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ракавици

Правилният размер на ръкавицата се определя чрез
измерване на
обиколк°
на юмрука еи одредена
дължинатасоот
Правилната
големина
натаракавицата
китк° танадорастојанието
върха на средния
пръст,рака
както
показано
мерње
од едната
на етупаницата
на другата
схемата.страна на дланката, како што е прикажано
до
на сликата.
The
The right
right size
size of
of the
the glove
glove is
is determined
determined by
by measuring
measuring
girth
girth of
of the
the fist
fist and
and the
the lenght
lenght of
of the
the palmar
palmar side
side of
of the
the
hand,
as
shown
on
the
pictures.
hand, as shown on the pictures.

Size of the glove
Size of the glove

360
360

6
6
7
87
8
9
9
10
10
11
11

Girth of the fist (mm)
Girth of the fist (mm)

152
152
178
178
203
203
229
229
254
254
279
279

За по-лесно определяне на точния размер на ръкавицата
За полесно одредување на големината на ракавицата
можете да използвате схемата. Поставете рък° та си
следете го упатството. Прилагодете ја раката како на
на схемата. Веднага ще видите размера на Вашата
сликата и веднаш ке ја видите големината на вашата
ръкавица.
ракавица
Using
Using simple
simple example
example on
on this
this flyer
flyer you
you can
can even
even more
more
easily
easily determine
determine the
the right
right size
size of
of the
the glove.
glove. Adjusting
Adjusting your
your
hand
to
the
picture
you
instantly
see
the
size
of
your
glove.
hand to the picture you instantly see the size of your glove.

Length of the hand (mm)
Length of the hand (mm)

160
160
171
171
182
182
192
192
204
204
215
215
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Мк

En

en 388, EN 420
Плетени полиамидни/ликра ракавици, натопени во нитрилна
пена со еластични манжетни, дишечки, нитрил на дланката и
прстите. Голема отпорност на масла и абразија.
ГОЛЕМИНА: 7, 8, 10, 11
КОД: 70252001
Knitted polyamide / lycra gloves, dipped in nitrile foam with elastic cuff,
breathable back, nitrile relief at the palm and fingers. High resistance to
oil and abrasion.
4121
SIZE: 7, 8, 10, 11
CODE: 70252001

showa 376R

НОВО

NEW

Мк

En

en 388, EN 420
Флексибилни и робусни ракавици двојно натопени ви нитрил кој се
проширува низ зглобовите на прстите за да даде засилена отпорност
на течности. Дополнителното обложување од нитрил на дланката
дозволува лесно фаќање на површини кои се мрсни, мокри или со
масла на нив. Голема издржливост на кинење при употрба. Засилен
крој, анатомски изглед.
ГОЛЕМИНА: L, XL
КОД: 70428016
A flexible and robust glove with a double-dipped nitrile coating that
extends across the knuckles to provide enhanced resistance to liquids. The
additional coating of nitrile on the palm allows greasy, wet and oily surfaces
to be gripped with confidence. Great dexterity and good tear resistancy.
Reinforced knit cuff, scalloped edge, anatomical shape, seamless knit.
4441
SIZE: L, XL
CODE: 70428016

showa 381
Мк

En

en 388, EN 420
Showa 381 се издржливи, лесни и екстемно комотни работни ракавици. Идеални за прецизна работа
во суви и лесно масни услови. Врежаната шема на микропорозната пенеста нитрилна облога на
дланката ефикасно отстранува масла и маснотии, облогата од микрофибер предиво значително ја
зголемуваат пропусноста на пареа, а рацете остануваат суви и комфортни. Карактеристки:
платното е облиено со микроскопски нитрил, 13 gauge специјално изработени од SHOWA
микрофибер влакна од полиестер и спандекс (0.52 denier, издржливост на абразија ниво 4 (EN388),
ултра лесни: 19 грама, исклучително удобни благодарение на специјално изработена SHOWA
ергономична облога.
ГОЛЕМИНА: 6/S , 7/M , 8/L , 9/XL
КОД: 07000090

The Showa 381 is a durable, lightweight and extremely comfortable work glove; ideal
for assembly and precision handling tasks in dry and light oily handling conditions.
The embossed pattern on the microporous foamed nitrile palm coating channels oils
and grease away efficiently and the Microfibre yarn liner boosts vapour permeation
significantly to leave hands dry and comfortable.
Characteristics: Embossed microporous nitrile palm coating, 13 gauge SHOWA
engineered microfiber yarn liner (0.52 denier, аbrasion level 4 for maximum abrasion
resistance (EN388), ultra-lightweight: 19g, excellent fit thanks to the SHOWA ergonomically-designed liner
4121
SIZE: 6/S , 7/M , 8/L , 9/XL
CODE: 07000090

Nyroca maxim
Мк

En

en 388, EN 420, en 407

Мк

Ракавици од најлон/ликра ткаенина,
натопени во микропорен нитрил, многу
добро држење при суви, мокри и
масни околини.
ГОЛЕМИНА: 7, 8, 9, 10, 11
КОД: 70276001
Gloves from nylon/lycra jersey dipped in
microporous nitrile, excellent permeability,
very good grip in
dry, wet and oily environment.
x1xxxx
SIZE: 7, 8, 9, 10, 11
CODE: 70276001

NITRO dots

Nyroca maxim dots
en 388, EN 420, EN 407
Ракавици од најлон/ликра ткаенина, натопени во
микропорен нитрил, многу добро држење при суви,
мокри и масни околини. Нитрилни точки на
дланките и прстите.
ГОЛЕМИНА : 7, 8, 9, 10, 11
КОД: 70276002

Мк

En
En

4131x

Gloves from nylon/lycra jersey dipped in microporous
nitrile, excellent permeability, nitrile dots on palms and
fingers. Very good grip in dry, wet and oily environment.
4131
x1xxxx
SIZE: 7, 8, 9, 10, 11
CODE: 70276002

en 388, EN 420
Ракавици од најлон/ликра ткаенина, натопени
во микропорен нитрил, многу добро држење при
суви, мокри и масни околини. Нитрилни точки на
дланките и прстите.
ГОЛЕМИНА: 8, 9, 10, 11
КОД: 07000066
Gloves from nylon/lycra jersey dipped in microporous nitrile, excellent permeability, nitrile dots on
palms and fingers, very good grip in dry, wet and
oily environment.
4131
SIZE: 8, 9, 10, 11
CODE: 07000066

NITRO
Мк

En

en 388, EN 420
Ракавици од најлон/ликра ткаенина, натопени во
микропорен нитрил, многу добро држење при суви, мокри
и масни околини.
ГОЛЕМИНА: 8, 9, 10, 11
КОД: 07000067
Gloves from nylon/lycra jersey dipped in microporous nitrile,
excellent permeability, very good grip in dry, wet and oily
environment.
SIZE: 8, 9, 10, 11
CODE: 07000067
ракавици

4131x

НОВО

DURAFOAM

en 388, EN 420, EN 407
Мк

NEW

En

Ракавици од 15G црвен најлон + спандекс со
покривка Durafoam. Подобра абразија повеќе
од 20000 циклуси.
ГОЛЕМИНА: uni
КОД: 07000128
Gloves made of 15G red nylon + spandex with Durafoam
coating. Better abrasion - more than 20000 circles.
SIZE: uni
CODE: 07000128

4131

showa 265R

en 388, EN 420
Мк

En

Ракавиците се идеални за заштита на рацете од течности
како што се течности против рѓосување. Екстремно лесни со
мазно нитрилско покривање на дланката и прстите.
Карактеристки - обложена дланка, еластични
манжетни,безшавни, анатомски облик, дишечки заден дел.
ГОЛЕМИНА: 6/S , 7/M , 8/L ,
9/XL КОД: 07000091
This low-lint glove is ideal for protecting hands against
fluids such as anti-rust oils. It is extremely lightweight
with a smooth nitrile coating to the palm and fingertips.
Characteristics: palm coated, elasticated cuff, anatomical
shape, seamless knit, breathable back.
SIZE: 6/S , 7/M , 8/L , 9/XL
CODE: 07000091

3131

1ST nitrix

EN 388, en 420, EN 407, en 511
Мк

En

Плетена најлон ракавица целосно натопена во
флексибилна нитрилна пена, поставата. Поларно
руно, Идеално за употреба во ладилници или
надворешна зимска употреба. Затворање со велкро.
ГОЛЕМИНА: 9, 10, 11, 12
КОД: 70266001

Knitted nylon glove fully dipped in flexible nitrile foam, lining. Polar
fleece, Ideal for Cold Storage or Outdoor winter use. Velcro closure.
SIZE: 9, 10, 11, 12
x21xxx
11x
4131b
CODE: 70266001

turtur

EN 388, en 420, en 511
Мк

Најлонски плетени ракавици со висока видливост,
рефлектирачка жолта боја, со PVC слој на дланките и
прстите, дебела постава, еластична манжетна.

ГОЛЕМИНА: 8, 10, 11
КОД: 70241001
En

High visibility yellow thermoinsulated seamless nylon knitted gloves
in reflective yellow colour finish, with PVC layer on palm, fingers,
thick lining, elastic gloves cuff.
x2x
2231x
SIZE: 8, 10, 11
CODE: 70241001

virdis

EN 388, en 420
Мк

En

Безшавно летени ракавици делумно покриени во црн латекс, со бамбусови влакна на
прстите за подобро држење. Заради специјалниот материјал ја отстрануваат потта.
ГОЛЕМИНА:7, 8, 9, 10.
КОД: 70242001

Seamless knitted gloves, partially coated in black latex, with bamboo
fibre and wrinkling on fingers for better grip. Due to special material
gloves drain sweat away
SIZE: 7, 8, 9, 10
2131x
CODE: 70242001

NEW

turnstone

EN 388, en 420
Мк

НОВО

En

Плетени безшавни полиестерни ракавици со специјален слој на дланката и прстите.
ГОЛЕМИНА: 7- 11
*по нарачка 7, 9, 11
КОД: 07000038
Knitted seamless polyester gloves with special grip layer in
palm and on fingers, elastic cuff.
SIZE: 7-11
* on order 7, 9, 11
CODE: 07000038

ракавици

3122x

SPARROW

SOHO

EN 388, en 420
Мк

En

EN 388, en 420
Мк

Ракавици изработени од безшавна
полиестерска ткаенина, натопени во
нитрил со еластични манжетни.
ГОЛЕМИНА: 9,10
КОД: 70507001
Knitted seamless gloves made of
polyester tricot, dipped in nitrile
with elastic cuff.
SIZE: 9,10
CODE: 70507001

En

4111

xema

En

4121

EN 388, en 420

Ракавици изработени од безшавна
полиестерска ткаенина, натопени во нитрил
со еластични манжетни.
ГОЛЕМИНА: 9, 10
КОД: 70508001
Knitted seamless gloves made of
polyester tricot, dipped in nitrile with
elastic cuff.
SIZE: 9,10
CODE: 70508001

Knitted seamless gloves made of
polyester tricot, dipped in nitrile with
elastic cuff.
SIZE: 9,10
CODE: 70508003

PROFIT

EN 388, en 420
Мк

Ракавици изработени од безшавна
полиестерска ткаенина, натопени во
нитрил со еластични манжетни.
ГОЛЕМИНА: 9,10
КОД: 70508003

4121

Мк

En

Ракавици изработени од безшавна
полиестерска ткаенина, натопени во
нитрил со еластични манжетни.
ГОЛЕМИНА: 10
КОД: 70236001
Knitted seamless gloves made of
polyester tricot, dipped in nitrile with
elastic cuff.
SIZE: 10
CODE: 70236001

4121

brambling

twister

EN 388, en 420
Мк

En

EN 388, en 420

Ракавици од безшавна полиестерска ткаенина
Полу-натопени во црн ултра тенок полиуретан.
Сите пет прста може да се користат на (TOUCH
SCREEN) екрани.
ГОЛЕМИНА: 6, 7, 8, 9, 10, 11
КОД: 07000083
Seamless polyester knitted gloves,
half-coated by black ultra-thin
polyurethane. Five finger tips screen
usability thanks to added copper fiber.
SIZE: 6, 7, 8, 9, 10, 11
CODE: 07000083

Мк

Ракавици изработени од полиестерска
ткаенина, натопени во нитрил со
еластични манжетни.

ГОЛЕМИНА: 8, 9, 10
КОД: 70246001
En

Knitted seamless gloves made of
polyester, dipped in nitrile, elastic cuff.
SIZE: 8, 9, 10
CODE: 70246001

4121

4131x

touchscreen

rainbow

twister hI-vis

EN 388, en 420
Мк

En

Ракавици со пет прсти плетени
безшавно 13 G. Дланката и прстите се
со бел PU, дишечки од задната страна,
еластични манжетни.
ГОЛЕМИНА: 8, 9, 10
КОД: 70271001
Gloves with five fingers of knitted seamless
13 G, palm and fingers rendered in white PU,
breathable back, elastic cuff.
4131
SIZE: 8, 9, 10
CODE: 70271001

EN 388, en 420
Мк

En

Плетени ракавици изработени од
полиестер, натопени во нитрил,
еластични манжетни.
ГОЛЕМИНА: 10
КОД: 70246005
Knitted seamless gloves made of polyester,
dipped in nitrile, elastic cuff.
SIZE: 10
CODE: 70246005

4122

ракавици

bs babbler eco

babbler

EN 388, en 420

EN 388, en 420
Мк

En

Мк

Плетени ракавици, натопени во нитрил и еластични
манжетни, дишечки од задната. страна

Ракавици изработени од безшавна полиестерска
ткаенина, натопени во нитрил, дишечки од задната
страна, еластични манжетни.

ГОЛЕМИНА: 7, 8, 9, 10, 11
КОД: 70218001

ГОЛЕМИНА: 7, 8, 9, 10
КОД: 70218003

Knitted seamless gloves, dipped in
nitrile with elastic cuff, breathable back.
SIZE: 7, 8, 9, 10, 11
CODE: 70218001

En

4121

Gloves made of seamless polyester
tricot, dipped in nitrile, breathable back,
elastic cuff.
SIZE: 7, 8, 9, 10
CODE: 70218003

4111

showa 7000 nitrI-PRO

EN 388, En 420
Мк

pinos

EN 388, en 420
Мк

En

Ракавици изработени од безшавна
полиамидна ткаенина, натопени во
нитрил со еластични манжетни.

ГОЛЕМИНА: 8, 9, 10
КОД: 70256001
Knitted seamless polyamide gloves,
dipped in nitrile with elastic cuff.
SIZE: 8, 9, 10
CODE: 70256001

En

4132

Тврди и флексибилни целосно натопени цо нитрил
ракавици на памучна трико ткаенина. Отпорни на
масла. Отпорни на оштетување при употрба.
Целосното преливање со нитрил спречува
протекување на нафта, заштитувајки ја целата рака
од крути и абразивни материјали.
ГОЛЕМИНА: 10
КОД: 70428003
Tough and flexible full nitrile coating on cotton
jersey liner and knitwrist. Oil resistant; Wear
resistance; Mechanical resistance. The full
coating prevents oil dripping through while
protecting the entire hand against rough and
abrasive materials.
SIZE: 10
CODE: 70428003

4111

swift

BORIN

Мк

En

Ракавици од памучна ткаенина, подебело нитрилско обложување
(подобар контакт) широки манжетни со можност да прекриваат
облека. Ракавиците се соодветни за манипулација со абразивни
материјали и високо масна околина.
ГОЛЕМИНА: 8, 9, 10, 11
КОД: 70512001
Sewn gloves from cotton jersey, thicker nitrile coated
(non-skid grip) and wide cuff with possibility to cover
clothes. Gloves are suitable for abrasive materials
manipulation in heavily oily environment.
4221x
SIZE: 8, 9, 10, 11
CODE: 70512001

roller

En

Шиени ракавици изработени од памучен интерлок,
целосно натопени во нитрил ,еластични плетени
манжетни.
ГОЛЕМИНА: 9, 10
КОД: 70213001
Sewn gloves from cotton interlock,
nitrile dipped, with elastic knitted wrist.
4211x
SIZE: 9, 10
CODE: 70213001

Мк

EN 388, en 420

Ракавици од памучен интерлок,
натопени во нитрил, со крут крој.

Мк

ГОЛЕМИНА: 9, 10, 11
КОД: 70215001
En

Sewn gloves from cotton interlock,
nitrile dipped, with tough cuff.
SIZE: 9, 10, 11
CODE: 70215001

En
4211x

En

Плетени ракавици изработени од памучен
интерлок, целосно натопени во
нитрил ,еластични плетени манжетни.
ГОЛЕМИНА: 7, 8, 9, 10
КОД: 70206001
Knitted seamless gloves, dipped in
nitrile with elastic cuff.
4111x
SIZE: 7, 8, 9, 10
CODE: 70206001

Sewn gloves from cotton interlock, half
nitrile dipped, with elastic knitted wrist.
SIZE: 9, 10, 11
CODE: 70207001

4211x

harrier eco

EN 388, en 420
Мк

Шиени ракавици од памучен интерлок, половично
натопени во нитрил, со еластични плетени манжетни.

ГОЛЕМИНА: 9, 10, 11
КОД: 70207001

harrier

EN 388, en 420
Мк

kittiwake

EN 388, en 420

EN 388, en 420

EN 388, en 420
Мк

Плетени ракавици изработени од памучен интерлок, целосно натопени
во нитрил ,еластични плетени манжетни.

ГОЛЕМИНА: 7, 8, 9, 10
КОД: 70220001
En

Knitted seamless gloves, dipped in
nitrile with elastic cuff.
SIZE: 7, 8, 9, 10
CODE: 70220001

4111x

ракавици
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dipper

dippero

EN 388, en 420
Мк

EN 388, en 420

Плетени безшавни ракавици, натопени
во латекс, со еластични манжетни.

Мк

ГОЛЕМИНА: 7, 8, 9, 10, 11
КОД: 70204001
En

Knitted seamless gloves dipped in latex
with elastic cuff.
SIZE: 7, 8, 9, 10, 11
CODE: 70204001

En
3141x

supergrip

En

Плетени безшавни ракавици, натопени во
латекс, со еластични манжетни.
ГОЛЕМИНА: 10
КОД: 70230001
Knitted seamless gloves dipped in latex
with elastic cuff.
2243
SIZE: 10
CODE: 70230001

Knitted seamless gloves made of polyester,
dipped in nitrile, elastic cuff.
3141x
SIZE: 10
CODE: 70227001

palavan

EN 388, en 420
Мк

Плетени безшавни ракавици од
полиестер, натопени во нитрил, со
еластични манжетни.
ГОЛЕМИНА: 10
КОД: 70227001

EN 388, en 420
Мк

En

Плетени безшавни ракавици, натопени во
микро латекс, одлична пропустливост на
долниот дел, добро држење во суви,
мокри и масни околини.
ГОЛЕМИНА: 7, 8, 9, 10, 11
КОД: 70234001
Knitted seamless gloves, dipped in microporous latex, excellent permeability, very good grip
in dry, wet and oily environment.
breathable back.
2131x
SIZE: 7, 8, 9, 10, 11
CODE: 70234001

NEW

butterfly

memory

EN 388, en 420
Мк

En

Плетени ракавици, изработени од полиамид, натопени во
латекс пена на дланката и прстите, со еластични
манжетни, дишечки.
ГОЛЕМИНА: 8, 9, 10
КОД: 70506001
Knitted gloves, made of polyamide, dipped in latex
foam on palm, fingers, elastic cuff, breathable.
3131
SIZE: 8, 9, 10
CODE: 70506001

memory 2.0

EN 388, en 420
Мк

En

НОВО

EN 388, en 420

Ракавици од најлон/ликра ткаенина, натопени во
микропорозен нитрил, одлична пропустливост,
многу добро држење при масни, мокри и суви
околини. ГОЛЕМИНА: 9, 10
КОД: 70270001
Gloves from nylon/lycra jersey dipped in microporous nitrile, excellent permeability, very good grip
in dry, wet and oily environment.
4121
SIZE: 9, 10
CODE: 70270001

Мк

Ракавици од 15G полиестер/ликра ткаенина, натопени
во микропорозен нитрил, сиви нитрилни точки на
дланките, одлична пропустливост, многу добро
држење при суви, мокри и масни околини.

ГОЛЕМИНА: 9, 10
КОД: 07000129
En

Gloves from 15G polyester/ lycra jersey dipped
in microporousnitrile, grey nitrile dots on palms,
excellent permeability, very good grip in dry, wet
and oily environment
4121
SIZE: 9, 10
CODE: 07000129

CATTLEY

en 420
Мк

En

CATTLEY GREEN
КОД/CODE:
07000108

CATTLEY BLUE
КОД/CODE:
07000106

CATTLEY PURPLE
КОД/CODE:
07000107

NEW

Женски ракавици направени од плетена безшавна
полиестерена ткаенина 13G, дланката и прстите
натопени во латекс, дишечки од задната страна, со
еластични манжетни.
ГОЛЕМИНА:7, 8, 9
Lady gloves made of knitted seamless, polyester
fabric 13G, palm and fingers dipped in latex,
breathable back, elastic cuff.
SIZE: 7, 8, 9

НОВО
ракавици

hornbill

topgrip r

Knitted seamless nylon gloves with elastic rubber
application on palm and fingers and elastic cuff.
Resistant up to 100°C
x2xxxx
SIZE: S, M, L
CODE: 70269001

Мк

En

3122x

Плетени безшавни ракавици од полиамид, натопени во латекс, со
еластични манжетни, дишечки од задната страна.

Мк

ГОЛЕМИНА: 9, 10
КОД: 70233001
En

Knitted seamless polyamide gloves, dipped in latex
withelastic cuff and breathable back.
SIZE: 9, 10
CODE: 70233001

НОВО

En

Плетени безшавни ракавици од најлон со еластична гума на
дланката и прстите, еластични манжетни, отпорни до 100°C
ГОЛЕМИНА: S, M, L
КОД: 70269001

EN 388, en 420

Памучни трико ракавици, натопени во латекс, со
еластични манжетни, дишечки од задната страна.
ГОЛЕМИНА: 10
КОД: 70216002
Cotton tricot gloves, dipped in latex with elastic
cuff and breathable back.
2131
SIZE: 10
CODE: 70216002

NIGHTJAR

EN 388, EN 420, EN 407, EN 511
Мк

NEW

Мк

bs twite eco

EN 388, en 420, en 407

EN 388, en 420, en 407

Плетени безшавни ракавици од акрил,
натопени во полу природен латекс. Зајакната
површина на дланаката. Ракавиците се
дизајнирани за заштита од механички ризици
како и контакт со ладни или топли површини.
Отпорни до 250 °С
ГОЛЕМИНА: 8, 9, 10, 11
КОД: 07000126

En

Knitted seamless acryl gloves, half natural latex
dipped, with roughened palm surface. Gloves are
designed to protect against mechanical risks,
contact with cold or hot surfaces (contact up to
250 °С), in dry or wet environment.
x2xxxx
01x
SIZE: 8, 9, 10, 11
CODE: 07000126

1241x

НОВО

NEW

BS TOPGRIP-Y

CARD TOPGRIP ECO-blue

Мк

En

Мк

Плетени безшавни ракавици, натопени во
нитрил, со еластични манжетни.
ГОЛЕМИНА: 10
КОД: 70229002
Knitted seamless gloves, dipped in nitrile with
elastic cuff.
SIZE: 8, 9, 10
CODE: 70229002

CARD TOPGRIP ECO-RED

EN 388, en 420

EN 388, en 420

En
3131

Плетени безшавни ракавици изработени од полиамид,
натопени во латекс, со еластични манжетни, дишечки.
ГОЛЕМИНА: 8, 9 ,10
КОД: 70228002

Knitted seamless polyamide gloves, dipped in latex with
elastic cuff and breathable back.
3131
SIZE: 8, 9, 10
CODE: 70228002

EN 388, en 420

Мк

En

Плетени безшавни ракавици изработени од полиамид,
натопени во латекс, со еластични манжетни, дишечки.
ГОЛЕМИНА: 10
КОД: 70216002
Knitted seamless polyamide gloves, dipped in latex
withelastic cuff and breathable back.
3131
SIZE: 10
CODE: 70233002

redwing

EN 388, en 420
Мк

En

Плетени ракавици изработени од силен
полиестер/памук, импрегниран латекс, екстра
слој на латекс на дланката и прстите, еластични
манжетни.
ГОЛЕМИНА: 10
КОД: 70212001
Knitted gloves made of strong polyester/cotton
blended yarn, latex impregnated, with extra layer of
latex on palm and fingers and elastic cuff.
3243x
SIZE: 10
CODE: 70212001

ракавици

coot

DIPPER ECO

EN 388, en 420
Мк

En

EN 388, en 420

Плетени безшавни памучни ракавици, дланката и
прстите натопени во латекс , дишечки на задната
страна, еластични манжетни.
ГОЛЕМИНА: 10
КОД: 70203001
Knitted seamless cotton gloves, palm and fingers
dipped in latex, breathable back, with elastic cuff.
4141
SIZE: 10
CODE: 70203001

НОВО

Мк

En

Плетени безшавни ракавици натопени во латекс
со еластични манжетни.
ГОЛЕМИНА: 10
КОД: 70240001
Knitted seamless gloves dipped in latex with
elastic cuff.
2131
SIZE: 10
CODE: 70240001

NEW

VENICE

EN 388, en 420
Мк

En

Плетени безшавни памучни ракавици, дланката
и прстите натопени во латекс , дишечки на
задната страна, еластични манжетни.
ГОЛЕМИНА: 10
КОД: 70203001
Knitted seamless cotton gloves, palm and fingers
dipped in latex, breathable back, with elastic cuff.
SIZE: 10
CODE: 70203001

зимски ракавици
winter gloves
dipperice 2.0

EN 388, en 420, en 511
Мк

En

Термоизолирани безшавни најлонски плетени
ракавици. Натопени со латекс пена, еластични
манжетни.
ГОЛЕМИНА: 10,11
КОД: 07000123
Тhermoinsulated seamless nylon knitted gloves, latex foam
coated, elastic cuff.
2143
SIZE: 10,11
CODE: 07000123

НОВО
AVALANGE

DUNNOCK

EN 388, en 420, en 511
Мк

En

NEW

mynah

EN 388, en 420, en 511

Термоизолирани безшавни најлонски плетени
ракавици, натопени со латекс пена, еластични
манжетни
ГОЛЕМИНА: 10,11
КОД: 70268001

Мк

Тhermoinsulated seamless nylon knitted gloves, latex foam
coated, elastic cuff.
1131
010
SIZE: 10,11
CODE: 70268001

En

EN 388, en 420, en 511
Мк

Безшавни плетени ракавици од полиестер, полу
натопени во нитрилска мешавина. Еластични
манжетни, перфектно апсорбирање на пот.
ГОЛЕМИНА: 8, 10
КОД: 70277001
Knitted seamless polyester gloves, half dipped
in nitrile mixture. Elastic cuff. Perfect sweat
absorption on back of the glove.
SIZE: 8, 10
CODE: 70277001

En

4131x

Изолирани шиени ракавици изработени од
дебело обоено руно, мека постава и пластична
кука.
ГОЛЕМИНА: 7- 11
*по нарачка 7, 8, 11
КОД: 07000039
Insulated sewn gloves from thick coloured
fleece, with soft lining and plastic hook.
SIZE: 7-11
* on order 7, 8, 11
CODE: 07000039

showa 477

EN 388, en 511
Мк

En

Издржливи двојно натопрни во нитрил ракавици. Пената од нитрил дава
одлично држење и рамната нитрилна основа дава отпорнoст на масла. Идеални
за масни околини и работа при мокри и масни компоненти при лоши временски
услови. Карактеристики: иновативна изолирана двојна нитрилска пена,
фиксирана акрилна постава,дополнително обложени на дланката, двојно
натопени во нитрил, анатомски облик,безшавно плетени, полиестер/најлон.
ГОЛЕМИНА: 7/M, 8/L, 9/XL, 10/2XL
КОД: 07000092
A durable double-dipped nitrile coated glove with an insulated liner. The
foam nitrile provides excellent grip and the flat nitrile base provides oil
resistance. Ideal for oil submersion tasks and the secure handling of wet
and oily components in inclement weather. Characteristics: Innovative
insulated double nitrile foam grip, fixed acrylic terry liner, dual nitrile coating,
extra coating on palm, anatomical shape, seamless knit / Polyester/ Nylon
4231
SIZE: 7/M, 8/L, 9/XL, 10/2XL
CODE: 07000092

ракавици

НОВО

NEW

flamingo

navidad 2.0

navidad

EN 388, en 420, en 511

EN 388, en 420, en 511
Мк

En

Термоизолирани безшавни ракавици, надворешен слој
од најлон, внатрешен слој од акрил, натопени во
микропорозен нитрил, одлична пропустливост, многу
добро држење при суви, мокри и масни околини.
ГОЛЕМИНА: 10, 11
КОД: 70253001
Thermoinsulated seamless gloves, outer layer nylon,
inner layer acrylic, dipped in microporous nitrile,
excellent permeability, very good grip in dry, wet
and oily environment.
3221
120
SIZE: 10, 11
CODE: 70253001

EN 388, en 420, en 511,
en 374-1, en 374-5

Мк

En

Мк

Термоизолирани безшавни ракавици, надворешен слој од 13G
син полиестер + 7G тери четкан акрил со латекс пена. 3/4
натопено во микропорозен нитрил, одлична пропустливост
многу добро држење при суви, мокри и масни околини.
ГОЛЕМИНА: 10, 11
КОД: 07000131

En

Thermoinsulated seamless gloves, outer layer 13G blue
polyester + 7G black terry brushed acrylic with foam latex,
3/4 dipped in microporous nitrile, excellent permeability,
very good grip in dry, wet and oily environment.
2232x
120
SIZE: 10, 11
CODE: 07000131

PVC обложени шиени ракавици изработени од
памучно трико. PU памучна постава.
ДОЛЖИНА: 30см
ГОЛЕМИНА: 11
КОД: 70205001
PVC coated sewn cotton tricot gloves. PU insert
and cotton lining. Length: 30cm
111
SIZE: 11
CODE: 70205001

4121x

AKL

НОВО

shag 2.0

EN 388, en 420
Мк

NEW

En

Ракавици со телешка цепена кожа кај дланката,
памучен долен дел, топла постава. ГОЛЕМИНА:
11
КОД: 07000130
Gloves with cowsplit leather palm, cotton fabric
back, cuff, warm lining.
2121x
SIZE: 11
CODE: 07000130

hydronit

palavan winter

EN 388, en 420, en 511

EN 388, en 420, en 511,
en 374-1, en 374-5
Мк

Мк

Изолирани безшавни ракавици плетени од синтетички влакна цо
микропорозен дишечки латекс слој кај прстите и
дланката,флексибилно плетена лента на зглобот.
ГОЛЕМИНА: 9, 10, 11
КОД: 07000081

En

Insulated seamless protection gloves knitted from synthetic
yarns with a microporous and breathable latex layer in the palm
and at the fingers, flexible knitted ribbing on the wrist.
01x
1121x
SIZE: 9, 10, 11
CODE: 07000081

alaska

En

EN 388, en 420+A1, en 511,
en 374-1 /Type C, K-level 6
Мк

En

Шиени ракавици од памук, натопени во PVC, со
стврдната средина и отрстанливо вештачко
крзна, тотална должина 27 см
ГОЛЕМИНА: 10, 11
КОД: 70202001
Sewn cotton fabric gloves, dipped in PVC, with
roughened surface and removable artificial fur
lining, total length 27 cm
131
SIZE: 10, 11
CODE: 70202001

4x2x

COFRA- TEX мембрана овозможува внатрешната клима без промени при ветар
и влага. Одлична за работни околини со температури до -30°C. Материјалот е
направен од 3 слоја кои обезбедуваат еластичност, водоотпорност и
топлинска заштита, тенкиот материјал дава флексибилност, а внатрешната
мембрана ги прави ракавиците водоотпорни, отпорни на ветер и дишечки во
исто време, мекиот дел го зголемува осетот на топлина. Долгите манжетни со
велкро затворање ја покриваат целата ракавица за да се избегне влез на
ладен воздух и вода. Нитрилска пена дава заштита од масла и во исто време
дава одлична флексибилност и дишечки особини . Соодветна за надворешна
околина во ветровити и мокри реони.
ГОЛЕМИНА: 8-11 (M-XXL)
КОД: 07000105

