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207 - 212 rękawice FH 
 gloves FH

213 - 232 rękawice ANSELL 
 gloves ANSELL

233 - 242  rękawice TACHOV 
 gloves TACHOV

243 - 248 rękawice mieszane
 combined gloves

249 - 253 rękawice skórzane
 leather gloves

254  rękawice spawalnicze
 welding gloves

255 - 262  rękawice tekstylne 
 powlekane
 textile dipped gloves

263 - 267  rękawice tekstylne 
 nakrapiane
 textile coated gloves

268 - 273  rękawice tekstylne
 textile gloves

274 - 277  rękawice antyprzecięciowe
 anticut gloves

278 - 280 rękawice odporne na  
 wysokie temperatury
 heat resistant gloves

281 - 283  rękawice chemiczne
 chemical gloves

284 - 285  rękawice jednorazowe
 disposable gloves

286 - 287  rękawice metalowe
 metal gloves

288  rękawice elektroizolacyjne
  insulating gloves

289 - 292  akcesoria EVONIK 
  accessories EVONIK 

RĘKAWICE NORMY / GLOVES STANDARDS

ryzyka mechaniczne
a) na otarcie (0-4)
b) na przecięcie (0-5)
c) na rozdarcie  (0-4)
d) na przekłucie (0-4)

mechanical hazards 
a) abrasion resistance (0 - 4) 
b) blade cut resistance (0 - 4) 
c) tear resistance (0 - 4) 
d) puncture resistance (0 - 4)

 EN 388

a b c d 

ochrona przed chemikaliami
(XYZ oznaczają litery kodu dla 
chemikaliów, gdzie zostały 
spełnione warunki EN 374)

protection against chemicals
(XYZ represent the code 
letters for chemicals that 
conform to EN 374)

 EN 374

 x y z

A Methanol  E Carbon disulphide  I Ethyl acetate
B Acetone  F Toluene  J n-Heptane
C Acetonitrile  G Diethylamine  K Sodium hydroxide 40% 
D Dichloromethane  H Tetrahydrofurane  L Sulphuric acid 96%

ochrona przed niebezpiecznymi 
mikroorganizmami
protection against  
dangerous microorganism

 EN 374

  

prace pod napięciem
work under voltage

EN 60903

 

przeznaczone do krótkotrwałego 
kontaktu z artykułami spożywczymi
suitable for short-term  
contact with food

 

 

ochrona przed ciepłem i płomieniem
a) zachowanie się podczas palenia
b) odporność na ciepło kontaktowe
X) odporność na ciepło konwekcyjne
c) odporność na ciepło promienio-
wanie
d) odporność na rozpryski stopio-
nego metalu
X) odporność na dużą ilość 
stopionego metalu

protection against heat and flame 
a) burning behaviour (0 - 4) 
b) contact heat resistance (0 - 4) 
X) convective heat resistant (0 - 4) 
c) radiant heat resistance (0 - 4) 
d) resistance to small drops of 
molten metal (0 - 4) 
X) convective heat resistance 
resistance to large quantity of 
molten metal

 EN 407

a b X c d X 

wykonanie zimowe 
winter design

 

MOQ - minimalna ilość zamówieniowa
informacje o opakowaniu (ilość)
MOQ - minimum ordering quantity 
packing information (quantity)

1/100

MOQ opakowanie

packing

 

tylko na zamówienie
only per order

 

wysoka zdolność termoizolacyjna
high thermal insulation level

 
OBJASNIENIA / EXPLANATIONS

GLOVES RĘKAWICE

rękawice dla spawaczy
welder gloves
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Zapamiętajcie tę nazwę!
FH (FREE HAND)
 – jest gwarancją wysokiej jakości, najlepszych materiałów, bezpieczeństwa, 
funkcjonalności i wygody. Kiedy mówimy o jakości, chcielibyśmy podkreślić fakt, że 
pozostaje ona na niezmiennym, wysokim poziomie, niezależnie do dostawy. Szeroka 
gama produktów została specjalnie stworzona do najbardziej rozpowszechnionych 
rodzajów prac. Używając tych rękawic możecie być pewni, że swoją pracę zawsze 
wykonacie pewnie i bezpiecznie..

Remember this name!  
FH (FREE HAND)
 – is the guaranty of high quality, best materials, safety, functionality and comfort. 
Speaking about quality we would like to emphasize on the fact that it is always the 
same from lot to lot. Wide product range was created especially for the most usable 
works. Wearing these gloves you can be confident: the job will be done.

przeznaczone do krótkotrwałego 
kontaktu z artykułami spożywczymi
suitable for short-term  
contact with food

CORAX

Rękawice szyte, dłoń ze specjalnego materiału syntetycznego 
z właściwościami delikatnej skóry, antypoślizgowy nadruk na palcach, 
wspaniała chwytność, wzmocnione powierzchnie uchwytowe na dłoni, 
wytrzymała tkanina na grzbiecie ręki, delikatna tkanina nylonowa po bokach 
palców zwiększająca manualność dłoni, regulowany mankiet na rzepy, 
nowoczesny design w eleganckich kolorach, rozmiary 8 i 10

