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JEDNORAZOWY 
FARTUCH PE

Jednorazowy fartuch, polietylen, 71 x 136 cm

Disposable PE apron, 71 x 136 cm

Zastosowanie: przemysł spożywczy
Applicaton: agricultural industry

kod/code   kolor/colour

0313000580999  przeźroczysty/ transparent
0313000540999  przeźroczysty niebieski/ transparent blue

FARTUCH WINYLOWY

Fartuch roboczy winylowy, rozmiar 90 x 115 cm, grubość 
0,508 mm, nylonowe tasiemki do związania

Working vinyl apron, size 90 x 115 cm, thickness 0.508 mm, 
nylon laces fastening

Zastosowanie: przemysł rolniczy
Applicaton: agricultural industry

kod/code   kolor/colour

0313001680999  biały/white
0313001510999  zielony/green

BIANCA

Fartuch roboczy, PCV/poliester/PCV, rozmiar 90 x 120 cm, 
ochrona przed działaniem wody i zabrudzeniem

Working apron, PVC / polyester / PVC, size 90 x 120 cm, 
protection against water and dirt

Zastosowanie: przemysł spożywczy, przemysł chemiczny
Applicaton: agricultural industry, chemical industry

kod/code   kolor/colour

0313001010999  zielony/green
0313001080999  biały/white

100/5

MOQ opakowanie

packing

1/40

MOQ opakowanie

packing

1/12

MOQ opakowanie

packing



GARMENTS APRONS - ČERVA

155

STRUVE

Fartuch ochronny, szara krowia skóra, rozmiar 100 x 80 cm

Protective apron, grey cow-split leather, size 100 x 80 cm

Zastosowanie: spawanie
Applicaton: welding

kod/code   kolor/colour

0313000900999  biała skóra/white leather

CAPELLA BÁT

Fartuch z oczek z odpornego stopu aluminium BÁT, 
maksymalna ochrona przed przecięciem

Apron from plates from resistant aluminium alloy BÁT, 
maximal protection against cutting

Zastosowanie: przemysł spożywczy
Applicaton: food industry

kod/code   kolor/colour

0313000399999 - 55x60 cm  metal nierdzewny/metal
0313000499999 - 55x75 cm  metal nierdzewny/metal

CAPELLA BÁT SUPER

Fartuch z wysoce odpornych metalowych oczek BÁT SUPER, 
maksymalna ochrona przed przecięciem.

Apron from high resistant metal chains BÁT SUPER, maximal 
protection against cutting

Zastosowanie: przemysł spożywczy
Applicaton: food industry

kod/code   kolor/colour

0313000199999 - 55x60 cm  aluminium
0313000299999 - 55x75 cm  aluminium

kovové kroužky
metal chains

stop aluminium
aluminium alloy

artykuły powiązane, str. 286  
related products, page 286

1/50

MOQ opakowanie

packing

1/1

MOQ opakowanie

packing

1/1

MOQ opakowanie

packing



ODZIEŻ KOMBINEZONY OCHRONNE - ČERVA

156

* objaśnienia na stronie 389

CHEMSAFE 400

Ubranie ochronne z kapturem z nietkanego polipropylenu 
z mikroporowatą warstwą przepuszczającą parę wodną. 
Podklejone szwy, samoklejąca ochronna plisa na zamku 
błyskawicznym, rękawy i nogawki ściągnięte gumką. Odporny 
na wiele chemikaliów, kategorii CE III typ 4, 5 i 6, ochrona przed 
przenikaniem cząstek radioaktywnych oraz agentów infekcyjnych. 
Antystatyczny. Rozmiary M-XXL

Protective coverall with hood, nonwoven polypropylene 
laminated with microporous film. Taped seams, self-adhezive 
zipper flap, elastic wrist. Protection against chemicals, 
radioactive particles and infective agents. Category CE III, type 4, 
5 and 6. Sizes M - XXL

Zastosowanie: przemysł chemiczny, likwidacja awarii, przemysł 
spożywczy, transport, przemysł elektroniczny
Application: chemical industry, emergency response, food 
industry, transportation, electronic industry

kod/code   kolor/colour

0315001180xxx*  biało-czerwony/white-red

CHEMSAFE 500

Ubranie ochronne z kapturem z nietkanego polipropylenu 
z mikroporowatą warstwą przepuszczającą parę wodną. Plisa 
ochronna na zamku błyskawicznym, rękawy i nogawki ściągnięte 
gumką. Odporny na wiele chemikaliów, kategorii CE III typ 5 
i 6, ochrona przed przenikaniem cząstek radioaktywnych oraz 
agentów infekcyjnych. Antystatyczny. Rozmiary M-XXL

Protective coverall with hood, nonwoven polypropylene 
laminated with microporous film. Zipper flap, elastic wrist. 
Protection against chemicals, radioactive particles and infective 
agents. Antistatic. Category CE III, type 5 and 6. Sizes M - XXL

Zastosowanie: przemysł chemiczny, likwidacja awarii, przemysł 
spożywczy, transport, przemysł elektroniczny
Application: chemical industry, emergency response, food 
industry, transportation, electronic industry 

kod/code   kolor/colour

0315001080xxx*  biały/white

EN 14605 EN ISO1398-21 EN 13034 EN 14126EN 1149 EN 1073-2

EN ISO1398-21 EN 13034 EN 14126EN 1149 EN 1073-2

1/50

MOQ opakowanie

packing

1/50

MOQ opakowanie

packing
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* see explanation on page 389