COFRA-TEX membrane keeps internal microclimate which remains unchanged
if there is wind and humidity. Excellent for work environments with temperature up to -30°C. Fabric made of 3 layers that ensure elasticity, water
repellency and heat protection: the softshell fabric grants flexibility,COFRA-TEX
inner membrane makes the glove water repellent, windproof and breathable
at the same time, the soft internal pile increases heat sensation.
Long neoprene cuff with velcro closure covering the entire sleeve to avoid the
entrance of cold air and water, Nitrile foam coating to grant oil protection and
at the same time excellent flexibility and breathability. Suitable for outdoor
environments in windy and rainy areas COATING: nitrile foam
FABRIC: softshell with COFRA-TEX membrane CUFF: neoprene
2142x
221
SIZE: 8-11 (M-XXL)
CODE: 07000105

ракавици
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BUNTING
BLACK
КОД/CODE:
70201002

BUNTING
WHITE
КОД/CODE:
70201001

BUNTING,
BUNTING BLACK

contra esd

EN 388, en 420
Мк

En

lark

EN 388, en 420
Мк

Плетени безшавни најлонски ракавици, со тенок слој на
полиуретан на дланката и прстите, со еластични
манжетни.
ГОЛЕМИНА: XS - XXL
Knitted seamless nylon gloves, with thin layer of
polyurethane on palm, fingers, elastic cuff.
SIZE: XS - XXL

4131

En

en 420
Мк

Ракавици изработени од 13 gauge најлон, врвовите
на прстите натопени во карбон/PU соединение.
ГОЛЕМИНА: S, M, L, XL, 2XL
КОД: 70500001
Gloves made of 13 gauge nylon, carbon
mixed liner with PU dipped on the fingertip
SIZE: S, M, L, XL, 2XL
CODE: 70500001

En
2132

EN 388, en 420

En

Плетени безшавни ракавици од
полиестер, со тенок слој од
полиуретан на дланката и прстите, со
еластични манжетни.
ГОЛЕМИНА: S, M, L, XL
КОД: 70201005
Knitted seamless polyester gloves, with
thin layer of polyurethane on palm,
fingers, elastic cuff.
4131
SIZE: S, M, L, XL
CODE: 70201005

Knitted seamless nylon gloves, with thin layer
of polyurethane finger tips and elastic cuff.
SIZE: XS, S, M, L, XL
CODE: 70208001

valiente

BS BUNTING
BLACK evo

Мк

Плетени безшавни најлонски ракавици, со тенок
слој на полиуретан на врвовите на прстите,
еластични манжетни.
ГОЛЕМИНА: XS, S, M, L, XL
КОД: 70208001

en 420
Мк

En

Ултра тенки ракавици од најлон, лесни,
дишечки, натопени во полиуретан.
Перфектна ергономија, висока осетливост
на прстите и дланката.
ГОЛЕМИНА: 7, 8, 9, 10
КОД: 70254001
Ultra-thin nylon gloves - lightweight, breathable,
dipped in polyurethane. Perfect ergonomics and
maximal sensitivity in fingertips. High sensitivity
on palm and fingers!
4131
SIZE: 7, 8, 9, 10
CODE: 70254001
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НОВО
showa 720R nitrile

Нудејќи голема отпорност на хемикалии и заштита од
абразија. За напорни работи кои бараат рачно менување
и комплетна контрола врз работните материјали во
мокри услови. Карактеристики:
- Целосно облиени на целата рака, отпорни на киселини
масла и хемикалии, површината нуди убав допир и
долготраен осет за контрола во мокри услови.
- Антибактериски, и анти миризлив третман
- Безшевна полиестерна постава
ГОЛЕМИНА: 9/L, 10/XL, 11/2XL
* по нарачка 7/S, 8.M
КОД: 70428014

En

Offering high resistance to chemicals and protection
against abrasion. For demanding tasks that require manual
exertion and complete control over work materials in wet
handling conditions.
Characteristics:
- Fully coated, extra coating over entire hand
- Resistant to acids, oils and chemicals
- Surface provides a tactile feel and long-lasting grip and
control in wet conditions,
- Antibacterial and anti-odour treatment
- Impermeable for working in damp or greasy environment,
anatomical shape, seamless knit
SIZE: 9/L, 10/XL, 11/2XL
JKL
3132
* on order 7/S, 8.M
CODE: 70428014

showa 379

showa 281 temres

EN 388, en 374-3, En 374-2
Мк

NEW

EN 388, en 374-3, En 374-2
Мк

En

281 TEMRES содржи уникатно микро вентилациско
водоотпорно полиуретанско обложување кое ја штити
раката од вода и течности, а во исто време ја држи сува,
дури и при подолготрајно носење. Постава отпорна на
абразиска, дишечка технологија и безшевната облога
се комбинираат за да дадат зголемен комфорт и
заштита. Категорија III
*
ГОЛЕМИНА:
L по нарачка S, M, XL
КОД: 07000095
281 TEMRES contains a unique micro-ventilated waterproof
polyurethane coating which protects the hand against
water and liquids whilst keeping it dry, even when worn for
long periods of time. The abrasion resistant liner, breathable technology and seamless liner all combine to give the
user enhanced comfort and protection. Cat III
SIZE: L
* on order S, M, XL
4121
CODE: 07000095

EN 388, en 374, En 374-2
Мк

En

Целосно натопени во нитрил, со нитрилска пена на дланката,
овозможува одлично држење при мокри и масни услови, а во исто
време заштита од хемикалии. Нитрилската пена дава добро
држење, а рамната нитрилна основа хемиска отпорност.
Карактеристики:
- Целосно обложени со нитрил, нитрилска пена на дланката
- Безшевена полиестер/најлон плетена постава
- Ергономски дизајнираниот калап, ја има природната закривеност
на човечката рака и го намалува заморот.
- Водоотпорно
ГОЛЕМИНА: 8/M, 9/L, 10/XL, 11/2XL
КОД: 07000093
Fully coated nitrile with a nitrile foam palm providing
excellent grip in wet and oily conditions whilst protecting
from chemicals. The nitrile foam coating provides the
grip and the flat nitrile base provides chemical resistance
Characteristics:
- Fully coated nitrile with a nitrile foam palm
- Seamless polyester/nylon knit liner
-An ergonomically designed hand mould replicates the
natural curvature of the human
hand and thus reduces hand fatigue
- Waterpoof
4122
SIZES: 8/M, 9/L, 10/XL, 11/2XL
CODE: 07000093

ракавици

nivalis

EN 388, en 420, EN 374-1, EN 374-3

Мк

En

Плетени безшевни ракавици изработени од најлон, со тенок слој на
полиуретан на врвовите на прститие, еластични манжетни.
ГОЛЕМИНА: XS, S, M, L, XL
КОД: 70422001
Knitted seamless nylon gloves, with thin layer
of polyurethane finger tips and elastic cuff.
SIZE: XS, S, M, L, XL
CODE: 70422001

JKL

4121x

cherrug

EN 388, en 420, EN 374-1, EN 374-5

Мк

En

Хемиски отпорни ракавици направени од PVC со уникатна нитрилска
технологија на дланката и прстите за одлично држење.
ГОЛЕМИНА: 7, 8, 9, 10, 11
КОД: 07000102
Chemical resistant gloves made from PVC with unique nitrile
grip technology on the palm and fingers.
AKL
SIZE: 7, 8, 9, 10, 11
CODE: 07000102

3121

petrel

EN 388, en 420

Мк

En

Шиени памучни ракавици обложени со PVC, отпорни на
киселини, должина 35 см.
ГОЛЕМИНА: 10
КОД: 70222001
PVC coated sewn cotton tricot gloves, acid resistant, length 35 cm
4121
SIZE: 10
CODE: 70222001

UNIVERSAL LONG

EN 388, en 420, en 374
Мк

En

Шиени памучни ракавици натопени во PVC и нитрил, со
механичка и хемиска заштита, PVC ракав, должина 65 см.
ГОЛЕМИНА: 10
КОД: 70224001
Sewn cotton interlock dipped in PVC with nitrile, protection
against mechanical,chemical damage, PVC sleeve 65 cm
AKL
SIZE: 10
CODE: 70224001

4121

REDSTART
ДОЛЖИНА/
LENGHT 27 СМ.
КОД/CODE:
70211001

redstart

EN 388, en 420
Мк

En

Шиени ракавици од памушно трико
обложени со PVC, отпорни на киселина
ГОЛЕМИНА: 10
PVC coated sewn cotton tricot gloves, acid
resistant
SIZE: 10
4111

REDSTART
ДОЛЖИНА
LENGHT 45 СМ.
КОД/CODE:
70211003

REDSTART
ДОЛЖИНА/
LENGHT 35 СМ.
КОД/CODE:
70211002

redpol

EN 388, en 420
Мк

En

NEW

Шиени ракавици од памушна ткаенина со еластични манжетни,
половина натопени со PVC на дланката и прстите.
ГОЛЕМИНА: 10
КОД: 70210001
Sewn cotton fabric gloves with elastic cuff, half
PVC dipped on palm,fingers.
SIZE: 10
CODE: 70210001

4111x

showa 731

НОВО

EN 388, en 374-3,
En 374-2, en 420
Мк

100% биоразградлив нитрил со памучна постава.
Дава високо ниво на заштита против киселини.
Категорија III ДОЛЖИНА: 355 мм
ГОЛЕМИНА: XL
* по нарачка XS, S, M, L, 2XL

КОД: 07000089
En

Flock-lined 100% biodegradable nitrile with cotton lining.
Provides high levels of protection against solvents and
acids. Cat III
LENGTH: 355 mm
SIZE: XL
2001
JKL
* on order XS, S, M, L, 2XL
CODE: 07000089

ракавици

showa chem master

showa 707HVO

Мк

100% биоразградливи нитрилни ракавици за еднократна
употреба со Eco Best Technology®, флуоресцентна
портокалова боја. Заштитува од масла, хидројаглероди,
маснотии и хемикалии. Карактеристики: без постава,
биоразградлив нитрил кој се употребува како втора кожа,
еco Best Technology® на SHOWA , овозможува
биоразградување по употреба, флоуресцентна
портокалова боја за зголемна видливост, незаменливи
при работа во маслени околини, свртени манжетни
спречуваат прашина да влезе во ракавицата, хлорирана.
ДЕБЕЛИНА: 9 мм (0.23 мм), категорија III
ДОЛЖИНА: 30,5 см
ГОЛЕМИНА: 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/2XL
КОД: 07000094

Мк

En
En

100% biodegradable nitrile disposable glove with Eco Best
Technology® in a hi-vis orange colour. Protects against oils,
hydrocarbons, grease and many chemicals. Features: unsupported,
unlined, biodegradable nitrile glove that fits like a second skin,
SHOWA’s Eco Best Technology® enables the glove to biodegrade
once disposed of in landfill, fluorescent orange colour increases
visibility, bisque finish on palm and fingers provides a long-lasting
grip, impermeable for working in damp or greasy environments,
rolled cuff prevents dirt from entering the glove, chlorinated for
ease of donning and doffing, THICKNESS: 9 mm (0.23mm), Cat. III
LENGTH: 30,5 cm
SIZE: 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/2XL
CODE: 07000094
1000x

Cat. III

showa 730 nitri-solve

EN 388, En 374-2, EN 374-3

EN 388, En 374-1, EN 374-2

EN 388, en 374, En 374-1, EN 374-5

Флексибилни ракавици кои апсорбираат персипрација
и ја штитат раката од голем опсег на хемикалии,
добро држење, двојно натопени за долготрајна
заштита. Карактеристикит: отпороност на голем опсег
на хемикалии, непропустливи за работа во влажна или
мрсна околина, самочистешка трака за одлевање на
тешностите, манжентните спречуваат влез на прашина
во ракавициите, површината дава добро држење и
можност да одбиват мокри супстанци, сината боја се
појавува при оштетување на облогата, зглобот е добро
заштитен. ДЕБЕЛИНА: 0.66мм
ГОЛЕМИНА: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL
КОД: 70428013

A flexible glove that absorbs perspiration and protects
the hand from a wide range of chemicals as well as
providing good grip. Double-dipped for long-lasting
resistance. Characteristics: Resistant to a broad range
of chemicals, impermeable for working in damp or
greasy, environments, self-flushing tractor-tread grip
encourages fluids to run-off, cuff prevents dirt from
entering the glove, surface provides good grip and
wet substances can be repelled, blue colour spotted
when the coating is damaged. Wrist well protected,
THICKNESS: 0.66mm
2021
SIZE: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL
CODE: 70428013

Мк

En

Ракавици изработени од специјално SHOWA нитрилно
соединение, SHOWA 730 е лесна, ракавицата е отпорна
на животински маснотии и други хемикалии.
Каракатеристики: 100% нитрил, флок постава за
зголемен комфорт, двострана завршница овозможува
безбедно ракување во влажни и суви услови, нитрилот
заштитува од масла, хидрокарбонати, пробивање на
маснотии. Врежана големина за полеснување
спарувањето по перење. ДОЛЖИНА: 33 см
ДЕБЕЛИНА: 0.38 мм
ГОЛЕМИНА: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL
КОД: 70428012
Made from a special SHOWA nitrile compound, the
SHOWA 730 is a lightweight, unsupported gauntlet
that’s resistant to a range of solvents, animal fats
and other chemicals. Characteristics: 100% nitrile,
flock-lined for enhanced comfort, a bisque finish
allows secure handling in wet and dry conditions,
nitrile protects from oils, hydrocarbons and grease
penetration, embossed with the size for ease of
pairing after laundering.
LENGTH: 33 cm
THICKNESS: 0.38 mm
SIZE: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL
2001
CODE: 70428012
JKL

showa 660

showa 720 R

EN 388, En 374-2, EN 374-3, EN 420
Мк

En

Ракавиците 660 содржат мека и удобна памушчна,
бешавно плетена постава и груба текстура која
овозможува добар контакт и ја зголемува отпорноста и
издржливоста на ракавиците .. Ракавиците се отпорни на
масла и хемикалии. Целосно обложени со PVC, екстра
облога над целата рака, брановиден раб, груба завршница
над површината на раката, антибактериски и антимирисен третман, специјален третман на јаглеводород,
анатомски облик.. Тотална должина од 36 см
ГОЛЕМИНА: 8/M, 9/L,10/XL,11/XXL
КОД: 70428011
The 660 gloves features a soft comfortable cotton,
seamless knit lining and the rough textured coating ensures grip and increases the glove’s abrasion
resistance and durability. The gloves are also oil and
chemical resistant. Fully PVC coated, extra coating over
entire hand, scalloped edge, rough finish over surface
of hand, antibacterial and anti-odour treatment, special
hydrocarbon treatment, anatomical shape. Total length
of 36 cm length.
4121
SIZE: 8/M, 9/L,10/XL,11/XXL
CODE: 70428011

EN 388, En 374-2, EN 374-3, EN 420
Мк

En

Ракавици издржливи на хемикалии со заштита против абразија.
За тешки задачи кои бараат рачен напор и целосна контрола
врз работните материјали во услови на влажно
ракување.Целосно обложена, дополнителна обвивка преку
целата рака. Отпорни на киселини, масла и хемикалии.
Површината овозможува добро чувство и долготраен зафат и
контрола во влажни услови, антибактериски и анти-мирисен
третман. Незаменливи при работа во масна или мокра околина,
анатомски облик, плетени безшавно.
ГОЛЕМИНА: 9/L, 10/XL, 11/2XL * по нарачка 7/S, 8.M КОД: 70428014

Offering high resistance to chemicals and protection
against abrasion. For demanding tasks that require manual
exertion and complete control over work materials in
wet handling conditions. Fully coated, extra coating over
entire hand. Resistant to acids, oils and chemicals. Surface
provides a tactile feel and long-lasting grip and
control in wet conditions, antibacterial and anti-odour
treatment. Impermeable for working in damp or greasy
environment, anatomical shape, seamless knit
SIZE: 9/L, 10/XL, 11/2XL * on order 7/S, 8.M
3132
JKL
CODE: 70428014
Cat. III

showa 772 arx nitrile

EN 388, En 374-2, EN 374-3, EN 420
Мк

En

Ракавици со долги ракави , еластично затворање и вентилациски
отвори. Целосно натопени во нитрил, екстра натопени на целата
рака, памучна постава. Заштита од масла, хидрокарбонати,
маснотии и абразија, со ефикасно и долготрајно држење.
Антибактериски и анти миризлив третман, анатомска форма,
сечени и шиени
ДЕБЕЛИНА 0.80 мм.
ДОЛЖИНА: 65 см
ГОЛЕМИНА: 8/M, 9/L, 10/XL
КОД: 70428015
Long-sleeve gloves with elasticated seal and ventilation
eyelet. Fully nitrile coated, extra coating over entire
hand, cotton liner. Protects the hand from oils, hydrocarbons, grease and abrasion, with effective long lasting
grip. Rough finish over entire surface, antibacterial and
anti-odour treatment, anatomical shape, cut and sewn.
2003
JKL
THICKNESS 0.80 mm.
Cat. III
LENGTH: 65 cm
SIZE: 8/M, 9/L, 10/XL
Code: 70428015

sol-vex 676

EN 388, en 420, EN 374-1, EN 374-3
Мк

Антистатички ракавици изработени од 0.38мм. дебел нитрил,
велур внатрешност, рељефна површина на прстите и дланката.
ДОЛЖИНА: 33 см

ГОЛЕМИНА: 7, 8, 9, 10, 11
КОД: 70410002
En

Antistatic gloves made from 0,38 mm thick nitrile, with
velour finish inside, relief surface in palm, fingers
LENGTH: 33 cm
JKL
4101
SIZE: 7, 8, 9, 10, 11
CODE: 70410002

ракавици

ALPHA TEC/ (BI-COLOUR)

Мк

En

Мк

Ракавици изработени од природен латекс, натопени
во 0.68 мм. неопрен, велур внатрешност, релјефна
површина на дланката и прстите.
ДОЛЖИНА: 32.2 см
ГОЛЕМИНА: , 7 8, 9, 10, 11
КОД: 70401001

En

EN 388, En 374-1, EN 374-5, EN 420

En

Natural latex gloves, with 0,7 mm thick neoprene
coating, velvet inside finish, relief surface on palm,
fingers. Excellent non-skid,grip ability, great fixation.
AKL
2110x
SIZE: 7, 8, 9, 10
CODE: 70424001

Хлорирани ракавици изработени од 100% природен
латекс со дебелина од 0.75 см без филер, велур
внатрешност, релјефна површина на дланката и прстите.
ДОЛЖИНА: 32 см
ГОЛЕМИНА 7 :, 8, 9, 10

EN 388, En 374-1, EN 374-3, EN 420
Мк

En

sol-vex 185

Мк

En

Зелени антистатични ракавици изработени од
нитрил со дебелина 0.56 мм, релјефна површина
на дланката и прстите.
ДОЛЖИНА: 45.5 см
ГОЛЕМИНА: 7, 8, 9 ,10, 11
КОД: 70410003
Green antistatic gloves made from 0,56 mm thick
nitrile, with relief surface finish in palm, fingers
LENGTH: 45,5 cm
AKL
SIZE: 7, 8, 9, 10, 11
CODE: 70410003

Ракавици изработени од 100% природен латекс со
дебелина од 0.75 см, кадифена внатрешност,
релјефна површина на дланката и прстите.
ДОЛЖИНА: 32 см
ГОЛЕМИНА :, 7 8, 9, 10

КОД: 70418001

КОД: 70420001
Chlorinated gloves made from 100 % natural 0,75 mm
thick latex with no filler, with velour finish inside, relief
surface in palm,fingers
LENGTH: 32 cm
AKL
x121
SIZЕ: 7, 8, 9, 10
CODE: 70420001

EN 388, En 374-1, EN 374-5, EN 420

Мк

En

4102

Chlorinated gloves made from 100 % natural 0,75 mm
thick latex with no filler, with velour finish inside, relief
surface in palm,fingers
LENGTH: 32 cm
AKL
3131
SIZЕ: 7, 8, 9, 10
CODE: 70418001

grebe

EN 388, En 374-1, EN 374-3, EN 420

Ракавици со пет прста изработени од природен латекс, со
0.7 мм. дебело покривање со неопрен, велур внатрешност,
релјефна површина на дланката и прстите.

ГОЛЕМИНА: 7, 8,9,10
КОД: 70424001

argus

EN 388, En 374-1, EN 374-3, EN 420

Natural latex gloves, dipped in 0,68 mm thick
neoprene, with velour finish inside, relief surface
in palm,fingers,
LENGTH: 32,2 cm
x120
AKL
SIZE: 7, 8, 9, 10, 11
CODE: 70401001

caspia

Мк

extra

EN 388, En 374-1,
EN 374-3, EN 420, EN 421

Ракавици изработени од нитрил, со дебелина
0.38 мм, велур внатрешност, релјефна
површина на дланката и прстите.
ДОЛЖИНА: 33 см
ГОЛЕМИНА: 7, 8, 9 , 10
КОД: 70416001
Gloves made from 0,38 mm thick nitrile, velvet inside
finish, relief surface in palm, fingers
LENGTH: 33 cm
JKL
4101x
SIZE: 7, 8, 9, 10
CODE: 70416001

ки
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showa 708

EN 388, En 374-2, EN 374-3, EN 420
Мк

econohands+

starling

EN 420
Мк

En

Жолти ракавици изработени од природен
латекс со дебелина од 0.35 мм, велур
внатрешност. Соодветно за домашна работа.
ДОЛЖИНА: 30.5 см
ГОЛЕМИНА: 7,8,9,10
КОД: 70412001
Yellow gloves made from 0,35 mm thick
natural latex, with velour finish inside. Suitable
for housework.
LENGTH: 30.5 cm
SIZE: 7, 8, 9, 10
CODE: 70412001

EN 420

Мк

En

Ракавици изработени од латекс со
памучно флок од внатре, релјефна
површина на дланката и прстите.
ГОЛЕМИНА: S, M, L, XL
КОД: 70411001
Latex gloves with cotton flockline inside,
anti slide finish on palm, fingers.
SIZE: S, M, L, XL
CODE: 70411001

En

Идеално за професионалци кои работат во прехранбената индустрија,
Отпорните на течност SHOWA 708 имаат голема хемиска отпорност и
уникатна риба шара за да се обезбеди одлично држење во влажни околини.
Карактеристики: Лесен 100% нитрил за удобно чувство на втора кожа. Риба
шарата на дланката и задниот дел од раката обезбедува ракување во
влажни и мрсни услови. Погодни за употреба со сите категории на храна за
краткотрајни и повторни контакти. Unflocked за да се спречи ризикот од
загадување на храна.
ГОЛЕМИНА: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/2XL
КОД: 07000096
Ideal for professionals working in the food industry, the liquid-proof
SHOWA 708 has high chemical resistance and a unique fish
scale pattern to provide excellent grip in wet environments.
Characteristics: Lightweight 100% nitrile for a comfortable second
skin feel. Fish scale pattern grip to palm and back of hand for safe
handling in wet and oily conditions. Suitable for use with all food
categories for short term, repeated contact. Unflocked to prevent
the risk of food contamination
4121
SIZE: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/2XL
CODE: 07000096

ракавици
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SEMPERGUARD VINYL PF
EN 374, EN 420, EN 455

Мк

En

БЕЗ ПУДРА
POWDER FREE

Ракавици за еднократна употреба изработени од винил, без пудра,
пријателски за кожата, дебелина на материјалот: 0.14 мм. CE категорија I
(минимални ризици). Тестирани и сертифицирани согласно 1935/2004 погодни за контакт со храна. Не содржат фталати/омекнувачи и алергени
латексови протеини, погодни за објекти со НАССР стандарди.
ГОЛЕМИНА: S, M, L по 100 броја во паковка/ XL по 90 броја во паковка.
КОД: 70427013
Disposable protective glove made of Vinyl, powder free, skin-friendly, wall
thickness, 0.14 mm. CE category I protective glove for minimal risks. Tested
and certified, according to 1935/2004 - suitable for food contact, free from
phthalates/softeners, and allergenic latex proteins, suitable for areas subject to
HACCP standards.
SIZE: In the handy big pack 100 gloves S, M, L/ In the handy big pack 90 gloves XL
CODE: 70427013

AQL 1.5

DUCK

en 420

SEMPERGUARD STYLE

Мк

EN 374, EN 420, EN 455

Мк

En

Semperguard®Style – црни нитрилски ракавици без пудра со одлична
еластичност. Материјал пријателски за кожата. Релјефни прстите. Во
согласност со стандардите на HAACP. Должина: Средна 240 мм. Дебелина
(двојно): 0.14мм MD Класификација: CE Класа I. PPE Категорија: III (комплексни
ризици)
ГОЛЕМИНА: S - XL
КОД: 04300003
Semperguard® style Black nitrile powder free gloves. Excellent elasticity. Skin
friendly мaterials. Textured fingers Length: Median 240mm Thickness (double):
0.14 mm MD Classification: CE Class I. PPE Category: III (complex risks)
SIZE: S - XL

CODE: 04300003

AQL 1.5

Ракавици за еднократна употреба изработени од
тенка винилна фолија. Пакување - 100 парчиња.

ГОЛЕМИНА: 9,10
КОД: 40503001
En

Disposable gloves from thin vinyl foil.
Package of 100 pieces.
SIZE: 9, 10
CODE: 40503001

БЕЗ ПУДРА
POWDER FREE

innfinitt touch

EN 374-2, EN 374-3, EN 420, EN 455

Мк

En

Удобни нитрилни ракавици со сина боја. Екстремно удобни за носење.
Во согласност со стандардите на HAACP.
МАТЕРИЈАЛ: Нитрил, Без пудра.
Надворешност: Релјефна (на прстите).
ДОЛЖИНА: Приближно 230 мм.
ДЕБЕЛИНА (на двете): 0.11 мм. MD
КЛАСИФИКАЦИЈА: CE Клас I.
Категорија ЛПС: I (минимални ризици)
ГОЛЕМИНА: S, M, L по 200 парчиња во паковка, XL по 180 броја во паковка.
КОД: 04300009

Comfortable nitrile gloves in color blue (in accordance with the standards of HAACP). Extremely comfortable to wear. Material: Nitrile. Tube:
Without powder. External surface: Embossed (finger).
LENGTH: Approximately 230 mm.
THICKNESS (these) 0.11 mm. MD Classification: CE Class I.
PPE category: I (minimal risk)
SIZE: In the handy big pack 200 gloves S, M, L
In the handy big pack 180 gloves XL.
CODE: 04300009

LATEX POWDERED

EN 374-2, EN 374-3, EN 420, EN 455
Мк

En

AQL 4.0

БЕЗ ПУДРА
POWDER FREE

Ракавици за еднократна употреба изработени од природна гума со пудра, дебелина на
материјалот: 0.20 мм. CE категорија III
(комплексни ризици); CE клас I, (ракавици за преглед). Не содржат фталати/омекнувачи.
Тестирани и сертифицирани согласно 1935/2004 - погодни за контакт со храна.
ГОЛЕМИНА: S, M, L по 100 парчиња во паковка
XL по 90 парчиња во паковка.
КОД: 70427009-XL; 70427004-S, M, L
Disposable protective glove made of Natural Rubber, powdered, wall
thickness - 0.20 mm. CE category III protective glove for complex risks;
CE class I examination glove. Freefrom phthalates/softeners.Tested and
certified according to 1935/2004 - suitable for food contact
SIZE: In the handy big pack 100 gloves S, M, L
ниво 2
клас 3
In the handy big pack 90 gloves XL
CODE: 70427009-XL; 70427004-S, M, L

БЕЗ ПУДРА
POWDER FREE

NITRIL XTRALITE

EN 374-2, EN 374-3, EN 420, EN 455
Мк

En

Ракавици за еднократна употреба изработени од нитрил во
лаванда сина боја, без латекс, дебелина на материјал: 0.11 мм.
CE категорија III (комплексни ризици); CE клас I (ракавици за
преглед). Тестирани и сертифицирани согласно 1935/2004 погодни за контакт со храна. Не содржат фталати/омекнувачи и
алергенски латекс протеини, погодни за објекти во согласност
со НАССР стандарди.
ГОЛЕМИНА/КОД: 70427001 - S, M, L по 200 парчиња во паковка
КОД: 70427011 - XL по 180 парчиња во паковка.
Disposable protective glove made of Nitrile, lavender-blue, latex-free,
wall thickness - 0.11 mm. CE category III protectiveglove for complex
risks; CE class I examination glove. Tested and certified according
to 1935/2004 - suitable for food contact, free from phthalates/
softeners and allergenic latexproteins, suitable for areas subject to
HACCP standards.
SIZE/CODE: 70427001 - in the handy big pack 200 gloves S, M, L
CODE: 70427011 - in the handy big pack 180 gloves XL.

latex ic

EN 374, EN 420, EN 455
Мк

En

Ракавици за еднократна употреба изработени од природна гума, без пудра,
дебелина на материјал: 0.24 мм. CE категорија III (комплексни ризици); CE клас
I (ракавици за преглед). Не содржат фталати/омекнувачи. Тестирани и
сертифицирани согласно 1935/2004 - погодни за контакт со храна.
ГОЛЕМИНА: S, M, L по 100 парчиња во паковка/ XL по 90 парчиња во паковка.
КОД: 70427008-XL; 70427003- S, M, L
Disposable protective glove made of Natural Rubber, powder FREE, wall
thickness 0.24 mm. CE category III protective glove for complex risks;
CE class I examination glove.Free from phthalates/softeners.Tested and
certified according to 1935/2004 suitable for food contact.
SIZE: In the handy big pack 100 gloves S, M, L/ In the handy big pack 90
gloves XL.
CODE: 70427008-XL; 70427003- S, M, L

AQL 1.5

ракавици

механичКи кожни и платНени
mechanical leather and textile
NEW

НОВО

LAGUNA 2.0

EN 388, en 420
Мк

En

Лесни монтажни ракавици во возачи стил. Заден дел од полиестер,
постава од микрополиестер и микрофибер кожа на дланката и
прстите. Еластични манжетни. Исклучително удобни.
ГОЛЕМИНА: 10
КОД: 07000087
Light mounting drivers style gloves, Polyester backhand,
micropolyester lining and microfiber leather palm, big finger and
nails cover. Elastic at the back wrist. Extremely comfortable
1121
SIZE: 10
CODE: 07000087

grande

EN 388, en 420

Мк

En

Ракавици изработени од црна синтетичка кожа (Ammara) и црн
ламиниран полиестер. Велкро закопчување на манжетните.
ГОЛЕМИНА: 10
КОД: 70162001
Gloves made of black synthetic leather (Ammara)
and black, laminated polyester. Velcro cuff.
SIZE: 10
CODE: 70162001

1121

aptos

EN 388, en 420
Мк

En

Механчарски ракавици изработени од црна синтетичка кожа
(Ammara). двојно шиени на дланките, четрислоен син полиестер
ламиниран со пена, еластична манжетна со велкро затворање.
ГОЛЕМИНА: 8, 9,10,11
КОД: 70164001
Mechanical gloves, made in black synthetic leather (Ammara),
double palm stitched, blue polyester fourway with foam
lamination, elastic cuff with velcro.
3122
SIZE: 8, 9,10,11
CODE: 70164001

black art
EN 388, en 420

Мк

En

Ракавици изработени од полиестерна ткаенина, дланките и
прстите се покриени со еко кожа, еластични манжетни и
велкро. Ракавиците се отпорни на абразија со
дополнително зајакнување на дланката.
ГОЛЕМИНА: 9,10, 11
КОД: 70134001
Made from knitted polyester fabric, palm, fingers covered with
eco leather, adjustable elastic cuff with velcro. The gloves are
resistant to abrasion - with extra reinforced palm.
3122
SIZE: 9, 10,11
CODE: 70134001

ZUMA

JUVE

EN 388, en 420
Мк

Ракавици од мека бела кожа од коза. Кожна
дланка, црно трико на долниот дел.
ГОЛЕМИНА: 10
КОД: 70156001

Мк

En
En

EDU

EN 388, en 420

Gloves with fine white goatskin leather palm, black
cotton tricot at the back, ribbing at the wrist area.
1121
SIZE: 10
CODE: 70156001

EN 388, en 420

Ракавици изработени од телешка кожа, пропустлив на
воздух полиестерен долен дел, еласитчни манжетни со
велкро. ГОЛЕМИНА: 10
КОД: 70157001
Cowhide leather , breathable polyester back,
elastic cuff with Velcro.
SIZE: 10
CODE: 70157001

2122

Мк

En

Изработени од плетена полиестерна ткаенина, дланката и
прстите се покриени со еко кожа, прилагодливи
еластични манжетни со велкро. Ракавиците се отпорни
на абразија, екстра засилена дланка.
ГОЛЕМИНА: 10
КОД: 70159001
Made from knitted polyester fabric, palm, fingers covered
with eco leather, adjustable elastic cuff with velcro. The
gloves are resistant to abrasion - with extra reinforced palm.
1121
SIZE: 10
CODE: 70159001

НОВО

NEW

GILT WINTER
EN 388, en 420

Мк

En

GILT WINTER
BLUE
ГОЛЕМИНА/
SIZE: 10
КОД/CODE:
70132010

GILT WINTER
RED
ГОЛЕМИНА/
SIZE: 9, 10
КОД/CODE:
70132008

Ракавици од телешка кожа, дишечки заден дел од
полиестер, еластични манжетни со велкро.
Cowhide leather, breathable polyester back,
elastic cuff with Velcro.