Sewn gloves, palm from special synthetic material with qualities of fine 
split leather, antisleep printing on fingers, extraordinary grip, reinforced 
palm, durable material on back, sides of fingers made from fine nylon fabric 
for outstanding mobility, adjustable velcro cuff, modern design in elegant 
colours, sizes 8, 10

Zastosowanie: przemysł maszynowy, prace montażowe
Application: engineering industry, assembly work

kod/code   kolor/colour

0101003399xxx*  czarno-żółty/black-yellow

1/60

MOQ opakowanie

packing

Photo © Červa
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TORDA

MODULARIS RUFINUS

SPINUS

Dłoń i palce z delikatnej skóry licowej, grzbiet z jakościowej bawełny, podszewka bawełniana, 
rozmiar 11

Fine grain leather palm and fingers, high quality cotton back, with cotton lining, size 11

Bezszwowa dzianina nylonowa, dłoń i palce powlekane nitrylem z wysoką ochroną przed olejami 
i doskonałym chwytem, przeznaczone do prac montażowych z małymi i średniej wielkości 
elementami pokrytymi olejem, rozmiary 7-10

Seamless nylon knit, non porous nitril layered palm and fingers, excelent grip and protection 
against oils, designed to handle small to medium-sized parts covered with oil, sizes 7 - 10

Bezszwowa dzianina nylonowa, dłoń i palce powlekane szarym mikroporowatym nitrylem, 
elastyczny ściągacz, zastosowanie w suchym lub lekko oleistym środowisku, odpowiednie do 
lekkiego montażu w przemyśle, rozmiary 6-11

Seamless nylon knit, grey microporous nitril layered palm and fingers, elastic wrist, for dry or 
slightly oily applications, designed to light assembly applications in industry, sizes 6 - 11

Żółta dwoina wołowa, długość 35 cm, szwy chronione szyte nicią z kevlaru, podszewka 
bawełniana certyfikat do prac spawalniczych, typ A, rozmiar 11

Yellow cowsplit, length 35 cm, protected seams with kevlar thread, cotton lining, welding 
certificate, size 11

Zastosowanie: przemysł maszynowy, prace montażowe
Application: engineering industry, assembly work

Zastosowanie: przemysł maszynowy, prace montażowe
Application: engineering industry, assembly work

Zastosowanie: przemysł lekki, linia montażowa
Application: light industry, assembly line

Zastosowanie: dla spawaczy, przemysł maszynowy, produkcja metali, budownictwo
Application: welding, engineering industry, metal fabrication, bulding & construction

kod/code   kolor/colour

0101003199110  żółty/yellow

kod/code   kolor/colour

0108004199xxx*  granatowy/navy
kod/code   kolor/colour

0108003899xxx*  szaro-biały/grey-white

kod/code   kolor/colour

0102003699110  żółty/yellow

1121

4131

2242 312x3x

3131

1/120

MOQ opakowanie

packing

1/120

MOQ opakowanie

packing

1/60

MOQ opakowanie

packing

1/120

MOQ opakowanie

packing
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VIRDIS

SABINI 

TURTUR

Bezszwowa rękawica dziana z zawartością włókna bambusowego, powlekana czarnym lateksem, 
specjalne, marszczone wykończenie dla zapewnienia lepszego chwytu, rozmiary 7-10

Seamles knitted gloves with BAMBOO fibre, half dipped in black natural latex, wrinkle finish for 
better grip, sizes 7 - 10

Szyta dzianina bawełniana, powlekana w całości nitrylem, elastyczny mankiet, zapewniają 
doskonałe połączenie elastyczności, odporności mechanicznej i ochrony przed olejem, rozmiar 10

Sewn cotton interlock, dipped in nitril, knitted wrist, provides an excellent combination of 
flexibility, mechanical resistance and oil repellency, size 10

Ocieplane rękawice, bezszwowa dzianina nylonowa z mocną podszewką zapewniającą ochronę 
przed zimnem, powlekane PCV na dłoni i palcach, elastyczny mankiet, kolor żółty fluorescencyjny, 
rozmiar 10

Seamless nylon knitting winter gloves with PVC coating on palm and fingers, thick seamles lining 
for protection against cold, elastic cuff, colour fluorescent yellow, size 10

Zastosowanie: przemysł maszynowy
Application: strojírenský průmysl

Zastosowanie: przemysł budowlany, przemysł maszynowy
Application: building industry, engineering industry

Zastosowanie: transport, magazyn
Application: transport, warehouse

kod/code   kolor/colour

0108004299xxx*  zielony/green

kod/code   kolor/colour

0107004399100  granatowo-biały/navy-white

kod/code   kolor/colour

0119001170100  żółty/yellow

 32322131

3111

URBICA

Szyta dzianina bawełniana, powlekana w 3/4 nitrylem, elastyczny mankiet, zapewniają doskonałe 
połączenie elastyczności, odporności mechanicznej i ochrony przed olejem rozmiar 10

Sewn cotton interlock, half-dipped in nitril, knitted wrist, provides an excellent combination of 
flexibility, mechanical resistance and oil repellency, size 10