CHEMSAFE MS1

Ubranie ochronne z kapturem z nietkanego polipropylenu. Plisa 
ochronna na zamku błyskawicznym, rękawy i nogawki ściągnięte 
gumką. Odporny na niektóre chemikalia, kategorii CE III typ 5 i 6. 
Rozmiary M-XXL

Protective coverall with hood, nonwoven polypropylene. Zipper 
flap, elastic wrist. Protection against some chemicals. Category 
CE III, type 5 and 6. Sizes M - XXL

Zastosowanie: przemysł chemiczny, likwidacja awarii, przemysł 
spożywczy, transport, przemysł elektroniczny
Application: chemical industry, emergency response, food 
industry, transportation, electronic industry

kod/code   kolor/colour

0315001280xxx*  biało-niebieski/white-blue

CHEMSAFE C1

Ubranie ochronne z kapturem z nietkanego polipropylenu. Plisa 
ochronna na zamku błyskawicznym, rękawy i nogawki ściągnięte 
gumką. Odporny na niektóre chemikalia, kategorii CE III typ 5 i 6, 
ochrona przed przenikaniem cząstek radioaktywnych. 
Rozmiary M-XXL

Protective coverall with hood, nonwoven polypropylene. Zipper 
flap, elestic wrist. Protection against chemicals and radioactive 
particles. Antistatic. Category CE III, type 5 and 6. Sizes M - XXL

Zastosowanie: przemysł chemiczny, likwidacja awarii, przemysł 
spożywczy, transport, przemysł elektroniczny
Application: chemical industry, emergency response, food 
industry, transportation, electronic industry

kod/code   kolor/colour

0315001380xxx*  biało-zielony/white-green

EN ISO1398-21 EN 13034

EN ISO1398-21 EN 13034 EN 1149 EN 1073-2

1/50

MOQ opakowanie

packing

1/50

MOQ opakowanie

packing
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* objaśnienia na stronie 389

CHEMSAFE P5

Ubranie ochronne z kapturem z nietkanego polipropylenu 
z nieprzepuszczalną warstwą ochronną. Podklejone szwy, 
samoklejąca ochronna plisa na zamku błyskawicznym, rękawy 
i nogawki ściągnięte gumką. Odporny na wiele chemikaliów, 
kategorii CE III typ 4, 5 i 6, ochrona przed przenikaniem cząstek 
radioaktywnych oraz agentów infekcyjnych. Rozmiary M-XXL

Protective coverall with hood, nonwoven polypropylene 
laminated with protective film. Taped seams, self-adhezive zipper 
flap, elastic wrist. Protection against wide range of chemicals, 
radioactive particles and infective agents. Category CE III, type 4, 
5 and 6. Sizes M - XXL.

Zastosowanie: przemysł chemiczny, likwidacja awarii, przemysł 
spożywczy, transport, przemysł elektroniczny
Application: chemical industry, emergency response, food 
industry, transportation, electronic industry

kod/code   kolor/colour

0315001470xxx*  żółty/yellow

EN 14605 EN ISO1398-21 EN 13034

1/25

MOQ opakowanie

packing
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* see explanation on page 389

BAT

Płaszcz jednorazowy, nietkany polipropylen, rozmiary M-XXL

Dispossable coat, nonwoven polypropylene, sizes M - XXL

Zastosowanie: przemysł spożywczy
Application: food industry

kod/code   kolor/colour

0311000380xxx*  biały/white 

MINTO

Jednorazowy kombinezon z kapturem, nietkany polipropylen, 
ochrona przed zabrudzeniem, rozmiary M-XXL

Disposable coverall with hood, polypropylene, protection against 
dirt, sizes M - XXL

Zastosowanie: przemysł spożywczy
Application: food industry

kod/code   kolor/colour

0315002580xxx*  biały/white

1/50

MOQ opakowanie

packing

1/50

MOQ opakowanie

packing
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* objaśnienia na stronie 389

BUTY FOLIOWE PE
SHOE COVER

Jednorazowa nakładka na obuwie, polietylen

Disposable shoe cover, polyethylene

kod/code   kolor/colour

0318000140999 - 15x36 cm  niebieski/blue

ZARĘKAWKI PE
ARM MUFF

Zarękawek jednorazowy, polietylen

Disposable arm muff, polyethylene

kod/code   kolor/colour

0317000180999 - 20x50 cm  biały/white
0317000140999 - 20x50 cm  niebieski/blue

OCHRONA WŁOSÓW 
POLYPROPYLEN
HAIR PROTECTION

Jednorazowy czepek z daszkiem lub bez daszka do ochrony 
produktów przed zanieczyszczeniami oraz włosów 
przed zabrudzeniem, nietkany polipropylen, waga 16 g

Disposable cap with or without peak, protection of products 
against contamination and hair against dirt, polypropylene, 
weight 16 g

kod/code   kolor/colour

0314000180999  biały/white
0314000140999  niebieski/blue
0314000280999 - kšilt/peak  biały/white
0314000240999 - kšilt/peak  niebieski/blue

100/10

MOQ opakowanie

packing

100/10

MOQ opakowanie

packing

100/10

MOQ opakowanie

packing