GILT WINTER
HV
ГОЛЕМИНА/
SIZE: 9, 10
КОД/CODE:
07000135

ракавици

3122

hobby

pelican

en 420

Мк

En

bike

en 420

Ракавици со овча кожа на дланката, памучна ткаенина на
задниот дел, обложени врвови на прстите, плетени манжетни.
ГОЛЕМИНА: 8,10
КОД: 70191001
Gloves with sheepskin leather palm, cotton fabric
back, overlayed finger tips and knitted cuff.
SIZE: 8, 10
CODE: 70191001

Мк

En

Шиени ракавици од квалитетна козја кожа
кај дланката, бел памучен материјал на
задниот дел, манжетни со велкро.
ГОЛЕМИНА: ,7,8 9,10,11
КОД: 70123001
Sewn gloves with fine goatskin leather palm,
white cotton fabric back,velcro cuff.
SIZE: 7, 8, 9, 10, 11
CODE: 70123001

EN 388, en 420

Мк

En

Ракавици изработени од квалитетна козја кожа на
дланката, црно памучно трико на задниот дел,
порабени во пределот на зглобот.
ГОЛЕМИНА: 10
КОД: 70148001
Gloves with fine white goatskin leather palm, black
cotton tricot at the back, ribbing at the wrist area.
3132
SIZE: 10
CODE: 70148001

gilt

EN 388, en 420

Мк

En

GILT YELLOW
КОД/CODE:
70132002

GILT BLACK
КОД/CODE:
70132006

GILT RED
КОД/CODE:
70132003

Шиени ракавици од квалитетна козја кожа на
дланката, црвен памучен материјал, дишечка
задна страна, манжетни со велкро.

ГОЛЕМИНА: 7, 8, 9, 10
Sewn gloves with fine goatskin leather palm, red
cotton fabric, breathable back,velcro cuff.
SIZE: 7, 8, 9, 10

1111

full magpie

thomson red

EN 388, EN 420, EN 407

Мк

Ракавици изработени од цепена телешка кожа, засилена
со двоен слој на дланката, со манжетни долги 7 см
ГОЛЕМИНА: 11
КОД: 70121003

Мк

En
En

Gloves made from cow split leather, reinforced with a
double layer on the palm, index finger, with a 7 cm cuff.
42xxxx
3143x
SIZE: 11
CODE: 70121003
Cat. II

thomson

EN 388, en 420

EN 388, en 420

Ракавици изработени од телешка кожа на дланката
со постава, син памучен заден дел, манжетни.
ГОЛЕМИНА: 10
КОД: 70158002
Gloves made from furniture cowhide palm with
lining, blue cotton back and cuff.
SIZE: 10
CODE: 70158002

Мк

En

3132

Ракавици изработени од телешка кожа на дланката
со постава, син памучен заден дел, манжетни.
ГОЛЕМИНА: 10
КОД: 70158001
Gloves made from furniture cowhide palm with
lining, blue cotton back and cuff.
2124
SIZE: 10
CODE: 70158001

gobi

EN 388, en 420

Мк

En

Ракавици изработени од цепена телешка кожа,
обложена дланка, заден дел и манжетни од памучна
ткаенина , зајакната дланка, палец и показалец.
ГОЛЕМИНА: 10.5
КОД: 70138001
Gloves made of cow split leather, lined palm,
back and cuff from cotton fabric, reinforced at
the palm, thumbs and index fingers.
2222
SIZE: 10.5
CODE: 70138001

ракавици

eider/eider red

mohave

EN 388, EN 420

Мк

Ракавици изработени од цепена кожа, памучен
заден дел, гумирани манжетни.

Мк

ГОЛЕМИНА:10.5
КОД: 70139001
En

Cow split leather gloves, cotton back, rubberized
cuff.
4124
SIZE: 10.5
CODE: 70139001

magpie

EN 388, EN 420

EN 388, EN 420

Шиени ракавици изработени од фина козја кожа кај
дланката, бела памучна ткаенина на задниот дел, велкро
манжетни.

Мк

ГОЛЕМИНА: 9, 10.5, 11, 12
КОД: 70130001- EIDER; 70130002- EIDER RED
En

Sewn gloves with fine goatskin leather palm, white
cotton fabric back,velcro cuff.
SIZE: 9, 10.5, 11, 12
CODE: 70130001- EIDER; 70130002- EIDER RED

En
3342x

Ракавици од цепена телешка кожа со засилен двоен
слој кај дланката со постава. Бела памучна ткаенина на
задниот дел, цврсти манжетни.
ГОЛЕМИНА: 10.5, 11, 12
КОД: 70121001
Gloves with cowsplit leather double layer reinforced palm
with lining, white cotton fabric back and tough cuff.
2331x
SIZE: 10.5, 11, 12
CODE: 70121001

gull evo

EN 388, EN 420

Мк

En

Ракавици од цепена телешка кожа со постава,
памучен заден дел, засилен дел кај дланката.
ГОЛЕМИНА: 10.5
КОД: 70112004
Cowsplit leather gloves with lining, cotton back,
reinforced at the palm area.
SIZE: 10.5
CODE: 70112004

1121

NEW

mohave hv

НОВО

guan

EN 388, EN 420

Мк

En

ruff

EN 388, EN 420

Работни ракавици со висока видливост изработени
од цепена телешка кожа и ткаенина, засилена
дланка со 4 cm рефлектирачка лента.
ГОЛЕМИНА: 11
КОД: 07000086
High visibility work gloves made of cowsplit leather
and fabric, reinforced palm. 4 cm reflective tape.
4124
SIZE: 11
CODE: 07000086

Мк

En

EN 388, EN 420

Ракавици од цепена телешка кожа, зајкнати кај дланката ,
поставени на задниот дел и дланката, манжетни од памучна
ткаенина. ГОЛЕМИНА: 10
КОД: 70183001
Gloves made of cow split leather, lined in the palm,
back,cuff of cotton fabric.
2331
SIZE: 10
CODE: 70183001

Мк

En

Ракавици со телешка кожа кај дланката со постава,
памучна ткаенина на задниот дел и манжетните.
ГОЛЕМИНА: 10.5
КОД: 70184001
Gloves with furniture cowhide palm with lining and
cotton fabric back and cuff.
2221
SIZE: 10.5
CODE: 70184001

curlew hv
EN 388, EN 420

Мк

En

CURLEW HV
ORANGE
КОД/CODE:
70153002

CURLEW HV
YELLOW
КОД/CODE:
70153001

Ракавици со еднобојна телешка кожа на дланката
со постава, заден дел од рефлектирачки обоена
полиестерна ткаенина , манжетни.
ГОЛЕМИНА: 10.5
Gloves with uni-coloured cow split leather palm with
lining, reflective colour polyester fabric back, cuff.
3342x
SIZE: 10.5

ракавици

НОВО

NEW

robin 2.0

EN 388, EN 420

En

En

Ракавици со повеќебојна телешка кожана дланката
со постава, памучна ткаенина на задниот дел,
манжетни.
ГОЛЕМИНА: 10.5
КОД: 70125001
Gloves made of multicolored furniture cowhide
palm with lining and cotton fabric back and cuff.
2223x
SIZE: 10.5
CODE: 70125001

oriole

serin
Мк

EN 388, EN 420

Мк

driver

EN 388, EN 420

Ракавици изработени од цепена свинска кожа, заден дел
и манжетни од памучна ткаенина.
ГОЛЕМИНА: 10.5
КОД: 70126001

Мк

Gloves made of pigsplit leather, back and cuff of
cotton fabric.
2121
SIZE: 10.5
CODE: 70126001

En

EN 388, EN 420

Ракавици со еднобојна телешка кожа на дланката со постава,
памучна ткаенина на задниот дел, цврсти манжетни.
ГОЛЕМИНА: 10.5
КОД: 70122001
Gloves with uni-coloured furniture cowhide palm
with lining, cotton fabric back, tough cuff.
SIZE: 10.5
CODE: 70122001

Мк

En
2223

Ракавици со телешка кожа на дланката со постава,
памучна ткаенина на задниот дел, цврсти манжетни.
ГОЛЕМИНА: 10
КОД: 70185001
Gloves with furniture cowhide palm with lining,
cotton fabric back, tough cuff.
2221
SIZE: 10
CODE: 70185001

rose finch

firefinch

EN 420

Мк

En

Ракавици со свинска кожа на дланката, памучна ткаенина
на задниот дел, манжетни, 3М Thinsulate изолација.
ГОЛЕМИНА: 11
КОД: 70108001
Gloves with pigskin palm, cotton fabric back, cuff, 3M
Thinsulate insulation.
2111
SIZE: 11
CODE: 70108001

shag

EN 388, EN 420

Мк

En

Ракавици изработени од повеќебојна телешка
кожа, топла постава, долниот дел и манжентните се
од памучна ткаенина.
ГОЛЕМИНА: 11
КОД: 70102001
Gloves made of multicolored furniture grain
cowhide, with a warm lining, back and cuff made of
cotton fabric.
2223
SIZE: 11
CODE: 70102001

EN 388, EN 420

Мк

En

Ракавици изработени од цепена свинска кожа
кај дланката, бела памучна ткаенина на
задниот дел, манжетни, топла постава.
ГОЛЕМИНА: 11
КОД: 70110001
Gloves with pigsplit leather palm, white cotton fabric
back,cuff,warm lining.
2121x
SIZE: 11
CODE: 70110001

gull

EN 388, EN 420

Мк

En

Ракавици од цепена телешка кожа со
постава, памучен заден дел, засилена во
делот кај дланките.
ГОЛЕМИНА: 10,11
КОД: 70112001
Cowsplit leather gloves with lining, cotton back,
reinforced at the palm area.
3223
SIZE: 10, 11
CODE: 70112001

ракавици

NEW

НОВО

И
Н
Ж
КО
ER
H
T
A
LE

VANGA

Мк

En

Целосно кожни ракавици од козја кожа,
порабени во пределот на зглобот, жолт
полиестер на крајот на манжентната.
ГОЛЕМИНА: L, XL
КОД: 70174001
Full leather gloves from goatskin, ribbing at the
wrist area, with yellow polyester ribbon at the end
of the cuff.
1121
SIZE: L, XL
CODE: 70174001

GOLDFINCH winter

GOLDFINCH

EN 388, EN 420

EN 388, EN 420
Мк

En

Ракавици изработени од природна телешка кожа
без постава.
ГОЛЕМИНА: 9,10
КОД: 70136001
Gloves made of genuine cowhide leather without
lining.
4132
SIZE: 9, 10
CODE: 70136001

EN 388, EN 420
Мк

En

Ракавици изработени од вистинска телешка
кожа со полиестер постава. Водоотпорни.
ГОЛЕМИНА: 10
КОД: 07000136
Gloves made of genuine cowhide water-repellent
leather with polyester lining.
SIZE: 10
CODE: 07000136

hawk

heron winter

EN 420
Мк

En

herony

EN 388, EN 420

EN 388, EN 420

Целосно кожни ракавици без
манжетни од овча кожа.
ГОЛЕМИНА: 8, 9, 10
КОД: 70115001

Мк

Full leather gloves without cuff from grain sheep
leather.
SIZE: 8, 9, 10
CODE: 70115001

En

Ракавици изработени од цепена свинска кожа, цепена
свинска кожа на задниот дел, топла постава.
ГОЛЕМИНА: 11
КОД: 70105001
Full leather gloves with grain pigskin palm, pigsplit
leather back,warm lining.
3111x
SIZE: 11
CODE: 70105001

Мк

En

Ракавици изработени целосно од еднобојна цепена
телешка кожа со постава, порабени во делот на зглобот.
ГОЛЕМИНА: 10, 11
КОД: 70135001
Full leather gloves from one-coloured cow split
leather and lining, ribbing at the wrist area.
2121
SIZE: 10, 11
CODE: 70135001

ракавици

pigeon

heron

Мк

En

Целосно кожни ракавици од свинска кожа на
дланката, прстите и на задниот дел.
ГОЛЕМИНА: 9, 10, 11
КОД: 70118001
Full leather gloves with grain pigskin leather
palm,fingers,pigsplit leather back.
SIZE: 9, 10, 11
CODE: 70118001

3111x

snipe

En

Мк

En

EN 388, EN 420
Мк

francolin

EN 388, EN 420

EN 388, EN 420

EN 388, EN 420

Целосно кожни ракавици без постава од телешка
цепена кожа, со цврсти 7 см долги манжетни.
ГОЛЕМИНА: 10, 11
КОД: 70127001
Full leather gloves without lining from cow split
leather, with tough 7 cm wide cuff.
3121x
SIZE: 10, 11
CODE: 70127001

Целосно кожни ракавици со еднобојна свинска
кожа, без манжетни и постава, порабени во делот на
зглобот.
ГОЛЕМИНА: 9, 10, 11
КОД: 70124001
Full leather gloves from one-coloured pigsplit
leather, without cuff and lining, ribbing at the wrist
area.
2111x
SIZE: 9, 10, 11
CODE: 70124001

Мк

En

Ракавици од телешка кожа со еднобојна
текстура со постава.
ГОЛЕМИНА: 10
КОД: 70107001
Full leather gloves from one-coloured cowhide
furniture leather with lining.
2121x
SIZE: 10
CODE: 70107001

Е

Њ
А
В
У
Р
А
В
А
ЗА З LDING
WE

SANDPIPER KEVLAR

EN 388, EN 407, EN 420, EN 12477
Мк

En

Заштитни ракавици со пет прсти за заварувачи, тип А,
изработени од цепена телешка кожа со памучна
поставава, Kevlar® конци
ДОЛЖИНА: 35 см
ГОЛЕМИНА: 10, 11
Type A
КОД: 70109003
Five fingers protective gloves for welders, type
A, made from cowsplit leather with cotton lining,
Kevlar® threads
LENGTH: 35 cm
413x3x
2133x
SIZE: 10, 11
CODE: 70109003

spinus

EN 388, EN 407, EN 420, EN 12477
Мк

En

Ракавици изработени од жолта цепена телешка кожа со скриени
шавовите зашиени со Kevlar® конци, памучна постава
Сертификат: заварување -тип А.
ДОЛЖИНА: 35 см
ГОЛЕМИНА: 11
КОД: 70510001 Type A
Gloves from yellow cow split leather with hidden
seams sewn with Kevlar thread, cotton lining.
Certificate: welding - A type.
LENGTH: 35 cm
312x3x
3133x
SIZE: 11
CODE: 70510001

crex

EN 388, EN 407, EN 420,
EN 12477, EN 12477+A1
Мк

En

Кожни ракавици за заварување, телешка кожа на
дланките, цепена кожа на задниот дел и манжентните.
Меката кожа дава перфектно чуство на допир.
ДОЛЖИНА: 35см
ГОЛЕМИНА: 11
КОД: 07000040 Type A
Leather welding gloves, cowhide palms, split
leather backs and cuffs. The soft leather provides
perfect sensitivity.
LENGTH: 35cm
413x3x
2123x
SIZE: 11
CODE: 07000040

ракавици

sahara

harpy

EN 388, EN 407, EN 420, EN 12477
Мк

En

Целосно кожни ракавици изработени од
цепена телешка кожа, должина 35 см, со
памучна постава, засилени на дланката,
скриени шевови.
ДОЛЖИНА: 35 см
ГОЛЕМИНА: 11
КОД: 70117001
Type A
Full leather gloves from cow split leather in 35 cm
length, with cotton lining, reinforcement on palm
and covered seams.
LENGTH: 35 cm
413x3x
2132x
SIZE: 11
CODE: 70117001

weldas 10-2392-mit

EN 388, EN 407, EN 420
Мк

Заштитни ракавици со пет прсти за заварувачи, тип А,
изработени од првокласна цепена телешка кожа со
постава, засилени на дланката, должина на манжетни 15 см.
ГОЛЕМИНА: 11
КОД: 70137001

En

EN 388, EN 407, EN 420, EN 12477
Мк

Type A

Five fingers protective gloves for welders, type A,
made from premium cowsplit leather with lining
and cuff length of 15 cm
413x3x
3124
SIZE: 11
CODE: 70137001

En

Заштитни ракавици за заварувачи со три
прста, тип А, изработени од првокласна
телешка цепена кожа со памучна постава,
Kevlar® конци и засилен палец.
ДОЛЖИНА: 35 см
ГОЛЕМИНА: L
КОД: 70142002 Type A/B
Tree fingers protective gloves for welders, type A,
made from premium cowsplit leather with cotton
lining, Kevlar® threads and reinforced thumb.
3124
LENGTH: 35 cm
413x3x
SIZE: L
CODE: 70142002

jacana

EN 388, EN 407, EN 420, EN 12477
Мк

En

Телешка кожа, отпорни на топлина ракавици
за заварувачи, засилена дланка, памук
одвнатре, манжетни 15 cm.
ГОЛЕМИНА: 10
КОД: 70109004
Type A
Cowhide leather, heat-resistant gloves for welders,
reinforced palm, cotton inside, 15cm cuff.
434x4x
3244
SIZE: 10
CODE: 70109004

wellington

sandpiper

Мк

Целосно кожни ракавици од цепена кожа со 35
cm должина, со памучна постава, засилена
дланка.
ДОЛЖИНА: 35 см
ГОЛЕМИНА: 11
КОД: 70144001

En

Type A

Full leather gloves from cow split leather in 35 cm
length, with cotton lining, reinforcement on palm
and covered seams.
LENGTH: 35 cm
413x3x
2132x
SIZE: 11
CODE: 70144001

weldas 10-2392

EN 388, EN 407, EN 420, EN 12477

EN 388, EN 407, EN 420

EN 388, EN 407, EN 420, EN 12477
Мк

Заштитни ракавици со пет прсти за заварувачи, тип А,
изработени од првокласна цепена телешка кожа со постава,
засилени на дланката, должина на манжетни 15 см.
ГОЛЕМИНА: 11
КОД: 70109001

En

МкB

Type A

Five fingers protective gloves for welders, type A,
made from premium cowsplit leather with lining
and cuff length of 15 cm
413x3x
3124
SIZE: 11
CODE: 70109001

En

Заштитни ракавици за заварувачи со три
прста, тип А, изработени од првокласна
телешка цепена кожа со памучна постава,
Kevlar® конци и засилен палец.
ДОЛЖИНА: 35 см
ГОЛЕМИНА: L
КОД: 70142001
Type A/B
Tree fingers protective gloves for welders, type A,
made from premium cowsplit leather with cotton
lining, Kevlar® threads and reinforced thumb.
LENGTH: 35 cm
413x3x
3124
SIZE: L
CODE: 70142001

comfoflex

EN 388, EN 407, EN 420, EN 12477
Мк

En

Заштитни ракавици со пет прсти за заварувачи, тип А,
изработени од првокласна цепена телешка кожа со постава,
постава која апсорбира пот, Kevlar® конци. електростатски
тестирани.
ГОЛЕМИНА: XL
КОД: 07000023 Type A
Five fingers protective gloves for welders, type
A, made from premium cow split leather with
cotton, sweat absorbing lining, Kevlar® threads.
Electrostatic tested.
413x3x
4133
SIZE: XL
CODE: 07000023

ракавици

КОНЦИ KEVLAR®

hornero

EN 388, EN 407, EN 420
Мк

En

Ракавици од првокласна кожа за заварување.
Кевларско шиење.
ГОЛЕМИНА: 10, 11
КОД: 70179001
Premium cowhide leather gloves for welding,
Kevlar stitching.
422211
SIZE: 10, 11
CODE: 70179001

2142

КОНЦИ KEVLAR®

toucan

EN 388, EN 407, EN 420
Мк

En

TOUCAN 35 cm
КОД/CODE: 70178002

Ракавици од првокласна цепена телешка кожа за TIG
заварување, kевларско шиење. природна кожа на
дланките за поголемо чуство на допир.
ДОЛЖИНА НА РАКАВИЦАТА: 35см ГОЛЕМИНА: 10(29cm),
10 и 11(35cm)
Type A
КОД: 70178002
Premium cowhide leather gloves for TIG welding,
Kevlar stitching. Genuine leather palms for greater
sensitivity.
GLOVE LENGTH: 35 cm
422211
2142
SIZE: 10(29cm), 10 and 11(35cm)
CODE: 70178002

TOUCAN 29 cm
КОД/CODE: 70178001

merlin

EN 388, EN 407, EN 420, EN 12477
Мк

En

Ракавици изработени од телешка цепена кожа,
манжетни со ширина 15 см., без постава.
Сертифицирани за заварување тип В.
ГОЛЕМИНА: 11
Type B
КОД: 70106001
Full leather gloves from cowsplit leather, with 15 cm
wide cuff, without lining. Certificate: welding B type.
41xx3x
2123x
SIZE: 11
CODE: 70106001
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funny

EN 388, EN 420
Мк

En

Плетени безшавни ракавици од полиестер со
PVC точки на дланката и прстите, еластични
манжетни. ГОЛЕМИНА: 7, 8, 9
Knitted seamless polyester gloves, with PVC dots
xx1x
on the palm and fingers, elastic cuff.
SIZE: 7, 8, 9

НОВО

NEW
FUNNY PURPLE
КОД/CODE: 70341002

FUNNY BLUE
КОД/CODE: 70341003

FUNNY GREEN
КОД/CODE: 70341001

FUNNY DARK BLUE
КОД/CODE: 07000132
НАЛИЧНИ ОТ: 01.2020 Р-Р: 8, 9, 10, 11

GANNET DARK BLUE
КОД/CODE: 07000133

НОВО

leon touchscreen

NEW

EN 420
Мк

gannet

EN 388, EN 420
Мк

En

Плетени безшевни ракавици од најлон со
PVC капки на дланките и прстите, ,
еластични плетени манжетни.
ГОЛЕМИНА: S, M, L, XL, 2XL
КОД: 70320001
Knitted seamless nylon gloves, with PVC dots on
palm, fingers, elastic knitted cuff.
SIZE: S, M, L, XL, 2XL
CODE: 70320001

En

2141x

GANNET WHITE
КОД/CODE: 70320001

Бели PVC 13 gauge точки, црн памук + ликра. Прстите
имаат електориндуктивни краеви. Висока флексибилност
и комоција на раката при работа со дисплеи на допир.
Памучна постава за висока апсробцијадишливост. Бели PVC
точки, за поголема отпорност на лизгање и функционалност
ГОЛЕМИНА: 8, 9, 10
КОД: 70514001

White PVC dots 13 gauge black cotton + lycra.
Features: Fingers with electroconductive threads.
Highest flexibility and comfort to the hand when
working with touch screen displays. Cotton lining
ensuring high absorption, breathable. White PVC
points, adding functionality and slip resistance
SIZE: 8, 9, 10
CODE: 70514001

ракавици

Мк

En

Плетени безшевни ракавици изработени од плетено
мешавина на полиестер и памук со PVC капки на дланките и
прстите, еластични плетени манжетни.
ГОЛЕМИНА: 9, 10
КОД: 70314001
Knitted seamless gloves from polyester/cotton
blend, with PVC dots on palm and fingers.
SIZE: 9, 10
CODE: 70314001

bustard evo

osprey

plover

EN 420

EN 388, EN 420

EN 420

Мк

En

Ракавици изработени од памучна ткаенина
со PVC капки на дланките и прстите,
еластични плетени манжетни.
ГОЛЕМИНА: 10
КОД: 70313001

Мк

En

Gloves made from cotton fabric with PVC dots on
palm, fingers, elastic knitted cuff.
1x1xx
SIZE: 10
CODE: 70313001

Удобни еластични ракавици мешавина од 95% памук и
5% ликра. Без силикон, погодни за автомобилска
индустрија. ГОЛЕМИНА: 11, по нарачка 7, 8, 9 ,10
КОД: 07000134
Comfortable elastic gloves from mixture of 95%
cotton and 5% lycra. Silicon free - suitable for the
automotive industry.
SIZE: 11, on order 7, 8, 9, 10
CODE: 07000134

avocet

EN 388, EN 420
Мк

En

Шиени ракавици од боено памучна ткаенина, PVC
точки на дланките и прстите. ГОЛЕМИНА: 9
КОД: 70321001
Sewn gloves from coloured cotton fabric, with PVC
dots on palm and fingers.
1x1xx
SIZE: 9
CODE: 70321001

И
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kite lux

kite

Мк

En

Ракавици изработени од селектирано, избелено памучно
трико без еластични манжетни.
ГОЛЕМИНА: 8, 9, 10
КОД: 70344001
Gloves made from selected, bleached cotton tricot
without elastic cuff.
SIZE: 8, 9, 10
CODE: 70344001

booby

EN 388

EN 420

Мк

En

Ракавици изработени од памучно трико
без еластични манжетни.
ГОЛЕМИНА: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
КОД: 70311001
Gloves without elastic cuff from fine cotton tricot.
SIZE: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
CODE: 70311001

EN 420
Мк

En

Плетени безшавни ракавици изработени
од најлон, PVC капки на дланките и
прстите, еластични плетени манжетни.
ГОЛЕМИНА: S-2XL
КОД: 70328001
Knitted seamless nylon gloves, with PVC dots on
palm,fingers,elastic knitted cuff.
SIZE: S-2XL
CODE: 70328001

bulbul

EN 420
Мк

En

Плетени безшавни ракавици изработени од , полиамид/
памучно предиво, еластични манжетни.
ГОЛЕМИНА: 10
КОД: 70329001
Knitted, seamless gloves with elastic cuff from
nylon/cotton yarn
SIZE: 10
CODE: 70329001

ракавици

НОВО
ARCTICA MAN BLACK
КОД/CODE: 07000078

НОВО

NEW
ARCTICA MAN GREY
КОД/CODE: 07000079

ARCTICA LADY BLACK
КОД/CODE: 07000076

arctica man

En

Зимски плетени безшавни ракавици изработени од
100 % акрил, еластични манжетни
ГОЛЕМИНА: уни
Winter knitted seamless gloves from 100% acrylic
with elastic cuff.
SIZE: uni

ARCTICA LADY GREY
КОД/CODE: 07000077

artica lady

EN 420
Мк

NEW
touchscreen man

EN 420
Мк

EN 420
Мк

En

Зимски плетени безшавни ракавици изработени од
100 % акрил, еластични манжетни
ГОЛЕМИНА: уни
Winter knitted seamless gloves from 100% acrylic
with elastic cuff.
SIZE: uni

En

Ракавици од памук + ликра. Прстите се со
електрокондуктивни краеви. Висока флексибилност и
комоција на раката при работа со дисплеи на допир.
Постава од памук, висока апсорбција, дишечка.
ГОЛЕМИНА: уни
КОД: 70505002
Gloves made of cotton + lycra. Fingers with
electroconductive threads. Highest flexibility and
comfort to the hand when working with touch
screen displays. Cotton lining ensuring high
absorption, breathable.
SIZE: uni
CODE: 70505002

touchscreen lady

EN 420
Мк

En

Ракавици од памук + ликра. Прстите се со
електрокондуктивни краеви. Висока
флексибилност и комоција на раката при
работа со дисплеи на допир. Постава од
памук, висока апсорбција, дишечка..
ГОЛЕМИНА: уни
КОД: 70505001
Gloves made of cotton + lycra. Fingers with
electroconductive threads. Highest flexibility and
comfort to the hand when working with touch
screen displays. Cotton lining ensuring high
absorption, breathable.
SIZE: uni
CODE: 70505001

tit

auk/auk lux

EN 420
Мк

Плетени безшавни ракавици изработени од памук/полиестер
со еластични манжетни,
550гр. /12чф. (AUK); 650гр. /12чф. (AUK LUX) ГОЛЕМИНА: 8, 10
КОД: 70325001-AUK; 70349001-AUK LUX

Мк

En
En

Knitted seamless gloves from cotton/polyester with
elastic cuff, 550g /12pr (AUK); 650g /12pr (AUK LUX)
SIZE: 8, 10
CODE: 70325001-AUK; 70349001-AUK LUX

pipit

EN 420

EN 420
Ракавици со еластични манжетни
изработени од фино памучно трико.
ГОЛЕМИНА: 10
КОД: 70317001
Gloves with elastic cuff from fine cotton tricot.
mixture.
SIZE: 10
CODE: 70317001

Мк

En

Шиени ракавици без манжетни изработени од
чешлан памук, целосна должина од 23 см
ГОЛЕМИНА: 9, 10
КОД: 70322001
Sewn gloves without cuff from combed cotton, 23
cm in total length.
SIZE: 9, 10
CODE: 70322001

finch

EN 420
Мк

En

Плетени безшавни ракавици изработени од
ватирано памучно трико, еластични манжетни.
ГОЛЕМИНА: 9, 10
КОД: 70308001
Knitted seamless gloves from cotton quilted tricot
with elastic cuff.
SIZE: 9, 10
CODE: 70308001

ракавици

kestrel

dunlin

EN 388, EN 407, EN 420
Мк

En

Шиени ракавици со еластична
плетена манжетна од дебел фротиран
памук, со еластични плетени
манжетни. ГОЛЕМИНА: 10
КОД: 70306001
Sewn gloves with elastic knitted cuff from thick
terry-cloth cotton.
x2xxxx
1x2x
SIZE: 10
CODE: 70306001

lapwing

EN 388, EN 407, EN 420
Мк

En

Шиени ракавици со манжетни, изработени од дебел
фротиран памук, целосна должина од 35 см
ГОЛЕМИНА: 10
КОД: 70312001
Sewn gloves with cuff from thick terry-cloth cotton,
35 cm in total length.
x2xxxx
1x2x
SIZE: 10
CODE: 70312001

ouzel двулицеви

EN 388, EN 407, EN 420

EN 420
Мк

En

Ракавици со пет прста изработени од
памучна ткаенина, со памучна постава.
ГОЛЕМИНА: 10
КОД: 70310001
Five finger gloves made from cotton fabric, with
cotton lining.
SIZE: 10
CODE: 70310001

Мк

En

Внатрешно зашиени ракавици од грубо памучно
платно, троен шиен слој на дланката.
ДОЛЖИНА: 26 см
ГОЛЕМИНА: 10
КОД: 70355001
Reversible sewn mittens from rough cotton canvas,
with triple stitched layer on palm
LENGTH: 26 cm
x1xxxx
1x1xx
SIZE: 10
CODE: 70355001
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* Предлагат се на брой! Предлагат се на брой!

oven bird-27

oven bird-35

Мк

En

macaw

EN 388, EN 407, EN 420

EN 388, EN 407, EN 420
Двослојни ракавици со пет прсти, надворешниот слој е од
85% NOMEX, 15% KEVLAR, внатрешниот слој е 100 % памук,
заштита на контакт со топлина до 350°С.
ДОЛЖИНА: 27 см
ГОЛЕМИНА: 10
КОД: 70340001

Мк

Тwo-layer five gloves, outside layer 85% NOMEX,
15% KEVLAR, inside layer 100% cotton, protection
against contact heat up to 350°C
LENGTH: 27 cm
433x3x
144xc
SIZE: 10
CODE: 70340001

