etc.

CE kat. II | CE, EN 361, EN 362, EN 355

SNR: 31 dB H: 33dB M: 28 dB L: 22 dB
kat. III, EN 352-1:2002

SNR: 28 dB H: 34 dB M: 26 dB L: 17 dB
kat. III, EN 351-1:2002

ZESTAWY | SETS

BRANŻA REMONTOWA I BUDOWLANA | RENOVATION AND CONSTRUCTION INDUSTRY



EM 5002B CZAPKA DRELICHOWA
ROBOCZA

DRELICH WORKING HAT

GRAND MASTER +

MODAR

DIAMOND

B507

CLASSIC

CLASSIC

BSPORT 3G

NAKŻEL

RTOP-EX

RNIT G

T-SHIRT CLASSIC

RPU FLOW

RBŻ MESH

www.artmas.pl44 www.artmas.pl 45

ZESTAWY | SETSZESTAWY | SETS

BRANŻA OGRODNICZA I ROLNA | HORTICULTURAL AND AGRICULTURAL INDUSTRYBRANŻA MOTORYZACYJNA | AUTOMOTIVE BRANCH



 PROFESSIONAL, CLASSIC
Odzież / Workwear

Wzrost / 
Height Pas / Belt Klatka / 

Chest

Roz-
miar / 
Size

167 76 - 80 86 - 90 44

171 80 - 84 90 - 94 46

170 - 176 76 - 80 84 - 88 90

174 84 - 88 94 - 98 48

177 88 - 92 98 - 102 50

180 92 - 98 102 - 108 52

182 98 - 102 108 - 112 54

184 102 - 108 112 - 118 56

186 108 - 112 118 - 122 58

188 114 - 118 124 - 128 60

193 118 - 122 128 - 132 62

197 122 - 128 132 - 138 64

167 - 170 84 - 88 92 - 96 24

167 - 170 86 - 92 96 - 100 25

170 - 176 92 - 98 100 - 104 26

170 - 176 96 - 104 104 - 108 27

176 - 182 104 - 108 108 - 112 28

176 - 182 80 - 84 88 - 92 94

176 - 182 84 - 88 92 - 98 98

182 - 186 88 - 92 96 - 100 102

188 - 194 92 - 96 100 - 104 106

188 - 194 98 - 104 104 - 108 110

194 - 200 104 - 108 108 - 112 114

164 - 170 104 - 108 100 - 104 51

170 - 176 108 - 116 104 - 108 53

170 - 176 116 - 120 106 - 112 55

170 - 176 120 - 128 112 - 118 57

176 - 182 128 - 132 118 - 120 59

176 - 182 132 - 138 120 - 124 61

176 - 182 136 - 144 124 - 128 63

 ART.MASTER,  
GRAND MASTER 

Odzież / Workwear

Rozmiar 
/ Size Pas / Belt Klatka 

/ Chest

164 82 - 86 96

164 90 - 94 104

164 98 - 102 112

170 82 - 86 96

170 90 - 94 104

170 98 - 102 112

170 106 - 110 120

176 82 - 86 96

176 90 - 94 104

176 98 - 102 112

176 106 - 110 120

176 114 - 118 128

182 82 - 86 96

182 90 - 94 104

182 98 - 102 112

182 106 - 110 120

182 114 - 118 128

188 82 - 86 96

188 90 - 94 104

188 98 - 102 112

188 106 - 110 120

188 114 - 118 128

194 90 - 94 104

194 98 - 102 112

194 106 - 110 120

194 114 - 118 128

KOSZULKI | T-SHIRTS

40/S 42/M 44/L 46/XL 48/XXL 50/XXXL

1/2 Obwodu klatki 
| 1/2 Chest circuit 52 54 56 58 60 62

Długość pleców | 
Back lenght 70 72 74 76 78 80

Długość rękawa | 
Sleeve lenght 37 38 39 40 41 42

GRAND MASTER | KURTKA, SPODNIE | JACKET, PANTS

M L XL XXL XXXL

48 50 52 54 56 58 60 62

Wzrost|Height 164-170 170-176 176-182 176-182 182-188 182-188 188-194 188-194

Klatka|Chest 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128

Pas|Waist 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116

O B U W I E  | SHOES

Rozmiar / Size
 Długość wkład-
ki (cm) / Lenght 

of sole (cm)

36 23

37 24

38 25

39 25,5

40 26,3

41 27

42 27,5

43 28,3

44 29

45 29,8

46 30,3

47 31

48 31,5

49 32

RĘKAWICE | GLOVES

Rozmia-
ry / Size

Obwód dłoni / 
Hand circuit

Długość dłoni / 
Hand length 

Maks. 
długość 
rękawicy 

/ Max. glove 
length

6” 152 mm 160 mm 220 mm

7” 178 mm 171 mm 230 mm

8” 203 mm 182 mm 240 mm

9” 229 mm 192 mm 250 mm

10” 254 mm 204 mm 260 mm

11” 279 mm 215 mm 270 mm
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TABELE ROZMIAROWE | SIZES TABELS TABELE ROZMIAROWE | SIZES TABELS