Zastosowanie: przemysł budowlany, przemysł maszynowy
Application: building industry, engineering industry

kod/code   kolor/colour

0107004299100  granatowo-biały/navy-white

1/120

MOQ opakowanie

packing

1/60

MOQ opakowanie

packing

1/120

MOQ opakowanie

packing

3111

1/120

MOQ opakowanie

packing
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BORIN

ATER DUBIUS

FERINA

Szyta dzianina bawełniana, powlekana w całości nitrylem, sztywny mankiet, bardzo wytrzymałe, 
przeznaczone do pracy w trudnych warunkach, rozmiary 8-11

Sewn cotton jersey, dipped in nitril, stiff cuff, designed for work in hard condition, sizes 8 - 11

Szyta dzianina bawełniana, powlekana w ¾ nitrylem, dziany mankiet, bardzo wytrzymałe, 
przeznaczone do pracy w trudnych warunkach, rozmiary 8-11

Sewn cotton jersey, half-dipped in nitril, knitted wrist, designed for work in hard condition, 
sizes 8 - 11

Szyta dzianina bawełniana, powlekana w całości nitrylem, dziany mankiet, bardzo wytrzymałe, 
przeznaczone do pracy w trudnych warunkach, rozmiary 9-11

Sewn cotton interlock, dipped in nitril, knitted wrist, designed for work in hard condition, 
sizes 9 - 11

Szyta dzianina bawełniana, powlekana w ¾ nitrylem, sztywny mankiet, bardzo wytrzymałe, 
przeznaczone do pracy w trudnych warunkach, rozmiary 9-11

Sewn cotton jersey, half-dipped in nitril, stiff cuff, designed for work in hard condition, 
sizes 9 - 11

Zastosowanie: górnictwo, wydobywanie ropy, przemysł budowlany
Application: mining industry, oil industry, building & construction

Zastosowanie: górnictwo, wydobywanie ropy, przemysł budowlany
Application:  mining industry, oil industry, building & construction

Zastosowanie: górnictwo, wydobywanie ropy, przemysł budowlany
Application: mining industry, oil industry, building industry

Zastosowanie: górnictwo, wydobywanie ropy, przemysł budowlany
Application: mining industry, oil industry, building & construction

kod/code   kolor/colour

0107004499xxx*  granatowo-biały/navy-white

kod/code   kolor/colour

0107004699xxx*  granatowo-biały/navy-white
kod/code   kolor/colour

0107004799xxx*  granatowo-biały/navy-white

kod/code   kolor/colour

0107004599xxx*  granatowo-biały/navy-white

4221

4221

4221

4221

1/120

MOQ opakowanie

packing

1/120

MOQ opakowanie

packing

1/120

MOQ opakowanie

packing

1/120

MOQ opakowanie

packing
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SPONSA

CASPIA

NIVALIS

Szyta specjalna tkanina impregnowana nitrylem, podszewka izolacyjna z nietkanych tekstyliów 
(przeznaczone do pracy z gorącymi przedmiotami do temperatury 250°C), rozmiar 11

Sewn special fabric dipped in nitril, insulating lining from unwoven textile (handling of hot items 
up to 250 °C), size 11

Naturalny lateks powlekany neoprenem, doskonała chwytność, grubość całkowita 0,70 mm, 
flokowane, specjalne wykończenie dłoni i palców, rozmiary 7-10

Natural latex dipped in neoprene, excellent grip, 0,70 mm, flocklined, embossed grip, sizes 7 - 10

Rękawice PCV ze specjalnym wykończeniem powierzchni zapewniającym doskonały chwyt 
mokrych i zaolejonych przedmiotów, odporne chemicznie, rozmiar 10

PVC gloves with special finishing, better grip allowing the handling of wet and oily goods, 
chemically resistant, size 10

Zastosowanie: przemysł maszynowy
Application: engineering industry

Zastosowanie: przemysł chemiczny, lakierowanie
Application: chemical industry, varnishing

Zastosowanie: przemysł chemiczny
Application: chemical industry

kod/code   kolor/colour

0115003799110  szary/grey

kod/code   kolor/colour

0110011799xxx*  granatowo-żółty/navy-yellow

kod/code   kolor/colour

0110011699100  granatowy/navy

RUBETRA

Jednorazowe rękawice lateksowe, niepudrowane, pakowane po 100 sztuk, odpowiednie 
do krótkotrwałej styczności z artykułami spożywczymi, rozmiary 7-10

Disposable latex gloves, powder free, boxes of 100 pieces, suitable for short-term contact 
with food, sizes 7 - 10

Zastosowanie: przetwórstwo spożywcze, przemysł farmaceutyczny, laboratoria
Application: food procesing, pharmaceutical industry, laboratories

kod/code   kolor/colour

0109003399xxx*  biały/white

4121 JKL  3242 x2xxxx

2110 AKL     

1/72

MOQ opakowanie

packing

1/72

MOQ opakowanie

packing

1/120

MOQ opakowanie

packing

100/10

MOQ opakowanie

packing