En

Двослојни ракавици со пет прсти, надворешниот слој е од
85% NOMEX, 15% KEVLAR, внатрешниот слој е 100 % памук,
заштита на контакт со топлина до 350°С.
ДОЛЖИНА 35 см
ГОЛЕМИНА: 10, 11
КОД: 70340002
Тwo-layer five gloves, outside layer 85% NOMEX,
15% KEVLAR, inside layer 100% cotton, protection
against contact heat up to 350°C
LENGTH: 35 cm
433x3x
144xc
SIZE: 10, 11
CODE: 70340002

EN 388, EN 407, EN 420
Мк

En

Трослојни двострани ракавици, материјал: специјална
ткаенина ARAMID 600 g/m2, заштита на контакт со топлина
до 350°С, краток контакт до 500°C. ГОЛЕМИНА: 10
КОД: 70326001
Triple layers ambidextrous mittens from Aramid
material 600 g/m2, with contact heat protection
up to 350°C, short contact up to 500°C
43xxxx
154x
SIZE: 10
CODE: 70326001

SCAUP AL PROFI

EN 407, EN 420
Мк

En

Трослојен дизајн со алумнизиран долен дел.
Внатрешниот слој е од 100% памук за контакт со
кожа. Манжентните завршуваат со кожа, која го
намалува ризикот од изгореници.
ДОЛЖИНА: 36 см
ГОЛЕМИНА: 10
КОД: 70330001
Three-layer design with aluminized back. Inner
layer from 100% cotton for skin contact. Cuff
ending with leather, which lowers the risk of burn.
LENGTH: 36 cm
4334x4
SIZE: 10
CODE: 70330001

ракавици

gadwall

KEVLAR®

EN 388, EN 407, EN 420
Мк

En

Плетени ракавици изработени од средно дебело
безшавно Kevlar® трико.
ГОЛЕМИНА: 9, 10
КОД: 70332001
Knitted seamless Kevlar gloves from medium thick tricott.
2xxxxx
SIZE: 9, 10
CODE: 70332001

1341x

SHOWA 6781R NEO GRAB

EN 374-2, EN 374-3, EN 388, EN 407, EN 420
Мк

En

Црни неопренски ракавици за тешка работа. 320mm долгите
ракавици заштитуваат од киселини, масла, маснотии и различни
растворувачи. Карактеристики: памучна постава за конфор и
изолација при преголемата топлина (до 250°C) или во ладни
услови, обезбедува заштита од киселини, масла и многу
растворувачи, одлична целокупна заштита од физички
опасности како исекотини и абразија, препорачани но не
ограничени за тешка работа како пескарење со пелети и песок.
Должина од 320мм.
ГОЛЕМИНА: 10/L
КОД: 70428008
Black, neoprene glove used for heavy-duty applications. The
320mm long gloves help protect against acids, caustics, oils,
greases and various solvents. Characteristics: Cotton liner
helps keep you cool and comfortable in hot conditions (up
250°C) to or warm in cold conditions, provides protection
against acids, caustics, oils, greases and many solvents,
excellent all-around protection against physical hazards such
as abrasion and cut, suitable for many heavy-duty applications
including but not limited to pellet-blasting and sandblasting
44xxxx
JKL
3332
11x
SIZE: 10/L
CODE: 70428008

sponsa

EN 388, EN 407, EN 420
Мк

En

Ракавици од термоизолирана ткаенина со нитрилска облога.
Термоизолирана неткаена постава. Заштита до 250°C.
ГОЛЕМИНА: 11
КОД: 70511001
Gloves heat resistant fabric with nitrile coating.
Heat-insulation non-woven lining. Resistant to 250°C.
x2xxxx
SIZE: 11
CODE: 70511001

1341x
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CUT R

НОВО

NEW
CORTES CUT 5

PORTO CUT 5

Мк

En

Полиестерно предиво со стаклени
влакна, отпорност на сечење - ниво 5,
натопени во PU, еластични манжетни.
ГОЛЕМИНА: 9, 10
КОД: 70515001

bladex

EN 388, EN 420

EN 388, EN 420

Мк

CUT LEVEL 5

Polyester yarn with glass fiber cut resistant Level 5, dipped in PU, elastic cuff.
SIZE: 9, 10
CODE: 70515001

En
4543

Плетени безшавни ракавици изработени од стаклени
влакна, HDPE и најлон, натопени во PU дланки и
прсти, отпорност на сечење ниво 5.
ГОЛЕМИНА: 10
КОД: 70255001
Knitted seamless gloves from glass fibre, HDPE
and nylon, with dipped in PU palm and fingers, cut
resistance level 5.
4543
SIZE: 10
CODE: 70255001

EN 388, EN 420
Мк

En

Плетени безшавни ракавици од уникатни влакна со отпорност на сечење
GOLDSILK (револуционерен со ултра висока молекуларна тежина полиетилен, со
голема издржливост на сечење и сеопфатни перформанси). Нитрилната пена му
дава безбедност на корисникот при масловити средини, одлично држење во
секакви ситуации.
ГОЛЕМИНА: 9, 10, 11
КОД: 07000065 C UT LEVEL 5
Knitted seamless gloves made from unique anti-cut fibre GOLDSILK /
revolutionary ultra-high-molecular-weight polyethylene with high cut
resistant level and superior comprehensive performance/. Nitrile foam
coating secure the user against slightly oily environment and ensures
perfect grip in every situation.
4x42c
SIZE: 9, 10, 11
CODE: 07000065

cropper dot cut 5

EN 388, EN 420
Мк

En

Плетени безшавни рaкавици изработени од стaклени влакна,
Spandex и најлон, сo PVC капки на дланките и прстите,
отпорност на сечење ниво 5.
ГОЛЕМИНА: 8, 10
КОД: 70347001 C UT LEVEL 5
Knitted seamless gloves from glass fibre, Spandex and
nylon, with PVC dots on palm and fingers, cut resistance
level 5.
3x4xc
SIZE: 8, 10
CODE: 70347001

ракавици

SHOWA 542X CUT 3

Мк

En

Флексибилни, лесни ракавици, изработени
од квалитетен полиетилен (HPPE). Ефикасна
заштита против сечење, кинења и абразија.
Еластични манжетни со стандарден крај без
специјален третман. отпорност на сечење
ниво 3. Ниво 4 (максимална) заштита од
абразија и кинење.
ГОЛЕМИНА: 6/S, 7/M, 8/L, 9/XL
CUT LEVEL 3
КОД: 70428017
A flexible, light glove, made from High Performance
Polyethylene (HPPE), seamless knit. Provides
effective protection against cuts, abrasion and
rips. Uncoated, elasticated cuff, standard finish,
without special treatment. Cut level 3. Level 4
(maximum) resistance for abrasion and tears.
4340
SIZE: 6/S, 7/M, 8/L, 9/XL
CODE: 70428017

SHOWA s-tex 581

immer

EN 374-1, EN 374-5, EN 388, EN 407, EN 420

EN 388, EN 407, EN 420

Мк

Нитрилски хемиски отпорни ракавици дизајнирани
со повеќенивоа на хоризонтална структура,
апсорбира течност, ја држи површината сува,
одлично држење. Со уникатна постава со заштита
од сечење во боја со висока видливост. Во случај
на исекотина, веднаш ќе се забележи дека
ракавицата треба да се смени. Специјална
површина против лизгање на дланката и прстите
за совршено држење на корисникот.
ДОЛЖИНА: 35 см
ГОЛЕМИНА: 9, 10
КОД: 07000122

En

EN 374-2, EN 374-3, EN 388, EN 407, EN 420
Мк

Екстремно лесни, а со голема отпорност на сечење, S-TEX
581 има облога од микропорознаа пена од нитрил врз
Hagane Coil® поставата, засилена со Kevlar®. Неверојатно
добро држење во суви и лесно масловити услови.
Карактеристки - отпорност на сешење ниво 5 (EN388: 2003)
ISO 13997:Level E, лесни, 13 gauge Hagane Coil® постава,
рељефна микропорозна пена од нитрил на
дланката,облогата од микропорозна пена од нитрил дава
заштита од абразија на ниво 4 (EN388: 2003), ерогномски
дизајн, идеален за сигурно ракување на маслени состојки
и материјали кои се со висок процент на механички ризик.
ГОЛЕМИНА: L, XL
КОД: 07000097 Cat. II

Nitrile chemical resistant gloves designed with multilevel
En
horizontal structures, which absorbs the liquid, keeps the
Extremely lightweight, yet highly cut resistant, S-TEX 581
surface dry, ensures excellent grip. With unique anti-cut lining
features a microporous foamed nitrile palm coating over
in high-vis colour. In case of cut, will be immediately visible
a Hagane Coil® liner reinforced with Kevlar®. Incredibly
that the glove needs to be change. Special anti-slip surface
supple and enhances grip in dry and light oily conditions.
finish in the palm and fingers ensures perfect grip to the user.
Characteristics: -Cut Level 5 (EN388: 2003) ISO 13997:Level
LENGHT: 35 cm
E, lightweight, 13 gauge engineered Hagane Coil®liner with
JKL
4343d
SIZE: 9, 10
Kevlar®, embossed microporous nitrile palm, microporous
CODE: 07000122
foam nitrile coating, foam nitrile coating provides an abrasion
resistance level of 4 (EN388: 2003), ergonomic fit -Ideal for
the secure handling of oily components and materials that
present a high degree of mechanical risk
4542
SIZE: L, XL
CODE: 07000097

pochard

EN 388, EN 420, EN 470
Мк

En

Безшавен KEVLAR, безшавен ракав за
заштита ГОЛЕМИНА: уни
Seamless Kevlar arm sleeve
SIZE: uni

x1xxx

134xc

POCHARD
ДОЛЖИНА/LENGTH: 56 СМ
КОД/CODE: 51008010

POCHARD
ДОЛЖИНА/LENGTH: 35 СМ
КОД/CODE: 51008009

POCHARD
ДОЛЖИНА/LENGTH: 25 СМ
КОД/CODE: 51008008

CETIA CUT 5
ДОЛЖИНА/LENGTH: 56 СМ
КОД/CODE: 70526003

CETIA CUT 5
ДОЛЖИНА/LENGTH: 45 СМ
КОД/CODE: 70526002

CETIA CUT 5
ДОЛЖИНА/LENGTH: 36 СМ
КОД/CODE: 70526001

cetia CUT 5

EN 388, EN 420, EN 470
Мк

En

Ракав со заштита од сечење, отпорност на
топлина до 100°C.
ГОЛЕМИНА: 10
Protective anti-cut sleeve, heat resistant up to 100
x1xxxx
454x
degrees
SIZE: 10

Мк

En

Мк

Престилка со заштита од сечење. Метални прерамки
ГОЛЕМИНА: 60 x 55 см
КОД: 40708001
Protective apron against cutting. Metal rings
SIZE: 60x55 см
CODE: 40708001

CHAIN
ГОЛЕМИНА/SIZE: M 2XL КОД/CODE:
EN 420, EN 1082-1
70501003
Ракавици изработени од прстени од нерѓосувачки челични
прстени, со текстилна лента за затегнување и
максимална заштита од исекотини. Погодни за месари.
Должина на манжетни 80 мм.

Chain

CAPELLA BAT

EN 388, EN 420

En

CHAIN
ГОЛЕМИНА/SIZE: 2XS 2XL КОД/CODE: 70501001

Gloves made from stainless steel rings, with textile
tightening strap and maximum cut protection, suitable for
butchers. With 80 mm wide cuff.

ракавици

ДИЕЛЕКТРИЧНИ рАкавици
EN 60903
Мк

En

Диелектрични ракавици дизајнирани за заштита од
електричен шок при работење со електрични системи
и електрични мрежи до и над 1000 V.
ГОЛЕМИНА: 10
Dielectric gloves are designed to protect against electrical
shock when operating in electrical systems and electrical
x54x
networks up to and above 1000 V
SIZE: 10

1000 V
КОД/CODE: 50903005

ДИЕЛЕКТРИЧНИ ЧИЗМИ

EN 60903
Мк

En

Диелектрични чизми се користат како помошна
заштитна опрема до и над 1000 V (до 20 kV)
МАТЕРИЈАЛ: латекс
ГОЛЕМИНА: уни
КОД: 50901001
Dielectric boots are used as an auxiliary protective device
for voltages up to and above 1000 V (up to 20 kV)
MATERIAL: latex
SIZE: uni
CODE: 50901001

ДИЕЛЕКТРИЧНО КИЛИМЧЕ

IEC 60243-1
Мк

En

МАТЕРИЈАЛ: висококвалитетна природна гума,
за работа со електрична опрема до 20 kV
ГОЛЕМИНА: 80/ 80 см
КОД: 50902001
MATERIAL: high quality natural rubber, for working with
electrical equipment up to 20 kV
SIZE: 80/ 80 cm
CODE: 50902001

2500 V
КОД/CODE: 50903004

10 000 V
КОД/CODE: 50903001

20 000 V
КОД/CODE: 50903002

30 000 V
КОД/CODE: 50903003
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ЗАШТИТНИ ШЛЕМОВИ

v-gard

Fas-Trac
50305004

50305001

50305011

50305002

50305006

50305005

EN 397, EN 50365
Мк

Push-Key
En

50305027

50305032

50305029

50305016

05500027

05500026

V-Gard најпопуларен и теменлно тестиран модел во многу
индустриски области. МАТЕРИЈАЛ: HDPE, UV издржлив.
МАТЕРИЈАЛ НА ТРАКА ЗА ПОВРЗУВАЊЕ: текстил
ПОВРЗУВАЊЕ: со четири точки, Push-Key. ТЕЖИНА: 335 гр
ЕЛЕКТРИЧНА ИЗОЛАЦИЈА: до 440V / 1000V Fas Trac
РОК НА ТРАЊЕ: 3 години
КОД: 50305016
V-Gard’s most popular and thoroughly tested model with many
industrial applications. BODY MATERIAL: HDPE
HEADBAND MATERIAL: textile
MOUNTING HEADBAND: four points, Push-Key. WEIGHT: 335 g
ELECTRICAL INSULATION: up to 440V/1000V Fas Trac
LIFETIME: 3 years
CODE: 50305016

v-gard 200
EN 397, EN 50365

Вентилиран
Мк

50305010

50305026

50305033

50305015

50305045

05500038

Невентилирана
50305028

En

05500022

Лесен стилизиран шлем со кратка стреа за работа на отворено
при дожд. МАТЕРИЈАЛ: ABS (Акрилонитрил-Бутадиен-Стирен).
МАТЕРИЈАЛ НА ТРАКА ЗА ПОВРЗУВАЊЕ: текстил
ПОВРЗУВАЊЕ: со четири точки, Fas-Trac® III.
ТЕЖИНА: 350гр (вентилирана), 355 гр.(невентилирана)
ЕЛЕКТРИЧНА ИЗОЛАЦИЈА: вентилиран НЕМА ЗАШТИТА /
невентилиран 440V/1000V по нарачка
РОК НА ТРАЊЕ: 5 години
КОД: 50305026
Lightweight stylized helmet with short visor. Rain chute for outdoor
work. BODY MATERIAL: ABS (Acrylonitrile butadiene styrene)
HEADBAND MATERIAL: textile. MOUNTING HEADBAND: four points,
Fas-Trac® III. WEIGHT: 350 g (vented), 355 g (non-vented)
ELECTRICAL INSULATION: up to X - vented, non-vented 440V/1000V
order. LIFETIME: 5 years. CODE: 50305026

v-gard 500
EN 397, EN 50365
Мк

Вентилиран
50305051

Невентилиран
50305018

50305023

50305050

50305013

50305017

En

Лесно тело од ABC. Квалитетен дизајн, комфорен за користење
со антифони. Стреа за работа на отворено при дожд.
МАТЕРИЈАЛ: ABS (Акрилонитрил-Бутадиен-Стирен)
МАТЕРИЈАЛ НА ТРАКА ЗА ПОВРЗУВАЊЕ: текстил
ПОВРЗУВАЊЕ: со четири точки, Fas-Trac® III
ТЕЖИНА: 260 гр.(вентилиран), 365 гр.(невентилиран)
ЕЛЕКТРИЧНА ИЗОЛАЦИЈА: вентилирана НЕМА ЗАШТИТА /
невентилирана 440V/1000V по нарачка РОК НА ТРАЊЕ: 5 години
КОД: 50305051
Lightweight ABC shell. High quality design, comfortable for use
with antiphons. Rain chute for outdoor work. BODY MATERIAL: ABS
(Acrylonitrile butadiene styrene). HEADBAND MATERIAL: textile
MOUNTING HEADBAND: four points, Fas-Trac® III. WEIGHT: 260
g(vented), 265 g(non vented). ELECTRICAL INSULATION: up to
X - vented, no vented 440V/1000V order
LIFETIME: 5 years
CODE: 50305051

v-gard 930

v-gard 950

EN 397, EN 13463-1 ATEX
Мк

- Индустриски заштитен шлем, АBS тело за сила и странична заштита од
удари. (LD опција)
- Канал околу периметарот на шлемот го отстранува дождот и отпадот од
корисникот
- Можност за вентилирачки или невентилирачки модел.
- Антистатичко составување; сертифициран electrostatic-INERIS за
користење во ATEX/експлозивна средина
- 6-точки Fas-Trac® III трака за поврзување со можност за замена и
перење
- Три нивоа на регулирање на висина
- Вградените наочари може да се користат со корективни очила, нудат
одлична заштита од замаглување и гребење. (EN 166 K+N опција)
КОД: вентилирани: 05500056 - сина, 05500002 -бела

EN 397, EN 13463-1 ATEX
Мк

невентилирани: 05500087 - сина, 05500082 - бела
En

- Industrial protective helmet, ABS shell for strength and lateral crush protection
(LD option)
- Channel around perimeter of the helmet diverts rain and debris from user
- Available in vented and non-vented model
- Anti-static assembly; certified electrostatic-INERIS for use in ATEX/explosive
environments
- 6-point Fas-Trac® III ratchet suspension with premium washable and
replaceable sweatband
- Ratchet offers smooth rotation, three levels of nape height adjustment
giving superior nape fit
- Integrated over spectacles fit over most corrective lenses by sliding the
suspension, and offer premium anti-fog and anti-scratch (EN166 K+N
option)
CODE: vented: 05500056 - blue, 05500002 - white
non-vented: 05500087 - blue, 05500082 - white

En

- Балансиран и лесен електричарски заштитен шлем, невентилиран, со 6точки Fas-Trac® III
- Тело од ABS за цврстина и странична заштита од удар (LD опција)
- GS-ET-29 класа 1 (4kA) Визир за лице сертифициран за заштита од
електрични лакови. Се користи каде има голема закана за главата, прскања
на хемикалии, UV зрачење, прскање на стопен метал
- Антистатичко составување; сертифициран electrostatic-INERIS за
користење во ATEX/експлозивна средина. Заштита од стопен метал (MM
опција)
- Електрично изолирани шлемови според EN 397 440 V AC и EN 50365 1000 V
AC. Компатибилни со антифони.
- Вкрадени очила против маглење и гребење, визирот стои врз сите
заштитни наочари. (EN 166 K+N опција)
КОД: невентилирани: 05500004 - бела, 05500021 - портокалова
- Balanced and lightweight electrician’s safety helmet, with 6-point Fas-Trac® III
ratchet suspension
- Made of ABS shell for strength and lateral crush protection (LD option)
- GS-ET-29 class 1 (4kA) Face shield certified for protection against arc flash.
For use where top impact
hazards to the head, chemical splash, Ultraviolet radiation, molten metal
splash or electric arc to the face exist.
- Anti-static assembly; certified electrostatic-INERIS for use in ATEX/explosive
environments. Protection against molten metal (MM option)
- Electrically insulating helmets meeting EN 397 440 V AC and EN 50365 1000 V
AC. Compatibility with ear protection
- Premium anti-fog/anti-scratch coating visor fits over all corrective or safety
glasses. (EN166 K+N option)
CODE: 05500004
ЗАШТИТНИ ШЛЕМОВИ

вентилирана

kanton

50319001
50319004

EN 397
Мк

50319003
50319002

En

50319006
50319005

невентилиран

EN 397
Мк

05500013
05500015
05500012
En

05500014

вентилирана

05500092

05500090

Industrial safety helmet with manual size adjustment, electrical
insulation 440V c.a., technical specifications: DPI: III CAT. Heat
RESISTANCE: +50 / -20 ° C. PE LD adjustable belt with 53 cm and
62 cm. Ability to mount anti-phonics
MATERIAL: “UV” HDPE with textile tape
HEADBAND MATERIAL: textile
MOUNTING HEADBAND: six points

EN 397
Мк

05500089

05500093

Индустриски заштитен шлем со рачно подесување на големина, Шлем
со електрична изолација 440V Карактеристики: DPI: III CAT
ИЗДРЖЛИВОСТ НА ТОПЛИНА: +50/ -20°C. PE LD прилагодлив ремен со
53 см. и 62 см. Можност да се стават антифони
МАТЕРИЈАЛ: “ UV“ HDPE со текстилна лента
МАТЕРИЈАЛ НА ТРАКА ЗА ПОВРЗУВАЊЕ: текстил
ПОВРЗУВАЊЕ: шест точки

palladio

05500048
05500091

Helmet, ventilated with srew.
BODY MATERIAL: HDPE, with 6 air vents (High-density polythеne)
HEADBAND MATERIAL: textile
MOUNTING HEADBAND: six points
WEIGHT: 360 g

gp3000

05500011

05500016

Шлем, вентилиран со завртка.
МАТЕРИЈАЛ: HDPE (Полиетилен со голема
густина) со 6-отвори за вентилација
МАТЕРИЈАЛ НА ТРАКА ЗА ПОВРЗУВАЊЕ: текстил
ПОВРЗУВАЊЕ: шест точки
ТЕЖИНА: 360 гр.

En

Paladio шлем со автоматско подесување на големина со
двојна вентилација за подобрен комфорт. Одобрен за
температури од + 50 °C до -20 °C.
МАТЕРИЈАЛ: Лесен полиетилен HDPE
МАТЕРИЈАЛ НА ТРАКА ЗА ПОВРЗУВАЊЕ: полиетилен
ПОВРЗУВАЊЕ: шест точки
ГОЛЕМИНА: 53-62 см
РОК НА ТРАЕЊЕ: 5 години
Paladio helmet with automatic size-adjustment system with double
ventilation for higher
comfort. Approved for temperatures from + 50 °C to -20 °C.
MATERIAL: Light polyethylene HDPE
HEADBAND MATERIAL: polyethylene
MOUNTING HEADBAND: six points
WEIGHT: 290 g
SIZE: 53–62 cm
SERVICE LIFE: 5 years

HV
05500085

05500036

05500086

05500046
05500057

hammer
EN 397
Мк

05500072

alpinworker
EN 397, en 166
Мк

En

Заштитен шлем за индустриски инсталации и планинарење. Вентилиран.
Температура: -30 до +50 ° C.
МАТЕРИЈАЛ: PC
ПОВРЗУВАЊЕ: текстил, со 8-точки на поврзување и регулација на големина од
53 до 66 см
ТЕЖИНА: 260 гр.
РОК НА ТРАЕЊЕ: 5 години
БОЈА: бела, сина, жолта, HV жолта, HV црвена, HV портокалова
Safety helmet for industrial installations and mountain climbing. Vented.
Temperature: -30° C to +50° C.
MATERIAL: PC
HARNESS: 8-point textile, wheel ratchet for size adjustment from 53 to 66 cm
WEIGHT: 260 g
SERVICE LIFE: 5 years
COLOR: white, blue, yellow, HV yellow, HV red, HV orange

En

ШЛЕМ ЗА РУДАРИ. Дополнителното ребресто појачување додава
издржливост при удари. Текстилни ленти со 8 точки за поврзување. 3
различни подесувања за висини. Мека, текстилна лента за брадата
со две точки за прицврстување. Можност за монтирање на рударска
лампа. Заштитни особини - дизајниран да ја штити главата од
механички шокови, електрични струи, вода и агресивни течности во
рударската индустрија. Штити од напон од 1500VDC до 1000VAC.
ТЕМПЕРАТУРЕН ДИАПАЗОН: -50 до +50 ° C.
МАТЕРИЈАЛ: издржлив на удари, изработен од TermotreK®.
МАТЕРИЈАЛ НА ТРАКА ЗА ПОВРЗУВАЊЕ: текстил
ПОВРЗУВАЊЕ: осум точки
ТЕЖИНА: 265 гр.
КОД: 05500024
HELMET FOR MINERS. The additional reinforcing rib increases the impact
resistance. Textile corset with 8 points for fastening. It has 3 hull height
settings. Soft, textile beard strap with two attachment points. Possibility
to place a mining lamp. Protective properties: designed to protect the
head from mechanical shocks, electric currents, water splashes and
aggressive liquids in the mining industry. It protects from voltage up to
1500 VDC and up to 1000VAC.
TEMPERATURE RANGE: -50 to + 50°C.
MATERIAL: Impact resistant housing made of Termotrek.
WEIGHT: 265 g
CODE: 05500024

ЗАШТИТНИ ШЛЕМОВИ

duiker
en 812
Мк

En

Памучна капа со настрешница и ABS школка, прилагодлива
големина.
Cotton cap with stiff eyeshade and plastic ABS shell, adjustable size.

Code/ Код: 50312004
Code/ Код: 50312001

Code/Код: 50312002

hartebeest
en 812
Мк

En

Капче во рефлектирачки светлосни бои, иновативна ABS
школка со просторна пена. Рефлектирачки ленти околу
стреата. Големина - /54-59 см/. ТЕЖИНА: 160 гр.
Hi-Vis bump cap, innovative ABS shell with foam spacer. Reflective
tapes around the bump cap. Size: 54–59cm.
WEIGHT: 160 g.

Код/Code: 05500084
Hi Vis Orange

Код/Code: 05500083
Hi Vis Yellow

yarrow forestry set
en 352-3, en 397
Мк

Комплет за професионална зашита на главата во шума, се
состои од црвен шлем изработен од ABS со прилагодлива
големина,(55–62 cm). Потпирање на 4 точки со PE потпирачки
крст. Црвени заштитни антифони.
КОД: 05500077

En

Forestry set comprising of: red helmet made of ABS with adjustable
size by a slip ratcher (55–62 cm). Suspended at 4 points,
PE suspension cross. Visor carrier, mesh visor, red protective ear
muffs, 26 SNR.
CODE: 05500077

LED HEAD LIGHT
Мк

En

Светилка за глава со повеќе позиции и три опции за
осветлување: - 25 лумена (10 м, 30 ч), 12,5 лумена (5 м, 48 ч), 6
лумена (4 м, 68 ч) КОД: 51021079
Multi positioning headlamp with three lighting mode options
- 25 lumen (10 m, 30 h), 12,5 lumen (5 m, 48 h), 6 lumen (4 m, 68 h)
CODE: 51021079

WELDAS 23-66
Мк

En

КОД: / CODE: 51021033

Мека ткаенина ја штити главата и лицето во тешки временски услови
ТЕЖИНА: 190 гр.
МАТЕРИЈАЛ: 100% полиестер
ГОЛЕМИНА: uni
КОД: 30710001
Soft fleece fabric protects the head and face in hard weather conditions
WEIGHT: 190 g
FABRIC: 100% polyester
SIZE: uni
CODE: 30710001

КОД: / CODE: 51021034

WELDAS 23-7702
Мк

Сина стреч подкапа за студено време, служи како постлој за шлем или
друга капа. Отпорен на оган надворешн слој.
КОД: 51021032

En

Blue stretch cold weather helmet liner, with flame retardant outer shell.
CODE: 51021032

RIMATARA
Мк

En

Зимска плетена капа
МАТЕРИЈАЛ: 100% акрил
ГОЛЕМИНА: uni
КОД: 03140033
Winter knitted cap.
MATERIAL: 100% acrylic
SIZES: uni
CODE: 03140033

fleece balacava
Мк

En

Мека ткаенина ја штити главата и лицето во тешки временски услови
ТЕЖИНА: 190 гр.
МАТЕРИЈАЛ: 100% полиестер
ГОЛЕМИНА: uni
КОД: 30710001
Soft fleece fabric protects the head and face in hard weather conditions
WEIGHT: 190 g
FABRIC: 100% polyester
SIZE: uni
CODE: 30710001
ЗАШТИТНИ ШЛЕМОВИ

Код: 50258084

Код: 50258082

V-Gard
ВИЗИРИ ЗА ШЛЕМ
Мк

Код: 50258083
Код: 10115822

Овие визири се користат со MSA отвор или шлем
без слот и го одликуваат нашиот уникатен дизајн со
наклон. Може да се користи со слушалки,
полумаски за работа и друга опрема за лична
заштита. Стојат цврсто на шлемот благодарение на
рамната гумена лента. Моделот може да издржи
температури до 350° F (176°C)

Визири за шлем на MSA имаат над 20 верзии кои нудат сигурна заштита од удари, хемиски тестови со спреј
со тест за хемиска компатибилност, високи температури (до 2,5W тт со позлата), краток спој предизвикан од
електричен лак, UV и IR светлина . Постои избор од три дебелини, две ширини и две различни должини и се
достапни рамни или претходно свиткани / летечки. Специјални верзии се исто така достапни за прилагодување на
две опции за заштита на брадата, стандардни и повлечени. Малата тежина обезбедува дополнителна заштита
помеѓу брадата и вратот. Еве преглед на најпопуларните верзии:

05500075

50469006

05700069
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5
1

ED 2C SYNERGY
EN 352-1, 3, 4, 6, 8
Мк

En

Иновативни активни антифони со Bluetooth tm технологија и квалитетно
вградено радио. Бежична врска со мобилниот телефон овозможува повици
или пуштање музика. Придушувајќи ја буката, микрофонот дава чиста
комуникација дури и при екстремно бучни околини. Соодветно само за
користење со шлем.
SNR-28 dB
КОД: 05100031
Innovative active ear muffs with Bluetooth tm technology and with
a high-quality AM/FM radio build in. The wireless connection to your
mobile phone enables calls or streaming of music. A noise suppressing
microphone enables clear communication even in extremely high-noise
environment. Only suitable for use with helmets.
SNR-28dB
CODE: 05100031

антифони

ED 2h SYNERGY
EN 352-1, 3, 4, 6, 8
Мк

En

Иновативни активни антифони со Bluetooth tm технологија и квалитетно вградено
радио. Бежичниот конектор со мобилниот телефон овозможува повици и пуштање
музика. Придушувајќи ја буката, микрофонот дава чиста комуникација дури и при
екстремно бучни околини. Соодветно само за користење со шлем.
SNR-30 dB
КОД: 05100032
Innovative active ear muffs with Bluetooth tm technology and with
a high-quality AM/FM radio build in. The wireless connection to your
mobile phone enables calls or streaming of music. A noise suppressing
microphone enables clear communication even in extremely high-noise
environment. Only suitable for use with helmets.
SNR-30dB
CODE: 05100032

ED 2N EAR DEFENDER
EN 352-1
Мк

En

Антифони со големо ниво на заштита, не спроведуваат електрична енергија.
јака, флексибилна, лента на вратот за балансирање на тежината
околу вратот, држи еднаков комотен притисок врз ушите, меки и
прилагодливи велкро ленти на главата, мека пена во перничињата
за уши со минимално задржување на топлината.
ТЕЖИНА: 215 гр.
SNR - 30 dB
КОД: 05100020
High performance non-conductive hearing protector with strong, flexible
neckband balancing the weight over the neck, keeping an even and
comfortable pressure over the ears, with soft adjustable velcro head strap
for additional comfort, soft foam ear cushions with minimal heat retention.
WEIGHT: 215 g.
SNR - 30 dB
CODE: 05100020

CIRON ADVANCE
EN 352-1
Мк

En

Антифони со големо ниво на заштита. Пластилчна лента на главата за подршка
на антифоните. Боја која лесно се гледа е погодна за користење во природа
(надвор). Компактна градба.
SNR 32dB КОД: 05100029
Powerful ear muffs with plastic head support pads. Their high-visibility
colour is suitable for outdoor use. The construction enables a compact
composition.
SNR 32dB
CODE: 05100029

LEFT/RIGHT DUAL PRO
LEFT/RIGHT CUTOFF PRO
EN 352-4, EN 352-6, EN 352-1, EN 352-2, EN 352-8
Мк

En

Ear- protector with built-in level-dependent:
- allows communication face to face while
protecting - reinforcement of weak signals through
the electronic system
- function for saving battery
- allows of the wearer to hear important sounds
and warning signals
- warning signal for low battery
- AUX Input device for connecting to MP3
- FM Radio for model LEFT / RIGHT CutOFF Pro
DECREASING VALUES: SNR 27dB
CODE: Dual Pro: 50525012
CUTOFF headband: 50525013 - yellow
50525014 - blue
helmet mounted: 05100015- yellow
05100042 - blue

En

Left / RIGHT ear protection is set on the left side
which is different from the right in order to obtain
a better fit to the head. The base concept is that
the ears are not located “in the middle” of our head.
Ear cup is large enough to fit all ears, regardless
of their size. Models are available with low, medium
and high level of protection of the environment in
which to work. Ear is available in three colours.

Антифони со вградени можности:
–овозможува комуникација лице в лице додека заштитува
– засилување на слаби сигнали преку
електричен систем
–функција за штедење на батерија
– дава на носителот да слуша битни звуци и
предупредувачки сигнали
–предупредувачки сигнал за слаба батерија
–AUX уред за вклучување на MP3
– FM радио за модел left/RIGHT CutOff Pro
НАМАЛУВАЧКИ ВРЕДНОСТИ: SNR 27dB
КОД: Dual Pro: 50525012
CUTOFF: со лента: 50525013 - жолта;
50525014 - сина;
за каска: 05100015 -жолта;
05100042 - сина;

LEFT/RIGHT (ПАСИВЕН)
EN 352-1, EN 352-3
Мк

LEFT/RIGHT е комплет на антифони за заштита на
ушите, левата страна е различна од десната за
подобро вклопување на главата. Основниот концепт е
дека ушите не се наоѓаат во "средината" на главата.
Доволно големо за да ги собере сите уши, без
разлика на нивната големина. Моделите се достапни
во ниско, средно и високо ниво на заштита за
околината во која се работи. Достапни во три бои.

НИСКО

СРЕДНО

ВИСОКО

B/H

C/M

H/L

SNR

50525006

27

22

14

24

50525007

27

22

14

24

50525011

27

22

14

24

05100041

27

22

15

25

05100034

27

22

15

25

50525001

27

22

15

25

50525005

32

26

17

28

05100036

32

26

17

28

50525003

32

26

17

28

05100037

29

25

17

28

05100038

29

25

17

28

50525002

29

25

17

28

50525008

33

31

23

33

05100039

33

31

23

33

50525004

33

31

23

33

50525016

32

28

21

31

05100040

32

28

21

31

50525010

32

28

21

31

антифони

EXC
EN 352-1, EN 352-3
Мк

En

Уникатните вбризгано обликувани антифони обезбедуваат
одлично придушување на звукот и максимална комотност.
EXC е соодветен за скоро сите средини каде е потребна
заштита од бука. SNR 27dB, H=29dB, M=23dB, L= 15dB
КОД: 50512002
The Unique injection moulded inserts provide both
excellent noise attenuation and maximum comfort.
EXC is suitable for most environments where hearing
protection is required.
SNR 27dB, H=29dB, M=23dB, L= 15dB
CODE: 50512002

HPE
EN 352-1, EN 352-3
Мк

En

Удобни за целодневно носење со уникатни вбризгано
обликувани антифоник обезбедуваат одлична заштита и
максимален простор за ушите. Се одликува со свеж дизајн кој
нуди низок притисок и високо ниво на комфорт.
SNR 32dB, H=32dB, M=29dB, L= 23dB
КОД: 50512003
Comfortable for all-day wear with unique injection molded
inserts providing excellent attenuation and maximum space for
the ears inside the cup. Features a spring design that offers
low pressure tension and a high level of comfort.
SNR 32dB, H=32dB, M=29dB, L= 23dB
CODE: 50512003

XLS
EN 352-1, EN 352-3
Мк

En

XLS комбинира квалитет и комфорт со голема вредност. Многу
особини кои обично се наоѓаат во поскапи антифони. XLS е
дизајниран за користење во полесни индустриски околини и за
лична употреба. SNR 25dB, H=27dB, M=22dB, L= 15dB
КОД: 50512004
XLS combines quality and comfort with great value. It has many
of the features usually found only in more expensive ear muffs.
XLS is mainly designed for use in lighter industrial
environments and for self use.
SNR 25dB, H=27dB, M=22dB, L= 15dB
CODE: 50512004

EAR 400
EN 352-1
Мк

En

Пластични лесни антифони.
Многу комфорни.
ТЕЖИНА: 178 гр.
НИВО НА ЗАШТИТА: 25
dB КОД: 50523001

Plastic light shell ear-protector.
Very comfortable.
WEIGHT: 178 g
SNR: 25 dB
CODE: 50523001
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EAR 600
EN 352-3
Мк

En

Пластични лесни антифони.
Многу комфорни.
ТЕЖИНА: 178 гр.
НИВО НА ЗАШТИТА: 25 dB
КОД: 50528001

Plastic light shell ear-protector,
very comfortable.
WEIGHT: 178 g
SNR: 25 dB
CODE: 50528001
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EAR 300
EN 352-1
Мк

Пластични лесни антифони. Многу комфорни
ТЕЖИНА: 186 гр.
НИВО НА ЗАШТИТА: 25 dB.
КОД: 50524002 - зелени

En

50524001 - сини
50524003 - црвени
125
9,3
3
6,3

250
14,2
1,3
12,9

Plastic light shell ear- protector,
very comfortable.
WEIGHT: 186 g
SNR: 25dB
CODE: 50524002 - green
50524001 - blue
50524003 - red
500
23,1
1,7
21,4

1000
31,7
2,2
29,5

2000
31,9
2,3
29,6

4000
39,1
2,5
36,6

8000
32,2
3,3
28,9

ED BASIC
EN 352-1
Мк

Многу лесни диелектрични
антифони, идеални за ниско ниво
на бука. Прилагодлива висина.
ТЕЖИНА: 155 гр.
НИВО НА ЗАШТИТА: 24db
КОД: 05100017

En

Very light dielectric ear muffs, ideal for
low-level of noise environment.
Adjustable height.
WEIGHT: 155 g.
SNR: 24db
CODE: 05100017
антифони

ED COMFORT PLUG
ВНАТРЕШНИ
антифони EN 352-2
Мк

En

Внатрешни антифони за еднократна употреба изработени од мека
PU пена со ергономски дизајн за лесно внесување во ушниот
канал, се вклопуваат во ушниот канал за голема удобност. Ниво
на заштита: 37 dB КОД: 50533001
Disposable moulded earplugs made of very soft PU foam with
ergonomic design for easy insert and fit to the ear canal for
high comfort.
SNR: 37 dB
CODE: 50533001

ED COMFORT PLUG
ФИЛЕР
EN 352-2
Мк

En

Внатрешни антифони за еднократна употреба изработени од мека
PU пена со ергономски дизајн за лесно внесување во ушниот
канал, се вклопуваат во ушниот канал за голема удобност. Ниво на
заштита: 37 dB 500 пара/пакет
КОД: 50533005
Disposable moulded earplugs made of very soft PU foam
with ergonomic design for easy insert and fit to the ear
canal for high comfort.
SNR 37 dB
500 pairs/bag
CODE: 50533005

ED COMFORT PLUG
ДИСПЕНЗЕР
EN 352-2
Мк

En

Црн контејнер за 500 пара антифони. Опција да се стави
на ѕид. Без приклучоци.
КОД: 50533004
Black colour, container for 500 pairs option to be wall mounted,
delivered without plugs.
CODE: 50533004

ED FLEX канал
EN 352-2
Мк

En

Конусоидни антифони за кои нема потреба за внесување во увото,
многу лесни, флексибилни, пластична лента која дава можност да се
стават на вратот кога не се користат. Одлични за бучни околини
каде не е потребно константно носење (посетители)
SNR- 23 dB
КОД: 50535001
PU Conical earplugs do not require insertion into the auditory
meatus, with very light, flexible and stylish plastic band
allowing storing them around the neck when not needed,
excellent for noisy environments where constant
wearing is not needed (visitors).
SNR- 23 dB
CODE: 50535001

ED ARTIFLEX DS
резервни тапи
EN 352-2
Мк

Резервни тапи за антифони
за посетители, 10 пара.
SNR - 23dB
КОД: 50535002

En

Backup earplugs for visitors, 10 pairs.
SNR - 23dB
CODE: 50535002

ED COMFORT PLUG CORDED
EN 352-2
Мк

Внатрешни антифони за еднократна
употреба изработени од многу мека
PU пена со ергономски дизајн за
лесно внесување во ушниот канал.
Со кабелче.
НИВО НА ЗАШТИТА: 37 dB
КОД: 50533002

En

Disposable moulded earplugs made
of very soft PU foam with ergonomic
design for easy insert and fit to the ear
canal for high comfort. With cord.
SNR: 37 dB
CODE: 50533002

ED COMFORT PLUG DETECT
EN 352-2
Мк

Внатрешни антифони за еднократна
употреба изработени од многу мека
PU пена во сина боја. Со кабелче и
метално топче кое се детектира на
детектор за метал . Соодветни за
прехранбената индустрија.
НИВО НА ЗАШТИТА: 37 dB
КОД: 50533003

En

Disposable moulded ear plugs made
of very soft PU foam in blue color.
With cord and metal ball detectable by
metal detectors. Suitable for the food
industry.
SNR: 37 dB
CODE: 50533003

ED 4FIT
EN 352-2
Мк

Предобликувани антифони кои се
перат, конектирани со кабелче.
Пластично кутивче за складирање
со држач за ремен.
НИВО НА ЗАШТИТА: 30 dB
КОД: 50533006

En

Pre-moulded washable ear plugs
connected with cord. A plastic storage
cage and belt clip.
SNR: 30 dB
CODE: 50533006

En

Ear plugs with three very fine ribs
and application grip, easy to wash,
possibility of connection by safety fibre
SNR: 29 dB
CODE: 50519001

TRI FLANGE
EN 352-2
Мк

Антифони со три фини ребра, лесно се
перат, можност за конектирање со
безбедносна врвка.
НИВО НА ЗАШТИТА: 29 dB
КОД: 50519001

антифони

POLAR LIGHTNING
UV 400
EN 166, EN 172
Мк

En

Наочари со 8 точки за стакла кои го прилагодуваат видот,
лесни, флексибилен дизајн. Со отвори за вентилација, меки
гумички за носот, поликарбонатни рачки и стакла, овие
наочари даваат добра механичка заштита и максимална
комотност за корисникот.
Тежина 30гр.

Spectacle with an 8-position ratchet for lens inclinartion
adjustment, light and flexible design. With ventilation slits, soft
nose buds, polycarbonate frame and lenses, these glasses
provide good mechanical resistance and maximum wearer
comfort. Weight 30g.

POLARIZED

UV 400
поларизирана
светлина

поларизирано стакло

сончева
светлина

рефлектирана светлина

HALTON
рефлектирачка површина

EN 166, en 172

POLARIZED

Мк

UV 400
POLARIZED

En

Код/Code: 50480001
Стакла/ Lens: 5-3.1 1FT

Спортски наочари со поликарбонатни стакла од класа EN
166 Стаклата имаат заштита против замаглување и
заштита против гребење. Отпорни на удар од честички кои
летаат,а се со слаба енегрија. Затемнети стакла според
EN 172. Полализираните стакла го штитат корисникот од
хоризонтален одсјај.
Sporty eyewear with polycarbonate class 1F lenses according to
EN 166 The lenses feature anti-fog and anti-scratch protection.
Resistant to impact with low energy flying particles. Smoke,
polarized and mirror lenses with a sunglare filter according to
EN 172. Polarized lens protects user against horizontal glare.

Код/Code: 05700064
Стакла/Lens: EN 172 (5-3.1 1FT)

Код/Code: 50482001
Стакла/Lens: EN 172 (5-3.1 1FT)

NEW

Code: 05700067
Леќи/Lens: 5-3,1 1 FT CE

НОВО

Code: 05700071
Леќи/Lens: 5-1,4 1 FT KN CE

Code: 05700066
Стакла/Lens: 5-3,1 1 FT KN CE

bolle TRYON
EN 166, EN 170, EN 172
Мк

Code: 05700065
Стакла/Lens: 2C-1,2 1 FT KN CE

Safety, prescription spectacles. Ultra-wrap-around, sporty design. Soft and
ultra pliable, 160° flex frames, adjustable and non-slip bridge. PLATINUM® coating applied on both surfaces makes them highly scratch-resistant, gives them
high resistance to the most aggressive chemicals and slows the appearance
of fogging. TRYON perfectly combines style, innovation and absolute protection.
* on order

NEW

En

Заштитни наочари. Спортски дизајн. Меќи и ултра флексибилни 160° рачки , се
подесуваат и не се лизгаат. PLATINUM® слој кој се нанесува на двете површини
и ги прави отпорни на гребење, им дава висока издржливост на најагресивните
хемикалии и го успорува замаглувањето. TRYON
*по нарачка
перфектно комбинира стил, иновација и заштита.

НОВО

Код/Code: 05700072
Стакла/Lens: 5-1.4 1 FT KN CE
Код/Code: 05700068
Стакла/Lens: 5-3,1 1 FT KN CE

bolle SILIUM +
EN 166, EN 170, EN 172
Мк

Код/Code: 05700006
Стакла/Lens: 2C-1,2 1 FT KN CE
En

SILIUM + е удобен и ултра лесен модел од поликарбонат. PLATINUM® слој се
нанесува на двете површини и ги прави отпорни на гребаници, им дава
висока издржливост на најагресивните хемикалии и го успорува
замаглувањето. 99.9% UVA/UVB заштита. SILIUM + е одличен избор
комбинирајќи стил, ергономија и долготрајно користење.
SILIUM + is a comfortable and ultra lightweight polycarbonate model.
PLATINUM® coating applied on both surfaces makes them highly scratchresistant, gives them high resistance to the most aggressive chemicals and
slows the appearance of fogging. 99.9% UVA/UVB protection. SILIUM + is an excellent
choice, combining style, ergonomics and performances for extended use.
ЗАШТИТНИ очила

Code: 05700044
Стакла/Lens: 5-3,1 1 F CE

GUNNER
EN 166, EN 170, STANAG 4296, STANAG 2920
Мк

En

Очила со балистичка заштита
МАТЕРИЈАЛ: поликарбонат
БОЈА: транспарентен, камо, црно
ТЕЖИНА: 33 гр
КОРИСТЕЊЕ: механичка работа во затворено со добра видливост.
БАЛИСТИЧНА ЗАШТИТА: STANAG 2920 - STANAG 4296
Spectacles with balistic protection
MATERIAL: polycarbonate
COLOUR: clear, camo, black
WEIGHT: 33 g
AREA OF USE: mechanical indoor work with good visibility conditions.
BALLISTIC RESISTANCE: STANAG 2920 - STANAG 4296

куршуми 3,6 мм (0,14”)

Code: 05700074
Стакла/Lens: 5-3,1 1 F CE

брзина
поголема од 215 м/с (774 км/ч)

Code: 05700045
Стакла/Lens: 2C-1,2 1 F CE

БАЛИСТИЧKА ЗАШТИТА
СТАНАГ 2920 и СТАНАГ 4296 се стандарди за проценка на балистичка заштита во сите земји на НАТО. За разлика од почитувањето на
европскиот стандард EN 166, со кој се дефинира отпорност на удар на челична топка со дијаметар од 6 mm и маса од 0,86 g, удирајќи ги
чашите со брзина од 45 m / s, STANAG 4296 гарантира балистичка заштита според стандардот STANAG 2920, против куршуми од калибар 3,6
мм (0,14 ") и тежина од 325 мг, пукано на 215 метри или 774 км на час (со можност за достигнување на уште поголема брзина, како што е
наведено во извештајот од тест). STANAG 2920 не поставува минимален праг на заштита на ист начин како EN 166, но дозволува одредување
на брзина од 50 км на час со која куршумот може да го перфорира окуларот со 50% веројатност. Покрај тоа, очилата што се во согласност
со стандардот STANAG 4296 исто така мора да исполнуваат голем број на барања, како што се:
- отпорност на удар според условите дефинирани со стандардот STANAG 2920;
- критериуми за употреба: очилата треба да бидат колку што е можно лесни и удобни; имаат максимално намалување на потењето (преку)
вентилација и / или соодветна обвивка) и имаат добра отпорност на гребење во случај на продолжена употреба
- оптички својства: очилата мора да обезбедат видно поле од најмалку 160 ° и не смеат да го нарушуваат видот;
Дополнителни карактеристики: Очилата треба да имаат најнизок можен одсјај и да бидат компатибилни со употребата на
други безбедносни карактеристики.

ALTERNATOR

UNIVET 5X1
EN 166

EN 166
Мк

En

Овие повеќенаменски заштитни наочари нудат различни нивоа на
заштита и се лесно прилагодливи на секаков тип на работа. Опции
за обливање - Sightgard или OptiRock (издржливи против
ġėмаглįęėĽĞ со одлични карактеристики против гребење).
Алтернаторот доаѓа со кабелче и мека торба.ƑúĞġĞĬęĞĩ пар на ĭĮėĥħė
достапен како акцесоар. Teжина 35гр.

Мк

En

Штити против удари и UV радиација. Може да се користат подолго време
бидејќи не создавата измрдување или замор. Нема дисторција на бојата.
Користени во механичка работа со добра видливост.
Protects against impacts and UV radiations. Can be used for prolonged periods
as it does not create distortion or fatigue. No colour distortion.
Applications: Mechanical work in good visibility conditions.

These multifunctional protective glasses offer different
levels of protection and are easily adaptable to every type of
work. Coating Options: Sightgard or OptiRock (durable high performance
anti-fog coating with outstanding anti-scratch properties). Alternator comes
with soft bag and a cord. Vented and non-vented dust inserts and spare
exchangable lenses are also available as accessories.
Weight 35 g.

Код/Code: 50439045
Стакла/Lens: 2C-1.2 U 1 FTK N CE
Code: 50446005
Стакла/Lens: 5-2.5 MSA 1 FT CE

Code: 50446006
Стакла/Lens: 5-1.7 MSA 1 FT CE

Code: 50446001
Стакла/Lens: 2-1.2 MSA 1 FT CE

Code: 50446004
Стакла/Lens: 2C-1.2 MSA 1 FT CE

Code: 50446003
- мека влошка без
вентилација - soft pad, nonventilated

Code: 50446002
- влошка со вентилација
апсорбира удари.
- shock absorption, ventilated

Код/Code: 50439046
Стакла/Lens: 2C-1.7/5-1.7 U 1 FTK N CE

влоШки за Alternator
EN 166
Мк

En

Апсорбираат удари (со вентилација) и ја филтрираат прашината (без
вентилација).
Едно паковање содржи 12 бр.
Spectacle Accessory Pads. Shock absorption (ventilated) dust filtering
(not ventilated).
One package contains 12.
ЗАШТИТНИ очила

НОВО

Код/Code: 05700055
Стакла/ Lens: 2C-3/5-3.1 1 FT CE

NEW

Код/Code: 05700073 Стакла/
Lens: 2C-1.7 1 FT CE

UNIVET 5X9 SPORT
EN 166, EN 170
Мк

En

Наочари со иновативен дизајн. Интегрирани странични штитници со
вентилационен систем. Прилагодливи со Softpad технологија. Перфектно
препознавање на бои. Заштитните наочари ве носат во нова димензија,
дизајнирани за максимална заштита од удари и пружаат комфорт и мала
тежина како спортски наочари.
Spectacles with innovative design. Integrated side shields with ventilation
system. Adjustable temples with SoftPad technology. Perfect colour
recognition (TSR). Safety glasses enter a new dimension, designed to have
the maximum impact protection and guarantee comfort and lightness as
sport glasses.

Code: 50417016
Стакла/Lens: 5-2 MSA 1 FT CE

Code: 50439011
Стакла/Lens: 2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE

Code: 50417015
СтаклаLens: 2C-1,2 MSA 1 FT CE

UNIVET 5X4

PERSPECTA 1320

EN 166, EN 170, EN 172
Мк

En

Рамки со спортски особини идеални за стабилност и комотност.
Елегантни рачки со анатомски и антиалергиски носни држачи.
Spectacle with wrap around shape, ideal for the sports person looking
for utmost stability and comfort. Elegant frame with analergic and
anatomic nose buds.

EN 166
Мк

En

Овие заштитни наочари се модерни и комфортни. Со прилагодливост во 3
различни позиции каде се менува должината и обликот на стаклата,
овозможува PERSPECTA 1320 системот да одговара на секој облик на лице.
Меките држачи за нос даваат комфорт и не се лизгаат. Со слој против
замаглување и 99,9% заштита од UV зраци.
These protective glasses are modern and comfortable. With a 3-position-adjustment
system for temple length and lens inclination that allows the PERSPECTA 1320 to fit to
every face shape. Soft nose buds and temple ends keep the spectacle from slipping
and provide good wearer comfort. With anti-fog coating and 99,9% UV protection.

Code: 50477003
Стакла/Lens: 2C-1.2 MSA 1 FT CE

Code: 50417011
Стакла/Lens: 2C-1.2 MSA 1 FT CE

move

PERSPECTA 1900
EN 166

EN 166
Мк

En

Елегантен и лесен дизајн со панорамски поглед. Достапни во различни бои на
стакла, како и слој против замаглување. Екстремно широко видно поле. Меките
носни штитници спречуваат лизгање. Комбинацијата од тврди и меки
материјали дава неверојатен комфорт.
Тежина: 27 гр.
Elegant and light design with panoramic view. Available in different lens
colors and anti-fog option. Excellent, wide field of vision. Soft nose pads,
which prevent the glasses from slipping. Combination of solid and soft
material for extraordinary comfort. Weight: 27 g.

Code: 50477001
Стакла/Lens: 2C-1.2 MSA 1 FT CE

Code: 50477002
Стакла/Lens: 2C-1.2 MSA 1 FT CE

Мк

En

Елегантен и лесен дизајн со панорамски поглед. Достапни во различни бои на
стакла, како и слој против замаглување. Екстремно широко видно поле. Меките
носни штитници спречуваат лизгање. Прави рачки, нема потреба од подесување на
должината. Комбинацијата од тврди и меки материјали дава неверојатен комфорт.
Тежина: 27 гр..
Eleganт and light design with panoramic view. Available in different lens
colors. Anti-fog option. Extremely wide, field of view. Straight temples, no
need for length adjustment. Soft noseguards that prevent glasses from
slipping. Combination of hard and soft material for extraordinary comfort.
Weight: 27 g.

Code: 50417013
Стакла/Lens: 5-2.5 1 FT CE

Code: 50417012
Стакла/Lens: 5-1.7 1 FT CE

BLOCKZ
EN 166
Мк

En

Елегантен и лесен дизајн со панорамски поглед и комфорт. Поликарбонатните
стакла се со првокласен квалитет. Динамична апсорбција на удари класа F.
Достапни во различни бои на стаклата и слој против замаглување. Екстремно
широко видно поле. Прави рачки, нема потреба од подесување на должината.
Меките носни штитници спречуваат лизгање. Комбинацијата на тврди и меки
материјали дава неверојатен комфорт. Тежина 27 гр.
Elegant and lightweight design with panoramic view and comfort.
Polycarbonate lenses of class quality 1. Dynamic impact class F. Available in
different lens colors and anti-fog feature. Excellent, wide field of vision. Straight
frames saving length correction. Soft noseguards to prevent glasses from
slipping. Combination of hard and soft material for extraordinary comfort.
Weight 27 g

Blockz Clear
Code: 50471001
Стакла/Lens: 2C-1.2 MSA 1 FT CE

Blockz Smoke
Code: 50471002
Стакла/Lens: 5-2.5 MSA 1 FT CE

ЗАШТИТНИ очила

AGATE - B
EN 166
Мк

En

Код/Code:
50458005 Стакла/
Lens: 5-3,1 SGI 1 CE

Заштитни наочари со поликарбонатни стакла овозможуваат целосно
покривање и заштита на очите. Иновативниот дизајн обезбедува
заштита од удари, 99% UVA / UVB заштита. Со прилагодливи рамки и
гумени носни штитници за максимален комфорт.
These protective glasses with polycarbonate lenses provide
all-round coverage and sight protection. The innovative design ensures high
impact resistance and 99% UV/UVA protection. With adjustable glass frames
and rubber nose buds for maximum wearer comfort.

AGATE - c
EN 166
Мк

En

Код/Code: 50458004
Стакла/Lens: 2C-1,2 SGI 1F CE

Заштитни наочари со поликарбонатни стакла овозможуваат целосно
покривање и заштита на очите. Иновативниот дизајн обезбедува
заштита од удари, 99% UVA / UVB заштита. Со прилагодливи рамки и
гумени носни штитници за максимален комфорт.
These protective glasses with polycarbonate lenses provide all-round
coverage and sight protection. The innovative design ensures high impact
resistance and 99% UV/UVA protection. With adjustable glass frames and
rubber nose buds for maximum wearer comfort.

CORAL
EN 166
Мк

En

Код/Code:
50458009 Стакла/Lens:
2-1,2 SGI 1F CE

Заштитни наочари со поликарбонатни стакла овозможуваат целосно покривање
и заштита на очите. Иновативниот дизајн обезбедува заштита од удари, 99%
UVA / UVB заштита. Со прилагодливи рамки и гумени носни штитници за
максимален комфорт.
Protective goggles with polycarbonate lenses and high impact resistance. The
innovative full-coverage design ensures safe-guarding against eye injury and
the adjustable frames are to provide maximum wearer comfort.
With 99% UVB/UVA protection.

Код/Code: 50439001
Стакла/Lens: 2C-1.2 U 1
FT K N CE

Код/Code: 05700036
Стакла/Lens: 2C-1.7 1 FT K CE

EN 166
Мк

En

505 UP наочари со еластична структура, флексибилни и отпорни. Стаклата
се достапни во повеќе верзии и имаат чисти спортски и модерни линии.
Малата тежина, комбинирано со прилагодливите носни штитници, даваат
подобрен комфорт и заштитен ефект.

UV 400

UNIVET 505 UP

505 UP spectacles with elastic structure, flexible and resistant. The wraparound lens, available in different versions and the clean lines accentuate the
modern and sporty style. The low weight, excellent fit, combined with the new
adjustable nose pads, improves comfort and the protective effect.

Код/ Code: 05700052
Стакла/Lens: 2C-3/5-3.1 U
1 FT CE U

Код/ Code:
05700051 Стакла/Lens: 2C-1.2 U 1
FT K N CE U

UNIVET 506 UP
EN 166
Мк

En

506UP претставува техничко и естетско подобрување. Панорамските
стакла се достапни со AF+ и AS+ слој кои се одлични за сите услови.
Врвовите се гумени, а се прилагодува и инкланацијата и должината,
тотално приспособување на носниот дел во различни бои. Сето ова
нуди висок степен на лично прилагодување.
506UP presents technical and aesthetic improvements. The panoramic and
wrapping lens is available with AF+ and AS+ coatings for superior performance in all conditions. The temples with rubber tips and adjustable in length
and inclination, the total adaptability of the nosepad and the new range of
vibrant colors allow a high degree of customisation of the device.
ЗАШТИТНИ очила

Код/Code: 50437001
Стакла/Lens: 2-1,2
SGI 1F CE

Код/Code: 50436001
Стакла/Lens: 2-1,2
SGI 1F CE

Barden

ROZELLE

EN 166
Mk

En

EN 166

Заштитни наочари со поликарбонатни стакла и висока издржливост на удари.
Иновативен дизајн за заштита од повреди на окото. Регулирањето на рамките
дава максимален комфорт на корисникот. 99% UVA / UVB заштита.
Protective glasses with polycarbonate lenses and high impact resistance. The
innovative full-coverage design ensures safeguarding against eye injury and
the adjustable frames are to provide maximum wearer comfort. With 99%
UVB/UVA protection.

Код/Code: 50437002 Стакла/
Lens: 2-1,2 SGI 1F CE

Mk

En

Наочари со атрактивен дизајн и поликарбонатни стакла. Наочарите
на Rozelle даваат заштита во две форми - транспарентни стакла со
UV заштита и затемнети стакла за механичка заштита.
Spectacle with attractive design and polycarbonate lenses. The glasses
Rozelle provide protection in two forms - trаnsparent lenses with UV protection and tinted lenses with mechanical protection.

Код/Code:
50437003 Стакла/
Lens: 5-3,1 SGI 1 CE

Код/Code:
50436002 Стакла/
Lens: 5-3,1 SGI 1 CE

UNIVET 546
EN 166
Мк

Код/Code:
50439003 Стакла/Lens: 2C-1.2
U 1 FT K N CE

En

Код/Code: 50439004
Стакла/Lens: 5-1,1 U 1 FT K CE

Univet 546 моделот се карактеризира со привлечен дизајн. Ергономскиот
изглед дава перфектно придржување кон лицето, без потреба од
понатамошно прилагодување. Поликарбонатните стакла со интегрирани
странична заштита. Гумените носни штитници имаат технологија која
пружа одлично ниво на комфорт дури и при долготрајно користење.
Univet 546 model is characterized by an attractive and enveloping design.
The ergonomic fit provides a perfect adherence to the face and doesn’t need
further adjustments. Wraparound polycarbonate lens with integrated side
shields. The rubber nose buds and the temples equipped with overmolding
technology offer an excellent level of comfort even with prolonged use.

Код/Code:
50417010 Леќи/Lens: 5-2.5
MSA 1 FT CE

Код/Code:
50472001 Леќи/Lens: 2C-1.2 MSA
1 FT K CE

PERSPECTA 9000

featherfit

EN 166
Мк

En

EN 166

Неверојатно лесни (26 g), отпорни и истрајни заштитни наочари за
целодневно носење. Со поликарбонатни стакла, оптика класа 1.
Заштитниот слој околу стаклата дава совршена заштита од удари во
пределот на очите. Специјални штитници за носот ги осигуруваат
наочарите, елиминирајќи го проблемот од лизгање додека даваат меко
чувство при носење. Достапно во различни бои со слој против
замаглување.
Incredibly light (26 g), resilient and durable protective eye wear for all-day
wear. With polycarbonate lenses, optical class 1. The snug-fitting wrap-around
lens provides perfect impact protection around the eyes. Special nose-pads
secure the glasses, eliminating the problem of slippage while providing a
pillow-soft fit. Available in different colour lenses with anti-fog coating.

Код/Code: 50417007
стакла/Lens: 2C-1.2 MSA 1 FT CE

Мк

En

Модерните и неверојатно лесни наочари се совршена комбинација на
високо ниво на заштита и поволна цена. Со голема издржливост на
удари (издржливост на удар 45 m/s) "F" и комотна обвивка околу
стаклата. Даваат прегледен видик и добра заштита. Дополнителна
отпорност при екстремни температури (од -5 до 55°C). Слој против
гребење TuffStuf според стандардот EN 166 “K” ,UV филтер 99.9%. Бојата
на СТАКЛАТА може да се менува за надворешно, внатрешно користење:
прозирни, затемнети.
ТЕЖИНА: 20 гр.
The modern and incredibly light spectacles are the perfect combination of
high protection level and price. With high impact resistance (low energy
impact 45 m/s) “F” and comfortable, wrap-around lens, FeatherFit ensures
undistorted view and good protection. Soft temple tips and nosepad for
cushion fit. Additional resistance in extreme temperatures (from -5 to 55
°C). Anti-scratch coating TuffStuff according to EN 166 “K” standard, UV filter:
99.9%. Color of lenses for indoor and outdoor applications: clear, smoke.
WEIGHT: 20 g.

Код/Code: 50417009
Стакла/Lens: 5-2.5 MSA 1 FT CE

Код/Code: 50472002
Стакла/Lens: 5-2.5 MSA 1 FT K
CE

Код/Code: 50417008
Стакла/Lens: 2-1.2 1 MSA
FT CE

univet 529
EN 166
Мк

En

Код/Code: 50439002 Леќи/
Lens: 2C-1.2 U 1 FT K CE

Модел 529 е со големи панорамски стакла кои прават неговата област на
покривање да е слична на очила. Широкото видно поле нуди поглед без оптичка
дисторција, давајки совршена прегледност и видливост. Рачките се прилагодливи
по должина за подобра адаптација на лицето на секој корисник.
The model 529 is characterized by a large panoramic lens which makes its
coverage area similar to a goggle. The wide field of view offers no optical
distortion, ensuring perfect visibility. The temples are adjustable in length and
inclination for greater adaptability to the face of any user.
ЗАШТИТНИ очила

Код/Code: 50439008
Стакла/Lens: 2C - 1,2/5-1,4
U 1 FT K CE

Код/Code: 50439007
Стакла/Lens: 2C - 2,5/5-2,5 U
1 FT K CE

Код/Code:
50439006 Стакла/Lens: 2C - 1,2 U
1 FT K CE

univet 553
EN 166
Мк

En

Иновативниот 553 ZERONOISE е специјално дизајниран за олеснување на
комбинираната употреба со уреди за заштита на слухот: пократките терминали и
намалените пресеци го откажуваат мешањето на перничињата избегнувајќи
пригушување на увото. Корисникот може да ги носи без да треба да ги вади
антифоните.
The innovative 553 ZERONOISE is equipped with patented temples specially
designed to facilitate the combined use with hearing protection devices: the
shorter terminals and the reduced sections cancel the interference with
cushions avoiding the ear muff to lose part of its attenuation capacity. The
flexible and shaped temples give the operator comfort and allow to wear the
glasses without having to remove the ear muffs.

Код/Code: 50413002
Стакла/Lens: 2-1,2
SGI 1F CE

VS 170
EN 166
Мк
En

Наочари со поликарбонатни стакла и флексибилни рамки.
Специјално дизајнирани за индустриска работа.
Goggles with polycarbonate lenses and flexible frames. Especially designed
for industrial work.

Код/Code:
50413001 Стакла/Lens:
SGI 1F CE 2C-1,2

Код/Code:
50473001 Стакла/Lens: 2C-1.2
MSA 1 FT K CE

Код/Code: 50473002
Стакла/Lens: 5-2.5 MSA 1 FT K CE

over - g
EN 166
Мк

En

Проектирани да се носат врз мали или средни наочари со диоптер ако е
тоа потребно. OverG дава голема заштита од удари ( удар со ниска
енергија45 m/s) “F”и целосна предна горна и странична заштита.
Модерните и светли наочари се перфектна комбинација од заштита и
поволна цена. Дополнителна заштита во екстремни температури (од -5
до 55 °C). Слој против гребење. TuffStuff според EN 166 “K” стандард, UV
филтер - 99.9%. Бојата на стаклата се прилагодува за надворешна и
внатрешна употреба. Тежина: 30 гр.
Designed to be worn over medium or small prescription spectacles if needed.
OverG provides high impact resistance (low energy impact 45 m/s) “F” and full
upper, front and side protection. The modern and incredibly light spectacles
are the perfect combination of high protection level and price. Additional
resistance in extreme temperatures (from -5 to 55 °C). Anti-scratch coating
TuffStuff according to EN 166 “K” standard, UV filter: 99.9%. Color of lenses for
indoor and outdoor applications: clear, smoke. Weight: 30 g.

UNIVET 557
EN 166
Мк

En

Код/Code:
05700053 Стакла/
Lens: 2C-3/5-3.1

Очила со метални рамки обвиткан дизајн. Рачки со метална основа за
лесно прилагодување, неопренски преден дел нуди одлична комоција
при користење.
Spectacles with metal frames and wrapping design. Temple tips with metal
core for easy adjustment and neoprene front support provide a great
comfort of use.

ЗАШТИТНИ очила

UNIVET 520 (VS 160)
EN 166
Мк

En

Код/Code:
50439025 Стакла/
Lens: 2-1,2 U 1 F CE

Наочари со широки Стакла, компатибилни со обични наочари.
Целосно изработени од поликарбонат, без метални делови.
Соодветни во широка примена.
Glasses with wide lens, compatible to prescription spectacle. Entirely made
of polycarbonate, without metal fragments. Suitable to a wide range of
applications.

skyline
EN 166
Мк

En

Код/Code:
50459001 Стакла/Lens:
2C-1,2 SGI 1F CE

Овој модел комбинира спортски стил, комоција и добра заштита.
Ергономскиот дизајн дава перфектно прилагодување на лицето и
дава високо поле на видливост.
The eye wear combines sport style, comfort and good mechanical protection.
The ergonomic design ensures perfect fit to the face and provides a wide
field of vision.

AMBER-C
EN 166
Мк

En

Код/Code:
50458002 Стакла/Lens:
2C-1,2 SGI 1F CE

Заштитни наочари со поликарбонатни стакла и добра издржливост на
удари. Иновативниот целосно покриен дизајн дава максимално
чување од повреда на окото, 99% UVB/UVA заштита.
Protective glasses with polycarbonate lenses and high impact resistance. The
innovative full-coverage design ensures maximum safeguarding against eye
injury. Provides 99% UVB/UVA protection.

AMBER-G
EN 166
Мк

En

Код/Code:
50458003 Стакла/
Lens: 5-3,1 SGI 1 CE

Заштитни наочари со поликарбонатни леќи и добра издржливост на
удари. Иновативниот целосно покриен дизајн дава максимално
чување од повреда на окото, 99% UVB/UVA заштита.
Protective glasses with polycarbonate lenses and high impact resistance. The
innovative full-coverage design ensures maximum safeguarding against eye
injury. Provides 99% UVB/UVA protection.

PERSPECTA FL250
EN 166
Мк

En

Код/Code: 50417023
Стакла/Lens: 2C-1.2 MSA 1 FT K CE

Исклучително лесни, само 25 гр. Поединечни стакла како "мачкини очи"
специјално дизајнирани за луѓе со помало лице. Транспарентен дизајн
и безбедни очилаи со оптичка класа 1 и 99% UV заштита.
The lightweight in the range at only 25 g. Sleek, single lens, the “cat eye”
spectacle is especially suited to smaller faces. Transparent design and safe
glasses with optical class 1 and 99% UV protection.

ALTIMETER
EN 166
Мк

En

Мека стаклена рамка за целосна заштита и голема издржливост од
удари. Со еластично прилагодлива трака, слој против замаглување и 18
воздушни вентилации, UV400 за затемнети стакла ,(99.9% UV за чисти
стакла). Овие очила даваат одличен комфорт. Тежина: 38-42гр.
Soft glass frame for maximum protection and high impact resistance.
With elastic adjustable headband,antifog coating and 18 air vents, UV400 for
smoked lens (99.9% UV for clear lens). These glasses ensure great wearer
comfort. Wеight: 38-42 g.

Код/Code:
50450001 Стакла/Lens:
2C-1,2 MSA 1 FT CE

Код/Code:
50450002 Стакла/Lens:
5-2,5 MSA 1 FT CE

UNIVET 5X1, UV400 CLEAR
EN 166, EN 170, EN 172
Мк

En

Мека стаклена рамка за целосна заштита и голема издржливост од удари.
Со еластично прилагодлива трака, слој против замаглување и 18
воздушни вентилации, UV400 за затеменети стакла,(99.9% UV за чисти
стакла). Овие наочари даваат одличен комфорт. Тежина: 38-42гр.
Soft glass frame for maximum protection and high impact resistance.
With elastic adjustable headband,antifog coating and 18 air vents, UV400 for
smoked lens (99.9% UV for clear lens). These glasses ensure great wearer
comfort. Wеight: 38-42 g.

Код/Code:
50439046 - smoked;
50439045 - clear
стакла/Lens:
2C-1.7/5-1.7

CHEMPRO
EN 166
Мк

En

Мека стаклена рамка за целосна заштита и голема издржливост од
удари. Со еластично прилагодлива трака, слој против замаглување и 18
воздушни вентилации, UV400 за затеменети стакла,(99.9% UV за чисти
стакла). Овие наочари даваат одличен комфорт. Тежина: 38-42гр.

Soft glass frame for maximum protection and high impact resistance.
With elastic adjustable headband,antifog coating and 18 air vents, UV400 for
smoked lens (99.9% UV for clear lens. These glasses ensure great wearer
comfort. Wеight: 38-42 g.

Код/Code:
50451002 Стакла/Lens: 2C-1,2
MSA 1 FT K CE

ЗАШТИТНИ очила

UNIVET 620u
EN 166
Мк

En

Код/Code:
05700054 Стакла/Lens: 2C-1.2 U 1
BT K N CE U

Наочари со перфектна комбинација од ергономија и дизајн.
Софистициран индиректен вентилационен систем. Меки TPR рамки кои
даваат оптимален комфорт. Може да се носи врз било кои обични
наочари благодарение на сферните стакла.
Goggles with perfect mix of ergonomics and design. Sophisticated indirect
ventilation system. Soft TPR frame assures optimal level of comfort. Can be
worn over any prescription spectacles thanks to its spherical lens.

FLEXICHEM
EN 166
Мк

En

Код/Code:
50451003 Стакла/Lens: 2C-1.2
MSA 1 FT N CE

Овие удобни наочари имаат ацетатни стакла кои нудат заштита против
хемиски супстанци, прскачки и летачки честички. Флексибилната рамка
и индиректната вентилација дава подобар комфорт за корисникот. Со
прилагодлива трака и мат SoftFlex рамка.

These comfortable spectacles with acetate lens offer protection against
chemical substances, splash and flying particles. The flexible frame and
the indirect ventilation improve the wearer comfort. FlexiChem can be also
worn over most prescripton spectacles. With adjustable headband and matt
SoftFlex frame.

PERSPECTA GIV2300
EN 166
Мк

En

Код/Code:
50417022 Стакла/Lens: 2C –
1,2 MSA 1 BT CE

PERSPECTA GIV 2300 е новата димензија на стил и комфорт. Овие заштитни
наочари имаат флексибилни рамки кои се прилагодуваат совршено со
индивидуалните контури на лицето. Слој за заштита од замаглување и
гребење. UV филтер 99.9% . Панорамските стакла даваат добра заштита од
удари при екстремни температури. Комфортната трака за главата е
прилагодлива по должина. Наочарите имаат 11 индиректни вентилациони
дупки и даваат добра циркулација додека штитат од прскање и прашина.
PERSPECTA GIV 2300 is a new dimension of style and comfort. These protective glasses have a flexible frames that adapts perfectly to the individual
contours of the face. Sightgard lens coating - anti-fog and good anti-scratch
properties. UV filter 99.9%. Panorama lens with good impact-protection at
extreme temperatures The comfortable headband is adjustable in length. The
glasses have 11 indirect ventilation holes and provide good circulation while
protecting against splashes and dust.

UNIVET 601
EN 166
Мк

En

Напредно технолошки наочари со широко видно поле и комбинирани
вентилациони системи (директна и индиректна вентилација).
Прилагодливата трака и меката рамка ефикасно го шират притисокот
на лицето. Категорија III° PPE (PC верзија).
High-tech goggles with wide field of vision and combined ventilation systems
(vented and indirect ventilation). The adjustable headband and the soft frame
effectively distribute the pressure on the face. RX insert available.
Category III° PPE (PC version).

Код/Code: 50439013
Стакла/Lens: 2C-1.2 U 1 BT K N CE U

UNIVET 6x3
EN 166, en 170, en 172
Мк

En

Напредно технолошки наочари против удари и Uv зрачење. Може да
се користат подолг временски период бидејќи не создаваат замор.
Нема промена на бојата. Достапни во UV400 верзија за зголемена UV
заштита. Погодни за механичка работа во услови со добра видливост.
High-tech goggles against impacts and UV radiations. Can be used for prolonged periods as it does not create distortion or fatigue
No colour distortion. Available UV400 version for an increased UV protection
Mirrored version (FM). Suitable for mechanical work in good visibility conditions.

Код/Code:
50439041 Стакла/Lens: 2C-1.2 U 1 BT
9 K N 0068 CE

UNIVET 6x3f
EN 166, 170, en 172
Мк

En

Заштитен штит за лице со предна вентилација на препишани
очила. Целосно прилагодлив на 6X3 модел.
Protective face shield with front ventilation of prescription eyewear. Fully
adaptable to 6X3 model.

Код/Code:
50439042 Стакла/Lens: 2C-1.2 U 1
BT K N CE U

ЗАШТИТНИ очила

UNIVET 611
firefighters
EN 166
Мк

En

Код/Code: 05700070

Наочари со ацетатни леќи кои штитат од хемиски супстанци, прскачки
и летачки честички. SoftFlex рамката има индиректна вентилација.
FlexiChem може да се носи и врз наочари со диоптер. Со прилагодлива
трака.
Goggles with acetate lens protects against chemical substances, splash
and flying particles. The SoftFlex flexible frame and the indirect ventilation
improve the wearer comfort. FlexiChem can be also worn over most prescription spectacles. With adjustable headband.

PANOLUX
EN 166
Мк

En

Код/Code: 50427001

Наочари со поликарбонатен визор и PVC рамка. Директни
вентилациони отвори. Штити против киселина и прашина.
Прилагодлива должина на траката за додатен комфорт.
Goggles with polycarbonate lens and PVC frame. Direct ventilation vents.
Against acid splashes and dust. Adjustable length of headband for extra
comfort.

4800p
EN 166
Мк

En

Код/Code: 50402001

Наочари отпорни на удар, специјално дизајнирани за индустриска
работа. Со слој против маглење и карактеристики против гребење. UV
филтер. PVC рамка со поликарбонатни стакла. Прилагодлива еластична
трака за додатен комфорт. Соодветни за долготрајна употреба без да
предизвика замор.
Impact resistant glasses, especially designed for industrial work. With anti-fog
coating and anti-scratch properties. UV filter. PVC frame with polycarbonate
lenses. Adjustable elastic headband for extra comfort. Suitable for prolonged
use, without causing distortion or fatigue.

4800a
EN 166
Мк

En

Код/Code: 50401001

Наочари отпорни на удар, специјално дизајнирани за индустриска
работа. Со слој против маглење и против гребење. UV филтер. PVC рамка
со поликарбонатни стакла. Прилагодлива еластична трака за екстра
комфорт. Соодветна за подолга употреба без да предизвикува замор.
Impact r esistant glasses, especially designed for industrial work. With anti-fog
coating and anti-scratch properties. UV filter. PVC frame with polycarbonate
lenses. Adjustable elastic headband for extra comfort. Suitable for prolonged
use, without causing distortion or fatigue.

ВИЗИРи за лице
fecial shields

UNIVET 699
EN 166
Мк

En

EN 166

Штит од поликарбонат. Сите доаѓаат со визир и
заштита за брадата. Заменски визир достапен.
КОД: 50439015
Light and comfortable face shields which
provide all round visibility. Polycarbonate visor
with adjustable headgear. All Facesaver shields
are supplied complete with visor and chinguard.
Replacement visor available.
CODE: 50439015

UNIVET 607

En

Овој поликарбонатен визир ги заштитува
целосно очите и лицето. Штити против
капки и спрејови. Специфична верзија е
достапна за заштита од струјен лак.
КОД: 50439026
This polycarbonate shield protects the whole
face and eyes. Protects against drops and
sprays. Specific version available for protection against electric arc.
CODE: 50439026

Мк

En

EN 166

Поликарбонатен штит за лице кој штити со PVC визир
од повреда и механички честички, капки или
мали количини течности. Оптична класа: 1B.
КОД: 50430001

En

En

Универзален адаптер од анодизиран
алуминиум или пластика. Систем на
затварање кој го прави стабилн и
прилагодлив. 90° вртење со два клика.
КОД: 50439027
Universal joint made of anodized aluminium or
plastic. Sealing system with spring makes the
device stable and highly adaptable. 90° flip-up
with two clicks.
CODE: 50439027

Поликарбонатен штитник за лице со стреа
кај челото. Оптична класа: 1 В. КОД:
50431001
Poly carbonate face shield and forehead
spoiler. Optical class: 1B.
CODE: 50431001

sp 29

sp 28

EN 166
Мк

Мк

Polycarbonate face shield protects with PVC visior
protects the face against injury by mechanical particles,
drops or small splashes of liquid. Optical class: 1B.
CODE: 50430001

UNIVET 606

EN 166
Мк

visiguard
mesh

visiguard

EN 166
Мк

En

EN 166

Поликарбонатен визир
Големина: 220 х 290 мм
Оптичка класа 2.
КОД: 50409001
Plexiglas protective
shield. Size: 220 x 290
mm. Optical class 2.
CODE: 50409001

Мк

En

Заштитен визир од
плексиглас. Големина: 330 x
290 мм. Оптичка класа 2.
КОД: 50410001
Plexiglas protective shield.
Size: 330 x 290 mm
Optical class 2.
CODE: 50410001

ЗАШТИТНИ очила

СТАКЛА ЗА
ЗАВАРУВАЊЕ

se 1140/weldguard
EN 166
Мк

En

En

Стакла за очила за заварување
SE 1140, 51/108 см.
КОД: 50415017
Glass for welding goggles, 51/108 сm.
CODE: 50415017

Мк

En

Welding goggles with soft flexible facepiece, fixed
rectangular clear lens and flip front welding lens,
class F visors, indirect ventilation, fit over dioptric
spectacles, protection against welding radiation,
dark welding visor is not included.
CODE: 50435001

Минерални стакла за заштитни наочари за
заварување. Може да се користат долготрајно
без замор. 0-8 DIN. КОД: 50439018
Mineral glass lenses for welding protective goggles,
Ø 50 mm, DIN 0-8 for
prolong use, without
Код/ Code:
DIN
causing distortion or
50439018
0
fatigue.
50439019
3
CODE: 50439018
50439020
4
50439021
5
50439022
6
50439023
7
50439024
8

Исклучително лесни наочари со поликарбонатни стакла
отпорни на гребење и микрометарско прилагодување на
должината на рачките. Со вградени странични штитници.
КОД: 50439016
Incredibly light spectacles with non-scratch polycarbonate
lens and micrometic adjustment of the length temples. With
built-in sideshields.
CODE: 50439016

univet 618

EN 166

En

EN 166

EN 166
Мк

Наочари за заварувачи со флексибилен дел за
лицето, фиксирани правоаголно стакло и капак за
врз стаклото, индиректна вентилација, заштита од
заварувачка радијација, не е вклучен темен
заварувачки визир. КОД: 50435001

glass lens
Мк

univet 511

artilux weld

EN 166
Мк

Заштитни заварувачки наочари од мек и отпорен на
топлина материјал со менувачки филтри. Рамката
е од флексибилна пластика за да го поедностави
менувањето на стакла за корисникот.
Вентилациониот систем е интегриран во
латералната заштита. КОД: 50439014

En

Welding protective goggles from soft and heatresistant material with interchangeable filters. The
frame is made of a flexible plastic material to
simplify the exchange of the lenses by the user. A
ventilation system is integrated in the lateral
protection to increase worker’s comfort.
CODE: 50439014

EN 166
Мк

En

Заштитни наочари со flip систем округли стакла,
класа F. Можност за употреба на диоптрични
стакла. Заштитуваат од радијација при
заварување, сина боја.
КОД: 50403001
Welding goggles with flip circular visors, fit over
dioptric spectacles, class F visors, protection
against welding radiation, blue color.
CODE: 50403001

mask 4

p850 sacit

EN 166, EN 169, EN 175

EN 166, EN 169, EN 175
Мк

En

Професионален шлем за заварување со автоматско затемнување. Се
карактеризира со атрактивен дизајн, електронската маска P850 е совршена за
оние кои сакаат универзален економски и сигурен продукт за користење.
Оптичка класа 1/1/1/2 КОД: 05700010

Мк

En

Шлем од PVC за заварувачи со оклоп, подвижен
екран. КОД: 50422002
Welder’s shield of PVC with headband, rolling screen.
CODE: 50422002

Professional auto-darkening welding helmet. Characterised by an attractive
design, the P850 electronic mask Is perfect for those who want a universal,
economic and reliable product to use. Optical class 1/1/1/2
CODE: 05700010

mask 3

ЗАВАРУВАЧКИ СТАКЛА

EN 166, EN 169, EN 175
Мк

En

EN 166, EN 169, EN 175

Шлем за заварување од PVC, подвижен екран. КОД:
50422002

Мк

Welder’s shield of PVC with headband, rolling screen.
CODE: 50422002

En

Стакла за заварувачки маски, 90/110 см. DIN 00,
07÷13 КОД: 50415001
Glass for welding shields, 90/110 сm. DIN 00, 07÷13
CODE: 50415001

ЗАШТИТНИ очила

САМОСТОЈНИ АПАРАТИ ЗА ДИШЕЊЕ
self contained breathing apparatus

premAIre combination

airgo pro

en 137, en 402. en 14593
Мк

Комбинацијата „PremAire“, Combination Supplied Airline Respirator со
компримиран воздушен цилиндар, дизајниран е да биде повеќенаменски,
удобен и достапен. Поедноставниот дизајн нуди редуктор на притисок и
цилиндричен вентил од прва фаза во еден дел, со многу мала големина и
профил со мала веројатност за заглавување кога работите во затворен
простор или во тесни места. Комбинацијата PremAire може да биде
опремена или со 3S-PS-MaXX или со Ultra Elite-PS-MaXX целосна маска за
лице во комбинација со вентил регулиран со белодробно управување со
авто-MaXX-AS.
КОД: 51113002

EN 166
Мк

En
En

The PremAire Combination, a Combination Supplied Airline Respirator with
compressed air cylinder, is designed to be versatile, comfortable, and
affordable. A streamlined design offers a first stage pressure reducer and
cylinder valve within one assembly, creating a very small size and profile
that is less likely to snag when working in confined space or tight places.
The PremAire Combination can be equipped with either the 3S-PS-MaXX or
the Ultra Elite-PS-MaXX full face mask in combination with the
Auto-MaXX-AS lung-governed demand valve.
CODE: 51113002

Комплетно прилагодлива конфигурација. Ремен со високи перформанси.
Интелигентен мрежен систем. Автоматско мониторинг на дишењето и
концентрацијата на токсичните гасови во околината; Размена на информации
помеѓу корисникот и мрежата; Документација за инциденти. Click Fas врска
помеѓу цилиндерот и редукторот, повеќе од 10 пати заштеда од
традиционалното поврзување со нитка. Самозаклучување, во случај на паѓање.
Брзо пополнување на цилиндерот во рок од 45 секунди. Безбедно полнење,
дозволува работење под притисок. Singleline споредено со слични системи
има намалување на тежината на системот за снабдување со воздух 35%.
Повеќе од 200.000 движења на превиткување.КОД: 50285003
Completely customisable configuration. High performance harness.
Intelligent network system. Automatic monitor breathing status and
surrounding toxic gas concentration; Information exchange between
personal and network; Incident Documentation. Click Fast connection
between cylinder and reducer, more than 10 times time saving than
traditional thread connection. Self-lock, accidental fall off protection. Quick
Fill. Fast filling, fill a cylinder within 45 seconds. Safe Filling, allow pressured
operation. Singleline Compare similar air supply system weight decrease 35%
Outlasted more than 200,000 kinking movements.
CODE: 50285003

s-cap hood
EN403:2004
Мк

En

S-CAP е безбедносна качулка специјално дизајнирана за да ги заштити луѓето изложени на чад и
гасови, кој се формираат при пожар. S-CAP обезбедува ефикасна заштита на очите, главата и особено
на респираторниот тракт. Памученото зацврстување на вратот обезбедува цврсто прилагодување.
Висококвалитетниот филтер нуди добра заштита додека широкиот визир овозможува зголемено видно
поле и ја намалува клаустрофобија. Време на траење: 15 мин.
КОД: 50255001 - во картонска кутија
50255003 - во торба
This highly visible, one-size-fits-all yellow hood offers protection against smoke and gas from fires, especially
carbon monoxide. The easy-to-use unit dons quickly and features a nose cup for a wide variety of head
and face sizes, while the cotton neck seal ensures a tight fit. The high-performance filter offers thorough
protection, while the wide lens provides an increased field of vision and the low breathing resistance reduces
claustrophobia. Duration of work 15 min.
CODE: 50255001 - in case
50255003 - in pouch

PREMAIRE ESCAPE
EN402:2003
Мк

En

Респиратор на компримиран воздух со позитивен притисок за краткотрајна
употреба (EN 402), кој овозможува респираторна заштита при евакуација од
токсични атмосфери. Апаратот за дишење обезбедува време од 10-15 минути
за безбедна евакуација. Стандардниот PremAire Escape е опремен со
целосна маска за лице 3S. За потенцијално високи концентрации на
протекување на индустриски гасови како што е смртоносен H2S, уредот
може да се користи и со PremAire Mask-Hood.
КОД: 51113002
PremAire Escape is a positive pressure short duration compressed air
emergency escape breathing device (EN 402) that provides the user with
respiratory protection while escaping from toxic atmospheres. It offers an air
supply of 10-15 minutes duration. The standard PremAire Escape is equipped
with a 3S full face mask. For potential high concentration industrial gas leaks,
like deadly H2S, the device is available with the PremAire Mask-Hood.
CODE: 51113002

MAYDAY
EN 8000
Мк

En

Уредот за само-спасување е опремен со филтер ABEK кој заштитува од
органско пареа со точка на вриење над 65 ° C, неоргански гасови, кисели
гасови, сулфур диоксид, амонијак и негови соединенија. MAYDAY штити од
токсични и штетни гасови најмалку 10 минути.
КОД: 51115001
The respirator mouthpiece is provided with an ABEK filter protecting against
organic vapors with boiling point above 65°C, inorganic gases, acid gases,
sulfur dioxide (SO2), ammonia (NH3) and its compounds. MAYDAY protects the
person from toxic and harmful gases for at least 10 minutes.
CODE: 51115001

ДЕТЕКЦИЈА на гасови

gas detection
ALTAIR PRO
en 50270, en61000, en 50581, en 60079
Мк

En

Едноканален детектор за гас Altair. Различни сензори за различни апликации и повеќе. Прикажува
информации за измерена концентрација на гас, статус на аларм, нивоа на аларм, статус на батерија
и максимални читања. Преку вградената инфра-црвена порта, податоците се пренесуваат на
компјутер каде што информациите се брзо и лесно достапни.
*Гас детекторите се конфигурираат на барање
Based on the industry-standard ALTAIR Single-Gas Detector but with added features and functionality ALTAIR
Pro toxic gas and oxygen detectors combine reliable detection and LED/audible/flashing/vibrating alarms
with clear, backlit LCD displays. Electrochemical sensors measure concentrations of toxic gas (chlorine
dioxide, hydrogen cyanide and phosphine) or percent oxygen. Purpose-built for superior dust and water
protection, excellent impact resistance and excellent RFI performance.
* Gas detectors are configured on request

ALTAIR 2x
en 50270, en61000, en 50581, en 60079
Мк

ALTAIR 2X е првиот преносен детектор за гас што ја вклучува револуционерната технологија XCell Pulse
Technology. Врз основа на докажаните научни и патентирани можности на сензорот, детекторот ALTAIR
2XP го обезбедува првиот самостоен тест за функционалност во светот. Детекторите имаат можности за
следење и обезбедуваат сигурност за работниците. Детектори: CO, CO-HC, CO-H2, H2S-LC, SO2, NO2, NH3 и
Cl2. Детектор на гас ALTAIR 2XT со два токси: CO / H2S, CO-H2 / H2S, CO / H2S-LC, CO / NO2 и SO2 / H2S-LC
* Гас детекторите се конфигурираат на барање

En

ALTAIR 2X Gas Detector with XCell Pulse Technology: H2S - Features the first stand-alone bump test, which
eliminates the need for bottled gas. Bump test anytime, anywhere. Based on proven science and patented
sensor capabilities. ALTAIR 2XP Gas Detector with XCell Pulse Technology: H2S. ALTAIR 2X Gas. Detectors: CO,
CO-HC, CO-H2, H2S-LC, SO2, NO2, NH3 and Cl2. ALTAIR 2XT Two-Tox Gas Detector: CO/H2S, CO-H2/H2S, CO/H2SLC, CO/NO2 and SO2/H2S-LC
* Gas detectors are configured on request

ALTAIR 4xr
en 50270, en61000, en 50581, en 60079
Мк

En

ALTAIR 4XR открива гасови 2 пати побрзо од просекот на индустријата, благодарение на сензорите XCell.
Брзо ажурирајте ги поставките за MSA ALTAIR 4XR преку апликацијата ALTAIR Connect (достапна на Google
Play) Испратете известувања за настан преку СМС порака користејќи ја апликацијата ALTAIR Connect app
Не се оштетува при пад од 25 стапки (1,2 м) (заштита од паѓање на МИЛ) -STD-810G)
Не се оштетува од случајно паѓање на бетон од 25 стапки (7,5 m) Отпорен на прашина и вода со оценка
IP68: 6 стапки (2 m) за 60 минути. Опсег на работна температура: -40 ° F до + 140 ° F (-40 ° C до + 60 ° C)
* Гас детекторите се конфигурираат на барање
The ALTAIR 4XR detects gases 2 times faster than the industry average time thanks to XCell sensors. Quickly
update MSA ALTAIR 4XR settings using the ALTAIR Connect application (available on Google Play Store). Send
event notifications via text message with the ALTAIR Connect app. Remains unharmed at 25 4ft (1.2m) falls
(MIL-STD-810G fall protection). Remains unharmed by accidentally falling over 25 feet (7.5 m) of concrete.
Dust and water resistant with IP68 rating: 6 feet (2 meters) in 60 minutes. Operating Temperature Range:
-40°F to + 140°F (-40°C to + 60°C)
* Gas detectors are configured on request

на барање

ALTAIR 5x
en 50270, en61000, en 50581, en 60079
Мк

En

Мултифункционалниот детектор за гас ALTAIR 5X вклучува карактеристики за максимална безбедност и
лесна употреба дури и во најтешките ситуации. Заштита од паѓање до 10 стапки (3 м). Функција
MotionAlert,, која ги известува другите ако корисникот престане да се движи, и опцијата InstantAlert - рачен аларм што предупредува во потенцијално опасни ситуации. Технологија на сензори XCell®. Вграден
PID сензор за детекција на VOC. Детекторот за гас ALTAIR 5X сега нуди безжична технологија Bluetooth,
која може да се користи со уреди со Android и со апликацијата MSA за безжично контролирање на
податоците и поставките на алатката. Отпорен на прашина и вода со оценка IP68: 6 стапки (2 метри) за 60
минути. Опсег на работна температура: -40 ° F до + 140 ° F (-40 ° C до + 60 ° C)
*Гас детекторите се конфигурираат на барање
The ALTAIR 5X multifunctional gas detector incorporates maximum performance features safety and easy
use even in the most difficult situations. Fall protection up to 10 feet (3 m). MotionAlert ™ feature, which
notifies others if the user stops moving,and the InstantAlert ™ feature - a manual alarm that alerts you to a
potentially hazardous situation. XCell® Sensor Technology. Built-in PID sensor for VOC detection. The ALTAIR
5X gas detector now offers Bluetooth wireless technology that can be used with Android devices and the
MSA app to wirelessly manage tool data and settings.
Dust and water resistant with IP68 rating: 6 feet (2 m) in 60 minutes
Operating Temperature Range: -40°F to + 140°F (-40°C to + 60°C)
* Gas detectors are configured on request

486

на барање

ADVANTAGE 3200

ADVANTAGE 420

EN 136 клас 2
Мк

En

Комплетна маска за лице со два филтри.
Обезбедува сигурна заштита и удобност. Со својата
патентирана Advantage head harness технологија,
се става брзо и лесно се отстранува. Голем
прилагодлив визир кој овозможува панорамски
поглед. Изработена од хипоалергичен материјал.
КОД: 50251001 големина М; 05400013 големина L
The full face mask provides both protection and
unparalleled comfort. The soft sealing line made of
hypoallergenic silicone provides a pressure free
fit. The large, optically corrected lens ensures a
clear, undistorted view, while the grey-blue colour
gives the mask an aesthetic appearance. Donning
the Advantage 3000 is unbelievably quick, simple
and accomplished without painful hair pulling. The
patented Advantage head harness gives a perfect
face piece-to-face fit.
CODE: 50251001 for size M; 05400013 for size L

филтри
en 143
Мк

En

Филтри за полумаска со бајонетно
поврзување ADVANTAGE 200, 420 и
целосна маска ADVANTAGE 3200
Filters with bayonet connection for half-mask
ADVANTAGE 200, 420 and a full-face mask
ADVANTAGE 3200

ADVANTAGe 200
en 140

en 140
Мк

En

Полумаска со два филтри со бајонет конекции.
Исклучително лесена за употреба - потребно се
само три чекори за поставување. Се одликува со
удобен и софистициран дизајн за подобрена
заштита. Совршено се вклопува на лицето на
корисникот, намалено лизгање во топли и влажни
услови, голема видливост, без повеќе точки на
истекување. Апликации: Работа со азбест,
заварување, мелење и мелење, боење.
КОД: 50294001 големина М,
големина S и L - по нарачка
Advantage 420 Respirator is the superior option for
respiratory protection. The over-mold facepiece and
face seal ensure the unit provides an excellent fit
and comfort to the wearer. The unique yoke and
harness design (patent pending) allows a user to
easily on and doff the state-of-the-art respirator
while maintaining a customized fit.
CODE: 50294001 for size M, sizes S, L - on order

A2

EN 14387

50238001

A2B2E1K1

EN 14387

50240001

A2B2E1K1 P3 R

EN 14387

50250001
50256001

A2 P3 R
P2 R

EN 143

50239003

P3

EN 143

50254001
50201002

ABE1

EN 143871

51110001

ABE1 P3E

N 143871

51110002

Мк

En

Полумаска со двоен приклучок со бајонет
конекции. Направено од лесна и мека еластична
гума, за оптимално вклопување на маската, без
дополнително затегнување на лицето. Поломаската
користи филтрисо бајонет поврзување,
компатибилен модели ADVANTAGE 420 и ADVANTAGE
3200. Ременот е исклучително лесен за употреба,
обезбедува висок степен на удобност и заштита.
Употреба: хемиска индустрија, комунални услуги,
вода и канализација, рударство, петрохемиска
индустрија, градежништво, индустриска примена,
земјоделство. Апликации: Работа со азбест,
заварување, мелење, боење.
КОД: 50237001 големина М, големина S и L по нарачка.
Half-mask with two nests. Half-mask uses
standard filters that are compatible with the
ADVANTAGE 200 and ADVANTAGE 3200 models.
The half-mask is extremely easy to use, with a
high level of comfort and protection.
CODE: 50237001 for size M; sizes S and M on order

EURMASK UNO

new eurmask

EN 140
Мк

En

EN 140

EURMASK® UNO универзална гумена полумаска, идеална за заштита од прашина,
гасови и киселини и комбинации на гасови и прашина. Се користи при работа со
дрво, камен, мермер, боја, D.I.Y. Благодарение на меката гумена обвивка, оваа
маска добро се прилагодува на лицето Силиконскиот вентил за вдишување /
издишување е монтиран на високо издржлива пластична основа и е заштитена со
капак. EURMASK® UNO може да се користи со EURFILTERulate 7364 P2R филтри за
честички и 7365 P3R честички.
КОД: 50219001
EURMASK® UNO is a one-size-fits-all half mask carrying one filter holder ideal for the
protection against dusts, both gross and thin. It’s best used in wood work, marbles,
paint stripping, grinding and D.I.Y. in general. Thanks to a soft TPE rubber face seal
this mask adapts well to the face while the rigid holder holds the filter. The silicon
expiration/exhalation valve is mounted on a highly resistant plastic base and protected by a cover. The EURMASK® UNO half mask can be used with filters EURFILTER®
7364 P2R for the gross dust particles and the 7365 P3R for the thin dust particles.
CODE: 50219001

Мк

En

NEW EURMASK® е универзална гумена полумаска со два филтри идеална за
заштита од прашина, гасови, киселини и комбинации на гасови и прашина. Се
користи при работа со дрво, камен, боење, мелење, D.I.Y., пестициди, чад,
заварување и многу повеќе. Благодарение на меката гумена обвивка, оваа
маска добро се прилагодува на лицето. Вентилот за вдишување / издишување
на силиконот е поставен на високо издржлива пластична основа и е заштитена
со капак. НОВИ ЕУРМАСК може да се користи со филтри EURFILTER®.
КОД: 50220001
NEW EURMASK® is a one-size-fits-all half mask carrying two filter threads
ideal for the protection against dusts, organic and inorganic gases, acids and
combinations of gases and dusts. Its best use is in wood work, stone and marble
carving, spray painting and painting, grinding, D.I.Y., pesticides, smoke, welding,
etc. Thanks to a soft TPE rubber seal this masks adapts well to the face contour
while two rigid threads support the filters. The silicon expiration/exhalation valve
is mounted on a highly resistant plastic base and protected by a cover.
The half mask NEW EURMASK® can be used with the filters EURFILTER®.
CODE: 50220001

EURFILTER P1
EN 143
Мк

En

Филтер P1, заштита против нетоксични
аеросоли до 4 пати TLV
КОД: 50217001
Protection against non-toxic aerosols to 4-multiple
TLV, packed by two pieces
CODE: 50217001

A1

EN 143:2000+
A1:2006
EN 14387:2004

50225001

A1B1E1K1

EN 14387:2004

50227001

P3 R

EN 143:2000+
A1:2006

50254004

P2 R

A1P2 R

50221002

EN 14387:2004 ;
50290001
EN 143:2000+A1:2006

филтри

Мк

Филтри за полумаска MILLA
со едно и две гнезда.

En

Filters for MILLA half mask
with one or two nests.

EURMASK DIN
EN 140

PANAREA FULL FACE MASK

Мк

EN 136
Мк

En

Надворешенo затворање од мек силикон, особено нежен за кожата и
исклучително флексибилен и на високи и на ниски температури, гарантирајќи
херметички затворање на секаква форма на лице. Поликарбонатен широк визир
со третман против гребење од надвор и систем против замаглување однатре,
гледање без дисторзии; видно поле од 180 ° обезбедува широк преглед и
хоризонтално и надолу. Поликарбонатот од кои е направен визирот, е дебел 2,2
мм за да се обезбеди висока отпорност на удар. Вентил групата комбинира
универзалниот конектор EN 148-1, вентил за издишување, фонска дијафрагма,
вентил за вдишување и врата за заптивка на вентилот. Внатрешна ороназална
маска од хипоалергичен силикон. 5-точки на глава, од гума EPDM. Маската може
да се користи со филтри кои имаат универзална филтри EN 148-1, особено
EURFILTER серија 7000. Позицијата на навојот е дизајниран на таков начин што,
кога филтерот се става во маската, тоа не прави визуелна препрека, а нејзината
тежина е ергономно распределена.
PANAREA целосната маска за лице е погодна, меѓу другото, за заштита од
многу штетни прашини, органски, неоргански и кисели гасови и пареи и гасови
и комбинации на прашина. Идеален е за употреба во хемикалии. петрохемиски
индустрии, рафинерии, интензивна употреба на пестициди, шумски пожари,
отстранување и отстранување на отпадоциазбест и радионуклид.
КОД: 50218001
External seal in soft silicon, particularly delicate on the skin and extremely
flexible at both high and low temperatures, guaranteeing a hermetic seal on
any face shape. Polycarbonate wide screen with anti-scratch treatment on the
outside and anti-fog system on the inside, distortion free vision; its 180° field of
view ensures a wide view both horizontally and downwards. The polycarbonate,
of which it’s made of, is 2,2 mm thick to ensure high impact resistance. The valve
group combines in itself the universal thread EN 148-1, the exhalation valve, the
phonic diaphragm, the inhalation valve, and the valve seal door. Inner oronasal
mask in hypoallergenic silicone. 5 point head harness in EPDM rubber. The mask
can be used with filters having a universal thread EN 148-1, especially EURFILTER
series 7000. The position and inclination of the threaded connection is designed
in such a way that, when the filter is placed in the mask, this does not interfere
with the visual filed of view, and its weight is more ergonomically distributed.
PANAREA full face mask is suitable, among other, for the protection against
highly noxious fine dusts, organic, inorganic and acid gases and vapours, and gas
and dust combinations.It is ideal for use in chemical. petrochemical industries,
refineries, intensive use of pesticides, wood wild fires, removal and disposal of
asbestos and radionuclide.
CODE: 50218001

En

EURMASK® DIN е универзална полумаска со еден филтер погодна за заштита
од прашина, органски и неоргански гасови, пареи, киселини, комбинација на
гасови и прашина. Широко се користи при работа со дрво, камен, боење,
мелење, D.I.Y., употреба на пестициди, чад и заварување. Оваа полумаска ги
покрива носот, устата и брадата и е направена од TPE гума. Вентилот за
издишување на силиконот е поставен на високо издржлива пластична
основа и е заштитена со капак. Прилагодлива маска со 4 точки за
фиксирање. EURMASK® DIN се користи со универзални филтри со навој во
согласност со EN-148-1, со тежина од помалку од 300 g.
Код: 05400034
EURMASK® DIN is one size half mask ideal for the protection from dusts,
organic and inorganic gases, vapors, acides, combined gases and dusts.
It is widely used when working with wood, stones, spray painting, grinding, D.I.Y.,
use of pesticides, smoke and welding.This half mask covers the nose, mouth
and chin, and has a body molded in TPE rubber.The silicone exhalation valve is
mounted on a highly resistant plastic base and is protected by a cover.The head
harness is composed of a three elements: head piece, neck locking buckles and
elastic rods. The possibility of regulating the mask with the four attachment
points keeps the half mask comfortably and securely in place. EURMASK® DIN
offers a universal thread made of a special mix of combined polypropylene and
fiberglass which gives the thread a high resistance to heat such as a wood fire.
EURMASK® DIN accept all filters with universal thread EN 148-1 with weight of
less than 300 grams.
Code: 05400034

филтри
EN 143
Мк

En

МИЛА филтри со
универзална конектор,
според EN148-1,
компатибилна со маски
за MSA
MILLA filters with
standard thread
connection accordance
to EN148-1., compatible
with masks of MSA

EN14387:2000+
A1:2006

50254005

A2B2E2K2

EN 14387:2004

50229001

A2B2E2K2P3 R

EN 14387:2004 ;
EN 143:2000+A1:2006

50230001

P3 R

ADVANTAGE 410

3S BASIC PLUS

en 140
Мк

En

ADVANTAGE 3100

EN 136 клас 2

Полумаска со eдинечен стандарден ремен во
согласност со EN148-1. Со иновативна рамна лента
со еден прицврстувач и широки ленти што ги
елиминираат точките на затегнување на главата. Му
обезбедува на операторот голема удобност и
флексибилност при работа. Со уникатна MultiFlex
простор за нос изработен од лиен силикон и цврста
пластика, удобна за носење и крајно издржлива.
Затегната внатрешна заптивка на предната страна,
што гарантира добро прилегнување. Се состои
од само 3 главни компоненти, што во голема мерка
го олеснува чистењето и чистењето.
КОД: 50296001
This innovative half-mask respirator features MSA’s
patent-pending, single-loop head harness and
user-friendly design. Easy to on, doff, or drop down,
it contains just three major components, making it
extra easy to clean. The one-piece MultiFlex nose
cup is made of soft, smooth, co-molded silicone and
rigid plastic for a unique combination of durability
and comfort. Filter EN 148-1
CODE: 50296001

Мк

En

EN 136 клас 3

Комплетна маска за лице со меко вклопување,
широки ленти за глава, длабоао простор за брадата,
комбинирана во докажан класичен дизајн. Основа
направена од специјално соединение од гума кое
не ја иритира кожата и е отпорно на стареење.
Визирот е изработен од пластика [поликарбонат]
отпорн на удар, цврсто прикачен на основата
на маската. Овозможува широко видно поле.
Внатрешноста на маската обезбедува оптимален
проток на воздух и го ослободува визирот од
замаглување. Заоблените рабови овозможуваат мек
и удобен контакт со лицето. Се користи со
стандардни филтри со навој во согласност со EN
148-1.
КОД: 50234007

Мк

En

The face blank is made of a softer rubber compound
and has a wide sealing frame and deeper chin stop for
a snug, comfortable fit. The lens is made of impact-resistant polycarbonate (and silicate-coated glass and
Triplex glass in other options) and offers a wide field of
vision for excellent viewing. Used with standard thread
connection filters in accordance with EN148-1.
CODE: 50234007

Целосна маска за лице со еден филтер
состандардна врска со навој, во согласност со
EN148-1. Обезбедува сигурна заштита и удобност.
Со патентирано прикачување, таа брзо се
монтира и се отстранува лесно. Голем
прилагодлив визир кој овозможува панорамски
поглед. Направено од антиалергиски материјал.
КОД: 50251002
Full face mask with one filter holder with standard
thread connection accordance to EN148-1.The
full face mask provides both protection and
unparalleled comfort. The soft sealing line made
of hypoallergenic silicone provides a pressure free
fit. The large, optically corrected lens ensures a
clear, undistorted view, while the grey-blue colour
gives the mask an aesthetic appearance. Donning
the Advantage 3000 is unbelievably quick, simple
and accomplished without painful hair pulling. The
patented Advantage head harness gives a perfect
face piece-to-face fit.
CODE: 50251002

филтри
EN 143
Мк

En

Филтри за единечна маска со стандардна конекција
со навој, во согласност со EN148-1. ADVANTAGE 3100,
410 и 3S. R - повторно може да се употреби според
EN 143: 2000 / A1: 2006. Д - тестиран со доломит.
Mask filters with one filter holder with standard thread
connection accordance with EN148-1.
ADVANTAGE 3100, 410 and 3S. R - reusable according to
EN 143: 2000 / A1: 2006. D - tested with dolomite

A2

EN 14387

D1040000

50245001

A2B2E2K1

EN 14387

D1040713

50246001

A1B2E2K1 P2 R D

EN 14387

D1061702

50286001

A2B2E2K1 Hg P3 R D

EN 14387

D1070705

50268002

A1B2K2E1CONOHgP3RD

EN 14387

D1018700

50247001

P3 R D

EN 143

10094376

50244001

Автоматски респиратор за снабдување со воздух (PAPR). PAPR систем за прочистување дизајниран да обезбеди
максимална респираторна заштита
• удобни и лесни за носење при долготрајна употреба
• без колани или батерии монтирани на телото
• ТЕЖИНА - 500 g
• достапни се филтри за честички и гасови

1. powered air systems

CLEANSPACE™ 2
РЕСПИРАТОР

CLEANSPACE™ ultra

EN 12942
Мк

En

Респиратор за чистење на воздухот со лесна
конструкција. Без црева, ремени или батерии.
Лесно одржување. Употреба:
- локации со голема прашина, рударство
- метална индустрија
- чистење
- земјоделство
- автомобилната индустрија
- спасувачки служби
Active solution for breathing protection - light construction. No hoses, belts or waist mounted battery
packs. Easy maintenance. Use:
- high dust sites-quarries, mining
- metal industry
- cleaning
- agriculture
- automotive industry
- rescue services

CLEANSPACE™ ex

EN 12942
Мк

En

Респиратор за прочистување на воздухот со IP 66,
рејтинг, дизајниран за тушеви за
деконтаминација. Употреба:
- отстранување на азбест
- работа со хемикалии
- опаѓање на олово
- инфекциони агенти
- спасувачки служби
Powered Air Purifying Respirator with an IP 66 rating
designed for use in decontamination showers. Use:
- removal of asbestos
- handling of chemicals
- lead abatement
- infectious agents
- rescue services

EN 12942
Мк

En

Внатрешно безбеден респиратор,
сертифициран за употреба во потенцијално
експлозивни средини. Употреба:
- подземен јаглен
- нафта и гас
- петрохемиска индустрија
- работа со хемикалии
Intrinsically safe respirator, certified for use in
potentially explosive atmospheres. Use:
- underground coal
- oil and gas
- petrochemical industry
- handling of chemicals
*по нарачка
*on demand

2. masks

CLEANSPACE™️ full MASK
EN 12942
Мк

En

CLEANSPACE™ целосна маска. Погодна само за CLEANSPACE™ ULTRA и CLEANSPACE™
EX. ГОЛЕМИНА: uni
CLEANSPACE™ full mask. Suitable for CLEANSPACE™️ ULTRA and CLEANSPACE™️ EX only.
SIZE: uni

*по нарачка
*on order

CLEANsPACE™️ HALF MASK
EN 12942
Мк

En

*по нарачка

CLEANSPACE™ полумаска. ГОЛЕМИНА: S, M, L

* on order

CLEANSPACE™ half mask. SIZE: S, M, L

CLEANSPACE™️
ФИЛТЪР АДАПТОР

3. filters

EN 12942

CLEANsPACE™️ filters
EN 12942
TM3/P3 HEPA PK3 - 05400100

Мк

CLEANSPACE™ адаптер за филтри.
Употреблив само со следниве филтри: P3
HEPA, A193, A2P3, ABE1P3, ABEK1P3

En

CLEANSPACE™ filter adaptor. Use with these
filters only: P3 HEPA, A193, A2P3, ABE1P3, ABEK1P3

P3 HEPA - 05400101

CLEANsPACE™️ PRE-FILTERS
EN 12942

A1P3 - 05400102

TM3/P3 HEPA PK10 - 05400107
A2P3 - 05400103
TM3/P3 HEPA 20PK - 05400108
ABE1P3 - 05400104
20PK - 05400109
ABEK1P3 - 05400105
*филтрите можат да се користат само со адаптер за филтри

25PK - 05400110

sh3100 ffp1

sh3200 ffp2
EN 149:2001 + A1:2009

EN 149:2001 + A1:2009
Мк

En

Респиратор без издувен вентил, штити против
нетоксични цврсти и течни аеросоли во
концентрации до 4,5x MAC / MEL. Паковање: 20 пар.
во кутија. Ниво на заштита: FFP1 КОД: 50283002
Folded respirator without exhalation valve against
non-toxic solid and liquid aerosols in concentrations
up to 4,5x MAC/MEL. Packing: 20 pcs/box.
Level of protection: FFP1
CODE: 50283002

Мк

En

AFFINITY 2111 V FFP1 NR D

En

Респиратор со вентил за заштита против
аеросолни честички, прашина, дим и магла во
концентрации до 4x над дозволената граница)
Паковање: 15 пар. во кутија.Ниво на заштита:
FFP1 NR D КОД: 50252015
Foldable respirator with valve for protection against
aerosol particles, dust, smoke, mist in concentrtions
up to 4 Permissible Limit Value. Green color marking.
Packing: 15 pcs./box.Level of protection: FFP1 NR D
CODE: 50252015

Респиратор со издувен вентил, штити од
нетоксични цврсти и течни аеросоли во
концентрации до 12x MAC/MEL. Паковање: 20 пар. во
кутија. Ниво на заштита: FFP2 КОД: 50208001
Folded respirator with exhalation valve against
non-toxic solid and liquid aerosols in concentrations
up to 12x MAC/MEL. Packing: 20 pcs/box.
Level of protection: FFP2
CODE: 50283006

EN 149:2001 + A1:2009
Мк

En

Респиратор со издувен вентил, штити против
цврсти и водени аеросоли во концентрации до
4x MAC/MEL. Паковање: 15 пар. во кутија. Ниво на
заштита: FFP1 NR КОД: 50208001
Folding respirator with exhalation valve against solid
and aqueous aerosols in concentrations up to 4x
MAC/MEL. Packing:15 pcs./box.
Level of protection: FFP1 NR
CODE: 50208001

AFFINITY 1111 V FFP1

manly

EN 149:2001 + A1:2009

EN 149:2001 + A1:2009
Мк

711 ffp1 s

Мк

En

Респиратор со вентил за заштита против
аеросолни честички, прашина, дим и магла во
концентрации до 4x над дозволената граница.
Паковање: 10 пар. во кутија. Ниво на заштита: V
FFP1 NR D КОД: 50252017
Cup-shaped respirator with valve for protection
against aerosol particles, dust, smoke, mist in concentrations up to 4 x Permissible Limit Value Green color
marking. Packing: 10 pcs./box. Level of protection: V
FFP1 NR D
CODE: 50252017

Мк

En

Маска за уста за еднократна употреба без
вентил. Паковање: 50 пар. во кутија; 1000 бр. во
картон. КОД: 50222001
Disposable shaped mouth-screen without valve.
Packing: 50psc/box, 1000pcs/carton.
CODE: 50222001

500 FFP1 NR

501 FFP1 NR

EN 149:2001 + A1:2009
Мк

En

Хоризонтален респиратор. Штити од аеросолни
честички, прашина, дим и магла во
концентрации 4x OEL. Паковање: 40 пар. Ниво
на заштита: FFP1 NR
КОД: 51116002
Horizontally folding respirator.
Protects from aerosol particles, dust,
smoke and mist in concentrations up to 4x OEL.
Packing: 40 pcs./box. Level of protection: FFP1 NR
CODE: 51116002

EN 149:2001 + A1:2009
Мк

En

4021 ffp1 nr d

En

Вертикален респиратор со вентил и активен
јаглен. Штити од аеросолни честички, прашина,
дим и магла во концентрации до 4x OEL.
Паковање: 10 пар. во кутија
Ниво на заштита: FFP1 NR D
КОД: 51116008
Vertically folding respirator with valve and active
carbon. Protects from aerosol particles, dust, smoke
and mist in concentrations up to 4x OEL. Packing: 10
pcs./box. Level of protection: FFP1 NR D
CODE: 51116008

Хоризонтален респиратор со вентил. Штити од
аеросолни честички, прашина, дим и магла во
концентрации до 4x OEL. Паковање: 30пар.
Ниво на заштита: FFP1 NR
КОД: 51116003
Horizontally folding respirator with valve. Protects
from aerosol particles, dust, smoke and mist in
concentrations up to 4x OEL. Packing: 30 pcs./box
Level of protection: FFP1 NR
CODE: 51116003

EN 149:2001 + A1:2009
Мк

En

AFFINITY 2121 V FFP2 NR D

EN 149:2001 + A1:2009
Мк

2403-p1

En

Респиратор со вентил за заштита против
аеросолни честички, прашина, дим, магла во
концентрации до 10x поголеми од дозволената
граница. Паковање: 15 пар. во кутија
Ниво на заштита: FFP2 NR D
КОД: 50252016
Foldable respirator with valve for protection against
aerosol particles, dust, smoke, mist in concentrations up to 10 x Permissible Limit Value.Yellow color
marking. Packing: 15 pcs./box
Level of protection FFP2 NR D
CODE: 50252016

Cup-shaped respirator with valve. Protects from
aerosol and solid particles in concentrations up
to 4x OEL. Packing: 25 pcs./box
Level of protection: FFP1 NR
CODE: 51116006

731 FFP2 NR

EN 149:2001 + A1:2009
Мк

Респиратор со вентил. Штити од аеросолни и
цврсти честички во концентрации до 4x OEL.
Паковање: 25 пар.
Ниво на заштита: FFP1 NR
КОД: 51116006

EN 149:2001 + A1:2009
Мк

En

Респиратор со издувен вентил против
цврсти и водени аеросоли во
концентрации до 10x MAC/MEL. Паковање:
15 пар. во кутија. Ниво на заштита: FFP2 NR
КОД: 50209001
Folding respirator with exhalation valve against
solid and aqueous aerosols in concentrations
up to 10x MAC/MEL. Packing: 15 pcs./box.
Level of protection: FFP2 NR
CODE: 50209001

FLEXINET FFP2/821

3021 V FFP2 NR D

EN 149:2001 + A1:2009
Мк

En

Ергономски дизајниран респиратор без издувен
вентил. Против цврсти и водени аеросоли.
концентрации до 10x MAC/MEL.
КОД: 05400094
Ergonomically designed respirator without
exhalation value. Against solid and aqueous aerosols
up to 10x MAC/MEL
CODE: 05400094

EN 149:2001 + A1:2009
Мк

En

AFFINITY 1120
FFP2 NR D

En

Респиратор со вентил за заштита од аеросолни
честички, прашина, дим и магла во
концентрации до 10 x над дозволената граница.
Паковање: 10 пар. во кутија.
Ниво на заштита: FFP2 NR D
КОД: 50252021
Cup-shaped respirator with valve for protection
against aerosol particles, dust, smoke, mist in concentrations up to 10 x Permissible Limit Value.Blue
color marking. Pakaging: 10 pcs./box
Level of protection: FFP2 NR D
CODE: 50252021

Респиратор со вентил и активен јаглен. Штити од
аеросолни и цврсти честички во концентрации
до 10x MAC/MEL. Паковање: 10 пар. во кутија.
Ниво на заштита: FFP2 КОД: 05400055
Cup-shaped respirator with active carbon and valve.
Protects from aerosol and solid particles in concentrations up to 10x OEL. Packing: 10 pcs./box. Level of
protection: FFP2
CODE: 05400055

EN 149:2001 + A1:2009
Мк

En

EN 149:2001 + A1:2009
Мк

En

Респиратор со вентил за заштита од аеросолни и
цврсти честички во концентрации до 10x OEL.
Паковање: 25 пар. во кутија Ниво на заштита:
FFР2 NR
КОД: 51116007
Cup shaped respirator with valve. Protects from
aerosol and solid particles with concentrations up to
10x OEL. Packing: 25 pcs./box.
Level of protection: FFP2 NR
CODE: 51116007

Хоризонтален респиратор со вентил. Штити од
аеросолни честички, прашина, дим и магла во
концентрации до 10x OEL. Паковање: 30 пар.
во кутија. Ниво на заштита: FFP2 NR D
КОД: 51116004
Horizontally folding respirator with valve. Protects
from aerosol particles, dust, smoke and mist in concentrations up to 10x OEL. Packing: 30 pcs./box
Level of protection: FFP2 NR D
CODE: 51116004

4013 V FFP2 NR D

2403 P2 FFP2 NR

EN 149:2001 + A:2009
Мк

601 FFP2 NR D

EN 149:2001 + A1:2009
Мк

En

Вертикален респиратор со вентил. Штити од
аеросолни честички, прашина, дим и магла
во концентрации до 10x OEL. Паковање: 25
пар. во кутија
Ниво на заштита: FFР2 NR D
КОД: 51116009
Vertically folding respirator with valve. Protects
from aerosol particles, dust, smoke and mist in
concentrations up to 10x OEL. Packing: 25 pcs./box
Level of protection: FFP2 NR D
CODE: 51116009

VS2200V FFP2

VS2200aV FFP2av

EN149:2001+A1:2009
Мк

En

Респиратор Typhoon со издувен вентил против
нетоксични цврсти и течни аеросоли во
концентрации до 12 MAC/MEL. Паковање: 10 пар.
во паковање. Ниво на заштита: FFР2 КОД:
50283011
Cup-shaped respirator Typhoon with exhalation valve
against non- toxic solid and liquid aerosols in concentrations up to 12x MAC/MEL. Packing: 10 psc./box.
Level of protection: FFP2
CODE: 50283011

EN 149:2001 + A1:2009
Мк

En

SH3300V FFP3

En

Респиратор, со издувен вентил, штити од нетоксични
цврсти и течни аеросоли во концентрации до 50x
MAC/MEL. Паковање: 20 пар. во паковање.
Ниво на заштита: FFP3
КОД: 50283008
Folded respirator, with exhalation valve, against
non-toxic solid and liquid aerosols with concentrations up to 50x MAC/MEL. Packing: 20 psc./box
Level of protection: FFP3
CODE: 50283008

Респиратор Typhoon со издувен вентил од
активен јаглен, штити против нетоксични
цврсти и течни аеросоли во концентрации
до12 NPK-P, против органска пареа и гас во
форма на киселини. Ниво на заштита: FFP2
КОД: 50283010

EN 149:2001 + A1:2009
Мк

Респиратор со издувен вентил, штити
против нетоксични цврсти и течни
аеросоли во концентрации до 50x
MAC/MEL. Паковање: 10 пар. Ниво на
заштита: FFР3 КОД: 50283009

En

Cup-shaped respirators, with exhalationvalve,
against non-toxic solid and liquid aerosols with
concentrations up to 50x MAC/MEL. Packing: 10
psc./box. Level of protection: FFP3
CODE: 50283009

Respirator Typhoon with active carbon exhalation
valve against non- toxic solid and liquid aerosols
in consentations up to 12 NPK-P, against nuisance
organic vapor and acid gas. Level of protection: FFP2
CODE: 50283010

4015 FFP3 NR D

701 ffp3 nr d

EN 149:2001 + A1:2009
Мк

VS2300 FFP3

EN 149:2001 + A1:2009
Мк

En

Хоризонтален респиратор со вентил. Штити
од аеросолни честички, прашина, дим и
магла концентрации до 30x MAC/MEL.
Паковање: 30 пар. во паковање. Ниво на
заштита: FFP3 NR D
КОД: 51116005
Horizontally folding respirator with valve.
Protects from aerosol particles, dust, smoke and
mist in concentrations up to 30x MAC/MEL.
Packing:30 psc./box. Level of protection: FFP3 NR D
CODE: 51116005

EN 149:2001 + A1:2009
Мк

En

Вертикален респиратор со вентил. Штити од
аеросолни честички, прашина, дим и магла
во концентрации до 30x OEL. Паковање: 10
пар. во паковање. Ниво на заштита: FFP3 NR D
КОД: 51116001
Vertically folding respirator with valve. Protects
from aerosol particles, dust, smoke and mist in
concentrations up to 30x OEL. Packing: 10 psc./
box. Level of protection: FFP3 NR D
CODE: 51116001

500

SEKURALT WIND BLUE 3
EN 358, EN 361, EN 813
Мк

En

Појас со една точка за прикачување на грбот + една точка за прикачување напред + еден D - прстен за пристап
до јажето + два странични D - прстени за работно позиционирање. Прилагодливи ремени за рамениците, нозете и
градите. Токите на нозете, појасот и рамениците се автоматски и лесни за прилагодување. Два прстени за алати
+ рачка за држење алати. Обложено со полиестерна мрежа за подобра апсорбција на енергија и максимална
комфорт. Прстени направени од алуминиум. Се испорачува со најлонска торба.
МАТЕРИЈАЛ: полиестер
ТЕЖИНА: 2200 гр.
ГОЛЕМИНА: S-M, L-2XL
КОД: 50147036
Harness with 1 back anchorage point + 1 front anchorage point + 1 ventral D-ring for rope access + 2 lateral
D-rings for work positioning. Adjustable webbing in shoulders, legs and chest. The buckles in the legs, belt
and shoulders are automatic and easy to adjust. 2 tool-holding rings + 1 tool-holding handle. With a polyester
mesh, padded in order to provide a better energy absorption and maximum comfort to the user. Rings made of
aluminium. Supplied with a nylon bag.
MATERIAL: polyester
WEIGHT: 2200 g
SIZE: S-M, L-2XL
CODE: 50147036

SEKURALT EXPERT
PRO 100
EN 361, EN 358
Мк

En

Појас со точка за прикачување на грбот со продолжен ремен + со
една точка на прикачување напред + ремен што дозволува
движење за 180 степени, со два странични D - прстени и држачи за
алати. Прилагодливи ремени за рамениците и нозете. Автоматско
брзо заклучувачки токи. Прстени изработени од кован алуминиум.
Се испорачува со најлонска торба.
МАТЕРИЈАЛ: полиестер
ТЕЖИНА: 1980 гр.
ГОЛЕМИНА: S-M, L-2XL
КОД: S-M- 50147062; L-2XL- 50147006

Harness with a back anchorage point and an extension strap + 1 front
anchorage point + 180 0 moving work positioning belt with 2 lateral
D-rings and tool-holding rings. Adjustable shoulder and padded leg
straps. Automatic quick-lock buckles. Rings made of forged aluminium.
Supplied with a nylon bag.
MATERIAL: polyester
WEIGHT: 1980 g
SIZE: S-M, L-2XL
CODE: S-M- 50147062; L-2XL- 50147006

OПРЕМА ЗА РАБОТА НА ВИСОЧИНА

SEKURALT lite 11 plus
EN 358, EN 361, EN 813
Мк

En

Двобоен повеќенаменски појас за спречување на паѓање и работење во висечка
позиција, со една точка за прикачување позади, продолжена лента + точка на
прицврстување за пристап до јаже+ работни појаси со два странични D - прстени и плус
прстени за алати. Прилагодливи ремени за нозете и рамениците. Подвижни ленти за
нозе. Најлон торба
МАТЕРИЈАЛ: полиестер
ТЕЖИНА: 2070 гр.
ГОЛЕМИНА: универзален
КОД: 50147035
Two-coloured multi-purpose harness for fall arrest and working in suspension, with 1 back
anchorage point and an extension band + 1 ventral anchorage point for rope access + work-positioning belt with 2 lateral D-rings and tool-holding rings. Adjustable shoulder belt and leg
straps. Padded leg straps. Nylon bag.
MATERIAL: polyester
WEIGHT: 2070 g
SIZE: universal
CODE: 50147035

SEKURALT lite 4 plus
EN 358, EN 361
Мк

En

Двобоен појас со една точка за прикачување на грбот и продолжена лента + една точка
за прикачување напред + појас со два странични D- прстени и плус прстени за алати .
Прилагодливи ремени за нозе. Ремен за гради. Ремени за бутови.
МАТЕРИЈАЛ: полиестер
ТЕЖИНА: 1250 гр.
ГОЛЕМИНА: L-XL, 2XL-3XL
КОД: 50147022
Two-coloured harness with 1 back anchorage point and an extension band + 1 front anchorage point + work-positioning belt with 2 lateral D-rings and tool-holding rings. Adjustable leg
straps. Chest strap. Buttock strap.
MATERIAL: polyester
WEIGHT: 1250 g
SIZE: L-XL, 2XL-3XL
CODE: 50147022

B103/2 TEIDE LIGHT
EN 354, EN 358, EN 361, EN 362
Мк

En

КОМПОНЕНТИ:
- Прицврстување модел Sekuralt 4 plus
- 2 карабини Sekuralt 981
- Статично конектирачко јаже 1.5 м. модел Sekuralt
10150
-Голема торба Sekuralt
МАТЕРИЈАЛ: полиестер и челик
КОД: 50147003
COMPONENTS:
- 1 Harness Sekuralt Light 4 plus
- 2 connectors Sekuralt 981
- 1 static connecting lanyard 1.5 m. Sekuralt 10150
- 1 big net bag Sekuralt
MATERIAL: polyester, steel
CODE: 50147003

SEKURALT lite 5 plus
EN 361
Мк

En

Двобоен појас со една точка за прикачување на грбот и продолжена лента + една точка за
прикачување напред со два 2 D - прстена. Прилагодливи ремени за нозе. Ремен за гради.
Ремени за бутови.
МАТЕРИЈАЛ: полиестер
ТЕЖИНА: 900 гр.
ГОЛЕМИНА: универзален
КОД: 50147005
Two-colored harness with 1 back anchorage point an extension band + 1 front anchorage point
with 2 D – rings. Adjustable shoulder and leg straps. Buttock strap. Net bag.
MATERIAL: polyester
WEIGHT: 900 g
SIZE: universal
CODE: 50147005

SEKURALT lite 2 plus
EN 361
Мк

En

Двобоен појас со една точка за прикачување на грбот и продолжена лента + една точка за
прикачување напред. Прилагодливи ремени за нозе. Ремен за гради. Ремени за бутови.
МАТЕРИЈАЛ: полиестер
ТЕЖИНА: 750 гр.
ГОЛЕМИНА: L-XL, 2XL-3XL
КОД: 50147017
Two-coloured harness with 1 back anchorage point and an extension band + 1 front anchorage
point. Adjustable leg straps. Chest strap. Buttock strap.
MATERIAL: polyester
WEIGHT: 750 g
SIZE: L-XL, 2XL-3XL
CODE: 50147017

B1020 SEKURALT LIGHT 1 PLUS
EN 361
Мк

En

Двобоен појас со една точка за прикачување на грбот и продолжена лента. Прилагодливи
ремени за нозе. Ремен за гради. Ремени за бутови.
МАТЕРИЈАЛ: полиестер
ТЕЖИНА: 670 гр.
ГОЛЕМИНА: универзален
КОД: 50147004
Two-colored harness with 1 back anchorage point and an extension band. Adjustable leg straps.
Chest strap. Buttock strap.
MATERIAL: polyester
WEIGHT: 670 g
SIZE: universal
CODE: 50147004

височинна защита

B1020 SEKURALT LIGHT 14 PLUS
EN 361, EN1497
Мк

En

Двобоен појас со 1 точка на грбот за закачување + точка за закачување напред +
продолжена лента со D - прстен, за порвзување со појасот за спасувачки операции, според
EN 1497. Ова ја прави работата полесна и ги минимализира непријатностите за работникот во
текот на работата. Кога не е во употреба, спасувачката продолжена лента останува
прикачена за рамената со Велкро. Прилагодлив ремен за гради. Врзување на бутовите.
ПОЈАС ЗА ЦЕЛОТО ТЕЛО ПОГОДЕН ЗА СПАСУВАЧКИ ОПЕРАЦИИ
МАТЕРИЈАЛ: полиестер
ТЕЖИНА: 1425 гр.
ГОЛЕМИНА: универзален
КОД: 50147026
Two-coloured harness with 1 back anchorage point + front anchorage point + extension band
with a D-ring, to connect the harness to rescue equipments, according to EN 1497. This makes
work easier and minimizing any inconvenience to the worker during the process. When not in
use, the rescue extension band remains attached to the shoulder strap with a Velcro. Adjustable
chest belt. Buttock strap.
FULL BODY HARNESS SPECIAL FOR RESCUE
MATERIAL: polyester
WEIGHT: 1425 g
SIZE: universal
CODE: 50147026

SEKURALT LIGHT P1
EN 358
Мк

En

Работен позиционен појас со два странични D - прстени , Прилагодлив и лесен за
закачување. Со отвори и прстени за чување алати. Може да се поврзе со работно јаже,
никогаш не го користете за сопирање на пад.
МАТЕРИЈАЛ: полиестер
ТЕЖИНА: 580 гр.
ГОЛЕМИНА: универзална
КОД: 50147001
Work position belt with 2 lateral “D” rings. Adjustable and easy to fit. With tool holding loops
and rings for tool holders. It can only be used connected to a work positioning lanyard, never
use for fall arrest.
MATERIAL: polyester
WEIGHT: 580 g
SIZE: universal
CODE: 50147001

SEKURALT PIRINEOS LIGHT
EN 354, EN 358, EN 361, EN 362
Мк

En

КОМПОНЕНТИ:
- 1 појас модел Sekuralt Light P1
- 2 карабини модел Sekuralt 981
- Статично поврзувачко јаже 1.5 м. модел Sekuralt
10150 - торба за транспорт.
МАТЕРИЈАЛ: полиестер и челик
КОД: 50147002
COMPONENTS:
- 1 belt Sekuralt light P1
- 2 connectors Sekuralt
- 1 static connecting lanyard 1.5 m. Sekuralt 10150
- 1 big net bag Sekuralt
MATERIAL: polyester, steel
CODE: 50147002

SEKURALT 383 ENERGY ABSORBER
EN 355, EN 362
Мк

Двојно јаже со апсорбер на енергија +
еден автоматски челичен карабин + два
алуминиумски карабина со отвор 60мм.
ЕЛАСТИЧНО ДВОЈНО ЈАЖЕ СО АПСОРБЕР НА
ЕНЕРГИЈА
МАТЕРИЈАЛ: полиестер, челик, алуминиум
ЦЕЛОСНА ДОЛЖИНА: 2 м.
КОД: 50147018

En

Energy absorber with elastic forked lanyard
+ 1 automatic steel connector + 2 aluminium
connectors with 60mm opening
ENERGY ABSORBER WITH ELASTIC WEBBING
MATERIAL: polyester, steel, aluminium
TOTAL LENGTH: 2m
CODE: 50147018

SEKURALT 363
EN 355, EN 362
Мк

Двојно јаже со апсорбер на енергија +
еден алуминиумски карабин со
заклулување со завртување + два
алуминиумски карабина со отвор 55 мм.
ДВОЈНО ЈАЖЕ СО АПСОРБЕР НА ЕНЕРГИЈА
ДОЛЖИНА НА АПСОРБЕР: 34 см.
ДОЛЖИНА НА ЈАЖЕТО: 120 см.
ЦЕЛОСНА ДОЛЖИНА: 180 см.
КОД: 50147008

En

Energy absorber with forked semi-static lanyard
+ 1 aluminium connector with screw lock + 2
aluminium connectors with 55 mm. opening.
ENERGY ABSORBER WITH SEMI-STATIC LANYARD
ABSORBER LENGTH: 34 cm
ROPE LENGTH: 120 cm
TOTAL LENGTH: 180 cm
CODE: 50147008

SEKURALT 361
EN 355
Мк

Полустатично јаже Ø 11 мм. со
апсорбирач на енергија
ДОЛЖИНА НА АПСОРБЕР: 34 см.
ДОЛЖИНА НА ЈАЖЕТО: 120 см.
ЦЕЛОСНА ДОЛЖИНА: 150 см.
КОД: 50147007

En

ENERGY ABSORBER SEMI STATIC LANYARD
1.5 M.
ABSORBER LENGTH: 34 cm
ROPE LENGTH: 120 cm.
TOTAL LENGTH: 150 cm
CODE: 50147007

SEKURALT BOA 10,5MM
EN 1891
Мк

Полустатично јаже Ø 10.5 мм. со
индикатор за истрошеност. Карабин
модел Sekuralt 981 КОД: 50147031 - 20m.
50147037 - 30m.
50147034 - 40m.

En

Semi-static rope of Ø 10,5mm and
thimble on one end of the rope + 1
connector Sekuralt 981
CODE: 50147031 - 20m.
50147037 - 30m.
50147034 - 40m.

OПРЕМА ЗА РАБОТА НА ВИСОЧИНА

SEKURALT
CTA 60/120
EN 795
Мк

En

Ремен од полиестер, направен за поврзување, може да се
користи за закотвување
МАТЕРИЈАЛ: полиестер
ДОЛЖИНА: 60/120 см.
КОД: 50147012 - 60 см.; 50147013 - 120 cм.

Polyester-made express webbing sling. Can be used
as anchorage point.
MATERIAL: polyester
LENGTH: 60/120 cm.
КОД: 50147012 - 60cm.; 50147013 - 120 cm.

EN 358
Мк

En

En

Aluminium automatic connector, 60 mm. opening.
MATERIAL: aluminium
STATIC RESISTANCE: 23KN
WEIGHT: 462 g
CODE: 50147011

En

Semi-static connecting lanyard, Ø 11 mm
LENGTH: 2M
CODE: 50147016

Мк

En

Алуминиумски карабин, професионален,
автоматиска, двоен безбедносен систем, 22 мм
отвор, статична издржливост 27 kN.
МАТЕРИЈАЛ: алуминум
СТАТИЧНА ИЗДРЖЛИВОСТ: 27 kN
ТЕГЛО: 102 гр.
КОД: 50147029
Aluminium connector, PRO range, automatic lock, double
safety action, 22 mm opening, static resistance of 27 kN.
Material: aluminium
STATIC RESISTANCE: 27 kN
WEIGHT: 102 g
CODE: 50147029

Полустатично кратко јаже за поврзување Ø 11 мм. со
две точки за поврзување. ДОЛЖИНА: 1.5 м.
КОД: 50147015
Semi-static connecting lanyard, Ø 11 mm
LENGTH: 1.5M
CODE: 50147015

SEKURALT 1135

EN 354

EN362
Алуминиумски карабин, автоматско
заклучување, 60 мм. отвор.
МАТЕРИАЛ: алуминум
СТАТИЧНА ИЗДРЖЛИВОСТ: 23KN
ТЕЖИНА: 462 гр.
КОД: 50147011

Полустатично кратко јаже за поврзување Ø 11мм.
ДОЛЖИНА: 2 м.
КОД: 50147016

EN 354
Мк

SEKURALT
PRO901ALU

SEKURALT 984
Мк

SEKURALT
10150

SEKURALT 239

EN362
Мк

En

Алуминиумски карабин, “screw-lock”, 22.5 мм.
отвор.
МАТЕРИАЛ: алуминум
СТАТИЧНА ИЗДРЖЛИВОСТ: 22 kN
ТЕГЛО: 76 гр.
КОД: 50147009
Aluminium connector, screw lock, 22.5 mm. opening.
МATERIAL: aluminium
STATIC RESISTANCE: 22 kN
WEIGHT: 76 g
CODE: 50147009

SEKURALT 993
EN 355
Мк

Карабин изработен од кован алуминиум,
сина боја, автоматско заклучување со
тројна акција
22 мм отвор
МАТЕРИЈАЛ: алуминиум
СТАТИЧНА ИЗДРЖЛИВОСТ: 23 kN
ТЕЖИНА: 79 гр.
КОД: 50147028

En

Made of forged aluminium, blue colour,
automatic lock with triple action, 22 mm
opening
MATERIAL: aluminium
STATIC RESISTANCE: 23 kN
WEIGHT: 79 g
CODE: 50147028

SEKURALT 981
EN 362
Мк

Челичен карабин, “screw-lock”,
17мм отвор.
МАТЕРИЈАЛ: челично
СТАТИЧНА ИЗДРЖЛИВОСТ: 23 kN
ТЕЖИНА: 174 гр.
КОД: 50147010

En

STEEL CONNECTOR, SCREW LOCK, 17 MM.
OPENING.
MATERIAL: steel
STATIC RESISTANCE: 23 KN
WEIGHT: 174 g
CODE: 50147010

SEKURALT 39
EN 355
Мк

Автоматски челичен карабин, 55
мм отвор.
МАТЕРИЈАЛ: челично
СТАТИЧНА ИЗДРЖЛИВОСТ: 23 kN
ТЕЖИНА: 492 гр.
КОД: 50147030

En

Automatic steel connector, 55 mm opening.
MATERIAL: steel
STATIC RESISTANCE: 23 kN
WEIGHT: 492 g
CODE: 50147030

ЗАКОТВУВАЧКА КУКА

ANCHORAGE HOOK
EN 362
Мк

Закотвувачка кука.
КОД: P/1 (Ø75mm), P/2 (Ø105mm), P/3
(Ø140mm)
СТАТИЧНА ИЗДРЖЛИВОСТ: 22 kN
МАТЕРИЈАЛ: челик
КОД: 50115001 - 80mm
50116001 - 100mm
50117001 - 140mm

En

Locking hook
CODE: P/1 (Ø75 mm), P/2 (Ø105 mm), P/3
(Ø140 mm)
STATIC RESISTANCE: 22 kN
MATERIAL: steel
CODE: 50115001 - 80mm
50116001 - 100mm
50117001 - 140mm

OПРЕМА ЗА РАБОТА НА ВИСОЧИНА

LINEA DE VIDA 2
EN 353-2
Мк

En

Привремено сигурносно јаже изработено од 30 мм широки полиестерни ремени и опремено
со кочница, која ја регулира должината и дозволува да се затега јажето, снабдено е со два
конектора и торба прикачена за ремените. Прилагодлива дожина од 5 до 20 метри.
Сертифицирана за двајца. КОД: 50147014
Temporary lifeline made of 30 mm wide polyester webbing, equipped with a ratchet that
adjusts the length and allows to tighten the lifeline easily, supplied with 2 connectors ref. 981
and a bag attached to the webbing to store excess webbing. Adjustable length, from 5 to 20
metres. Certificated for 2 people.
CODE: 50147014

SEKURALT EN 795b,
EN 360, EN 1496
Мк

En

Комплет за осигурување при паѓање во тесни работни средини, во операции
кои бараат системи за подигање и спуштање.
КОД: 50147021 Комплетот вклучува:
1 пар. алунимиумски триножник sekuralt со макара и торба за
транспортирање КОД: 05200129
1 пар. спасително јаже sekuralt со должина 20 м,
снабдено со сврзувачка плоча КОД: 50147020
1 пар. осигурувач sekuralt 20M
КОД: 05200014
This is a basic fall arrest kit for working in confined spaces, in operations that require both
ascending and descending systems. CODE: 50147021
The kit includes:
1 aluminium tripod sekuralt with a pulley and transport bag CODE: 05200129
1 rescue winch sekuralt 20 m long, supplied with connecting plate CODE: 50147020
1 fall arrester sekuralt 20M CODE: 05200014

SEKURALT FIXED mini sk1

SEKURALT
DETACHABLE mini sk2

EN 353-2
Мк

En

Sekuralt SK1 контролиран осигурувач за
полустатично јаже. Уредот е погоден за
варијации на јажиња од ø 10,5 до 13мм.
Благодарение на неговата конфигурација,
уредот се движи слободно на јажето и во
случај на пад го блокира, спречувајќи го
падот. Фиксен уред.
МАТЕРИЈАЛ: многу издржлив алуминум
ТЕЖИНА: 164 гр.
КОД: 50147032
Sekuralt SK1 guided fall arrester device
on semi-static rope, suitable for ropes
ranging from
ø 10,5 to 13 mm. Thanks to its configuration, the fall arrest device moves freely
on the rope, and in case of fall, it will
block immediately arresting the fall. Fixed
device.
МATERIAL: high resistance aluminum
WEIGHT: 164 g
CODE: 50147032

EN 353-2
Мк

En

EN 353-2

EN 353-2

En

Комплет за вертикално осигурување: јаже
+ издолжувачка лента + карабин. Систем
кој дозволува закачување и откачување
од уредот во секој дел на јажето. Се
блокира моментално во случај на паѓање
Содржина:
1 блокирачки механизам
1 јаже Ø 14 мм 40 метра
2 карабини 981
КОД: 50147038
Guided fall arrester on twisted rope
14-16mm +
extension band + connector 981. Simple
opening system allows you to attach and
detach the device in any section of the
rope. It blocks immediately in case of fall.
Components:
1 fall arrester
1 rope Ø 14мм 40 meters
2 connectors 981
CODE: 50147038

Sekuralt Mini SK2 guided fall arrester on
semi-static rope, suitable for ropes ranging from
ø 10,5 to
13 mm. Thanks to its configuration, the fall arrest
device moves freely on the rope, and in case of
fall, it will block immediately arresting the fall.
As it is a detachable device, you can attach and
detach it on any section of the rope.
МATERIAL: high resistance aluminum
WEIGHT: 184 g
CODE: 50147039

SEKURALT
indy

SEKURALT
ROP STOP KIT
Мк

Sekuralt SK2 контролиран осигурувач
за полустатично јаже. Уредот е погоден за
варијации на јажиња од ø 10,5 до 13мм.
Благодарение на неговата конфигурација, уредот
се движи слободно на јажето и во случај на пад
го блокира, спречувајќи го падот. Бидејќи е
отстранлив уред, можете да го прикачите и
откачите на секој дел од јажето.
МАТЕРИЈАЛ: многу издржлив алуминиум
ТЕЖИНА: 184 гр.
КОД: 50147039

Мк

En

Спуштач за јажиња помеѓу ø 10.5 -12.5мм,
изработено од алуминиумска легура.
Брзината на симнување се контролира
со притискање на рачката. Направата е
опремена со безбедносен анти паничен
систем со дупло автоматско закочување.
Соодветно е за двајца. Максимално
тежина: 200 кг.
ТЕЖИНА: 436 гр.
КОД: 50147033
Descender for ropes between ø 10.5 -12.5
mm, made of aluminium alloy. Descent
speed can be controlled by pressing
the handle. The device is equipped with
a safety anti-panic system with double
auto-locking system. Suitable for
2 people.
Maximum weight: 200 kg
WEIGHT: 436 g
CODE: 50147033
OПРЕМА ЗА РАБОТА НА ВИСОЧИНА

IRUDEK
ESKUA 200

IRUDEK 237
Мк

En

Полустатично прилагодливо работно јаже Ø 12мм.
Опремено со ергономски затегнувач, изработен од
алуминиум со 1 челичен карабинер со тројно
заклучување. На другиот крај, јажето има
автоматски челичен карабинер. Должината му е 2
м. Вклучен е и осигурувач за него.
КОД: 05200051
Semi-static adjustable working positioning rope Ø 12mm.
Equipped with ergonomic tensioner, made of aluminum
with 1 steel carabiner with triple lock. On the other end,
the rope has an automatic steel carabiner. Its length is 2
meters. A fuse for it is included.
CODE: 05200051

Мк

En

Лесни и повеќенаменски ракавици, отвори на палецот и на прстите за
допир и контрола идеална при вертикална работа и искачување. Синтетичка
кожа засилена со Кевлар на дланката за подобро држење и поголема
заштита. Еластична неопренска манжетна со Велкро затегнување, сошиена
со Кевлар. Отвор за поврзување со спојка кога не се во употреба.
ГОЛЕМИНА: 10
КОД: 05200078
Lightweight and versatile gloves, finger and thumb open
for further touch control ideal for vertical works and
abseiling. Synthetic leather with Kevlar reinforce went on
palm side for better grip and offering greater durability
and abrasion protection. Elastic neoprene with velcro
fastening cuff and stitch with Kevlar thread and hole to
connect to harness when not in use.
SIZE: 10
CODE: 05200078

SEKURALT
PERT10
Мк

En

Челичен конектор за поврзување на
телескопски столб PERT1, 75мм
КОД: 05200071
Steel connector for PERT1 telescopic pole
with 75 mm opening.
CODE: 05200071

SEKURALT
PERT1
Мк

En

En

Работен стол кој може да се користи за седење, кога
е прикачен на точката на прицврстување на
половината која ја држи тежината.
КОД: 50147046
This working chair can be used as a seat, when attached
to the waist anchorage point of the harness.
CODE: 50147046

Telescopic pole
MINIMUM LENGTH: 1.95 m
MAXIMUM LENGTH: 8 m
WORKING LOAD: 5 kg
CODE: 05200072

SEKURALT
PRS1

SEKURALT
SITTING CHAIR
Мк

Телескопски столб
МИНИМАЛНА ДОЛЖИНА: 1,95 м
МАКСИМАЛНА ДОЛЖИНА: 8 м
РАБОТНА ТЕЖИНА: 5 кг КОД:
05200072

Мк

16 мм цевкасто еластично јаже за чување на алати, кука за
спојување со главното јаже. 100 кг приближна носивост. 85 см
должина. 135 см продолжена должина.
КОД: 05200081

En

16mm tubular elastic webbing made tool holder, connector
provided to join operator’s webbing. 100 kg aprox. resistance. 85 cm length. 135 cm extended length.
CODE: 05200081
OПРЕМА ЗА РАБОТА НА ВИСОЧИНА

противопожарна заШтита
fIRE protection

ПРОТИВПОЖАРЕН АПАРАТ СО ПРАВ

ПРОТИВПОЖАРЕН АПАРАТ СО СО2

EN 1866

EN 1866
Мк

En

Противпожарен апарат со СО2 / јаглероден диоксид. Противпожарниот
апарат е спремен за употреба и е опремен со глава, мерач за
притисок, црево, монтажа на ѕид, “CE” серификат, EN3 и стикер за
извршена едногодишна проверка. Капацитет - 2, 5 кг.
ГАСЕЧКИ МАТЕРИЈАЛ: јаглерод диоксид
ТЕМПЕРАТУРНА РАЗЛИКА: + 20 °C до + 60 °C
МАКСИМАЛЕН РАБОТЕН ПРИТИСОК: 216 бара
ПОЖАРНА КЛАСА: B. C, E
КОД: 80407061 - 5 кг; 80407060 - 2 кг.
CO2 fire extinguishers. Head with safety valve and pressure gauge. The fire
extinguisher is ready for use and equiped with head, pressure gauge,
hose, wall mount, “CE” marking, EN3 and sticker for one year inspection.
Portable with capacity - 2, 5 kg
EXTINGUISHING MATERIAL: carbon dioxide
TEMPERATURE RANGE: + 20 to + 60 °C
MAXIMUM WORKING PRESSURE: 216 bar
FIRE CLASS: B, C, E
CODE: 80407061 - 5 кг; 80407060 - 2 кг.

Мк

En

ВОДЕН ПРОТИВПОЖАРЕН АПАРАТ

En

Воден противпожарен апарат. Главата е со сигурносен вентил и мерач на
притисок. Спремен за употреба и опремено со глава, мерач за притисок
црево, монтажа за ѕид, “CE” сертификат, EN3 и стикер за извршена
едногодишна проверка. Преносен, капацитет - 6, 9 кг.
ГАСЕЧКИ МАТЕРИЈАЛ: вода
ТЕМПЕРАТУРЕН ИНТЕРВАЛ: 0 до +60 °C
МАКСИМАЛЕН РАБОТЕН ПРИТИСОК: 18 бара
ПОЖАРНА КЛАСА: А
КОД: 6 кг. - 51014001; 9 кг. - 51016002
Water extinguisher. Head with safety valve and pressure gauge. The fire
extinguisher is ready for use and equiped with head, pressure gauge, hose,
wall mount, “CE” marking, EN3 and sticker for one year inspection.
Portable with capacity - 6, 9 kg
EXTINGUISHING MATERIAL: water
TEMPERATURE RANGE: 0 to +60 °C
MAXIMUM WORKING PRESSURE: 18 bar
FIRE CLASS: A
CODE: 6 kg. - 51014001; 9 kg. - 51016002

Powder fire extinguisher. Head with safety valve and pressure gauge. Ready
for use and equiped with head, pressure gauge, hose, wall mount, “CE” marking, EN3 and sticker for one year inspection. Portable with capacity:
1kg- 51017001, 2kg-51013001, 6kg- 51014002, 12 kg- 51012001
EXTINGUISHING MATERIAL: sodium phosphate or sodium bicarbonate
TEMPERATURE RANGE: +30 to +60 °C
MAXIMUM WORKING PRESSURE: 18 bar
FIRE CLASS: BC, ABC

ПРОТИВПОЖАРЕН АПАРАТ СО ПЕНА
EN1866

EN 1866
Мк

Противпожарен апарат со прав. Главата е со сигурносен вентил и мерач на
притисок. Спремен за употреба и опремен со глава, мерач на притисок, црево,
монтажа на ѕид, “CE” сертификат, EN3 и стикер за извршена едногодишна
проверка.
Капацитет: 1кг- 51017001, 2кг-51013001, 6кг- 51014002, 12 кг- 51012001
ГАСЕЧКИ МАТЕРИЈАЛ: натриум фосфат или натриум бикарбонат
ТЕМПЕРАТУРНА РАЗЛИКА: +30 °C до +60 °C
МАКСИМАЛЕН РАБОТЕН ПРИТИСОК: 18 бара
ПОЖАРНА КЛАСА: BC, ABC

Мк

En

Противпожарен апарат со пена. Главата е со сигурносен вентил и мерач
на притисок. Спремен за употреба и опремено со глава, мерач за
притисок црево, монтажа на ѕид, “CE” сертификат, EN3 и стикер за
извршена едногодишна проверка. Преносен, капацитет - 6, 9 кг.
ГАСЕЧКИ МАТЕРИЈАЛ: вода и средство за пенење
ТЕМПЕРАТУРНА РАЗЛИКА: 0 до +60 °C
МАКСИМАЛЕН РАБОТЕН ПРИТИСОК: 18 бара
ПОЖАРНА КЛАСА: A, B
КОД: 6 кг. -80407059; 9 кг. -51016003
Water-foam extinguisher. Head with safety valve and pressure gauge. The fire
extinguisher is ready for use and equiped with head, pressure gauge, hose,
wall mount, “CE” marking, EN3 and sticker for one year inspection.
Portable with capacity - 6, 9 kg
EXTINGUISHING MATERIAL: water and foaming agent
TEMPERATURE RANGE: 0 to +60 °C
MAXIMUM WORKING PRESSURE: 18 bar
FIRE CLASS: A, B
CODE: 6kg. -80407059; 9kg. -51016003

ПРОТИВПОЖАРНО ЌЕБЕ - 1.6м /1.8м

МАСКА ЗА ЗАШТИТА ПРИ ПОЖАР XHZLC

EN 1869
Мк

En

Пожарно ќебе од 100% плетено фибростакло
Големина: 1.5х1.5м, 1.60х1.80 м
Ткаенина отпорна на топлина до 1300 ˚С. Изработка на
отпорна на топлина ткаенина во нестандардни големини.
КОД: 51015087

EN 403
Мк

En

Fireproof blankets from 100% knitted fiberglass
Size: 1.5x1.5m, 1.60х1.80m
Heat-resistant fabrics up to 1300 ˚С. Production of heat-resistant fabrics in
non-standard sizes
CODE: 51015087

EN 14540

En

Пожарно црево Ø 52 мм, со стринг конектори, притисок 8 бара.
Водоотпорен надворешен слој. Соодветно за хемиска индустрија и
рафинерии.
ДОЛЖИНА: 20 м
КОД: 51015041 - 8 бара; 05600009 - 15 бара
Fire hose pipes Ø 52 мм with string connectors, 8 bar pressure. Waterproof
outer cover. Suitable for chemical industry and refineries.
LENGHT: 20 m
CODE: 51015041 - 8 bar; 05600009 - 15 bar

Fire protection mask with filter and hood. Protects the head and provides
respiratory protection during evacuation in the event of a fire occurring
up to 30 min.
CODE: 51015074

ПОЖАРНА ПРСКАЛКА
Ф- 52 мм. ТУРБО 2

ЦРЕВО Ø52мм, 8 / 15 бара , 20 м.
Мк

Маска за заштита од пожар со филтер и качулка. Ја заштитува главата и
обезбедува заштита на дишните органи при евакуација во случај на
пожар до 30 мин. КОД: 51015074

EN 14540
Мк

En

Пожарна прскалка Турбо 2, со стринг конектори,
тропозиционен прскач, со можност за прецизно
регулирање на текот на водата, Ø 52 мм
КОД: 05600013
“Turbo 2” with string connectors, tripositional
sparkler with possibility of precision flow
regulation, Ø 52 mm CODE:
05600013

противопожарна заШТита

пАтна сигнализациЈА

пАтна сигнализациЈА

traffic management

Cone 1
Мк

En

PVC конус со основа,
сигнално портокалова - 30 см.
КОД: 50605001
PVC cone with base.
HV orange - 30 cm.
CODE: 50605001

Cone 2
Мк

En

BASE-1

Cone 3

PVC конус со основа, сигнално
портокалова - 50 см.
КОД: 50606001
PVC cone with base.
HV orange - 50 cm.
CODE: 50606001

Конус од полиетилен со основа,
сигнално портокалова со
рефлектирачки ленти - 50 см.
КОД: 50607001

En

Cone of polyethylene with base
HV orange with reflective strips - 50 cm.
CODE: 50602001

Мк

Плочка со рефлектор
, 14х10,5 см
КОД: 50608001

Мк

PVC ланец 24/39 мм,
70 гр/м, 25 м
КОД: 50604001

En

Plate with reflector,
14х10,5 cm.
CODE: 50608001

En

PVC chain, 24/39 mm,
70 g/m, 25 m
CODE: 50604001

BASE-2

Мк

PVC триаголна основа
со цемент
КОД: 50602001

Мк

En

PVC triangular base
with cement
CODE: 50602001

En

BAND
post

En

Сигнален стап, без
основа 90 см.
КОД: 50609001
Plastic post, without
base, 90 cm.
CODE: 50609001

Мк

En

PLATE

PVC округла основа,
полнета со вода или
песок. КОД: 50603001
PVC round base, filled with
water or sand.
CODE: 50603001

Мк

Мк

Cone 4

Мк

En

Лента од полиетилен
КОД: 50601002 - 100м.
50601003 - 200м.
50601001 - 500м.
Band polyethylene
CODE: 50601002 - 100m.
50601003 - 200m.
50601001 - 500m.

Конус од полиетилен со основа,
сигнално портокалова, со
рефлектирачки ленти - 50 см.
КОД: 50612001
Cone of polyethylene with base
HV orange with reflective strips
- 50 cm.
CODE: 50612001

CHAIN

100m
200m
500m

прва помош
first aid

АВТОАПТЕКА VESTA
En

Мк

Опремено, мобилен
авто комплет за прва
помош.
КОД: 05600046

VESTA
Мк

Кутија за прва помош
со можност за
монтажа на ѕид.
КОД: 50111016

TOF EMERGENCY
SHOWER 1100/60

Equipped portable medicine chest.
CODE: 05600046
Мк

En

TOF Итен туш за
очи 1100/60.
Минимален
притосок 2 Bar.
КОД: 51021062

TOF Emergency shower 1100/60.
Emergency eyewash shower.
Minimum pressure 2 Bar
CODE: 51021062

TOF EMERGENCY
SHOWER 1100/380
Мк

En

Wall mounting equipped
medicine chest.
CODE: 50111016

TOF Итен туш за тело и очи
1100/380. Минимален притисок 2 Bar
КОД: 51021015

En

TOF Emergency shower 1100/380
Body and eyewash emergency
shower. Minimum pressure 2 Bar
CODE: 51021015

аксесоари
accessories

feya
Мк

Текстил за чистење
100% памук. 10кг/пакет
КОД: 40706002

En

STELLA
Cloth for cleaning
100% cotton, 10kg/pack
CODE: 40706002

Мк

Детергент за раце
КОД: 51006010- паковање
1кг. 51006007 - паковање 5кг.
прва помоШ

En

Detergent for hands
CODE: 51006008 - 1 kg. package
51006007 - 5kg. package
аксесоари

А

