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TERN

Dłoń z jakościowej dwoiny wołowej, grzbiet i mankiet z tkaniny 
bawełnianej w paski, damskie 9” z białą tkaniną na grzbiecie, 
rozmiary 9 i 10,5

High-quality yellow cowsplit palm, stripped cotton back and cuff, 
palm lining, women size 9” with white cotton back, 
sizes 9 and 10,5 

Zastosowanie: budownictwo, rolnictwo
Applicaton: building & construction, agriculture

kod/code   kolor/colour

0101001399xxx*  żółto-niebieski/yellow-blue

1111

SERIN

Dłoń z żółtej dwoiny wołowej, grzbiet i mankiet z tkaniny 
bawełnianej w paski, podszewka w dłoni, rozmiar 10,5

Yellow pig-split leather palm, striped cotton back and cuff, 
palm lining, size 10,5

Zastosowanie: budownictwo, rolnictwo
Applicaton: building & construction, agriculture

kod/code   kolor/colour

0101000699105  żółto-niebieski/yellow-blue

1121

GULL

Dłoń z szarej dwoiny wołowej, grzbiet i mankiet z tkaniny 
bawełnianej w paski, podszewka w dłoni, rozmiar 10,5

Grey cowsplit palm, striped cotton back and cuff, palm lining, 
size 10,5

Zastosowanie: budownictwo, rolnictwo
Applicaton: building & construction, agriculture

kod/code   kolor/colour

0101001799105  szaro-niebieski/grey-blue

1121

12/120

MOQ opakowanie

packing

12/120

MOQ opakowanie

packing

12/120

MOQ opakowanie

packing
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MAGPIE

Dłoń wzmocniona drugą warstwą jakościowej dwoiny wołowej 
koloru zielonego, grzbiet i sztywny mankiet z białej tkaniny 
bawełnianej, podszewka w dłoni, rozmiar 10,5 / MAGPIE 
E - wersja ekonomiczna, dłoń szyta z zielonej dwoiny wołowej, 
rozmiar 10,5

Reinforced two layer green cowsplit palm, white cotton back and 
stiff cuff, palm lining, size 10,5 / MAGPIE E - economy version, 
green cowsplit  palm, size 10,5

Zastosowanie: budownictwo, rolnictwo
Applicaton: building & construction, agriculture

kod/code   kolor/colour

0101001899105  zielono-szary/green-grey
0101001999105 - E  zielono-szary/green-grey

2331

EIDER

Dłoń z jednego kawałka szarej mocnej dwoiny wołowej, grzbiet 
z tkaniny bawełnianej i wzmocniony mankiet bawełniany, 
ochraniacz stawów na grzbiecie rękawicy, przekryte koniuszki 
palców, skórzany kciuk i palec wskazujący,  podszewka w dłoni, 
rozmiary 10,5 i 11

Grey one piece cowsplit palm, cotton back and rubberized cuff, 
joints protector on back, covered finger tips, full leather thumb 
and index finger, palm lining, sizes 10,5 and 11

Zastosowanie: budownictwo, rolnictwo
Applicaton: building & construction, agriculture

kod/code   kolor/colour

0101001699105  żółto-szary/yellow-grey
0101001699110  czerwono-szary/red-grey

2221

SHAG

Dłoń z dwoiny wołowej, grzbiet i mankiet z białej tkaniny 
bawełnianej, ciepła podszewka, rozmiary 9 i 11

Pigsplit palm, white cotton back and cuff, winter lining, 
sizes 9 and 11

Zastosowanie: budownictwo, transport
Applicaton: building & construction, transportation

kod/code   kolor/colour

0101001599xxx*  żółto-biały/yellow-white

1111

wzmocniony mankiet
reinforced cuff

ocieplenie 
padding

dłoń wzmocniona 
dwoiną wołową  

cowsplit palm reinforcement

12/120

MOQ opakowanie

packing

12/72

MOQ opakowanie

packing

12/60

MOQ opakowanie

packing

MAGPIE ECONOMY
jakość BC, miękki mankiet

cowsplit BC grade, soft cuff



GLOVES COMBINED - ČERVA

245

ROBIN

Dłoń z różnokolorowej licowej skóry meblowej, wołowej, grzbiet 
i mankiet z tkaniny bawełnianej w paski, podszewka w dłoni, 
rozmiar 10,5

Rainbow colours furniture cowhide palm, stripped cotton back 
and cuff, palm lining, size 10,5

Zastosowanie: budownictwo, produkcja metali
Applicaton: building & construction, metal fabrication

kod/code   kolor/colour

0101001199105 kombinacja kolorowa/colour combination 

2221

DOWE

Dłoń z ciemnej jednokolorowej licowej skóry meblowej, wołowej, 
grzbiet i mankiet z tkaniny bawełnianej w paski, podszewka 
w dłoni, rozmiar 10,5

Dark colour furniture cowhide palm, stripped cotton back 
and cuff, palm lining, size 10,5

Zastosowanie: budownictwo, produkcja metali
Applicaton: building & construction, metal fabrication

kod/code   kolor/colour

0101000799105  czarno-niebieski/black-blue

2221

LINNET

Dłoń z ciemnej jednokolorowej licowej skóry meblowej, wołowej, 
grzbiet i mankiet z białej tkaniny bawełnianej, podszewka w dłoni, 
rozmiar 10,5

Dark colour furniture cowhide palm, white cotton back and cuff, 
palm lining, size 10,5

Zastosowanie: budownictwo, produkcja metali
Applicaton: building & construction, metal fabrication

kod/code   kolor/colour

0101000999105  czarno-biały/black-white

2221

12/120

MOQ opakowanie

packing

12/120

MOQ opakowanie

packing

12/120

MOQ opakowanie

packing



KOMBINOWANE RĘKAWICE - ČERVA

246

SISKIN

Dłoń z jasnej licowej skóry meblowej, wołowej, grzbiet i mankiet z 
białej tkaniny bawełnianej, podszewka w dłoni, rozmiar 10,5

White furniture cowhide palm, white cotton back and cuff,
palm lining, size 10,5

Zastosowanie: budownictwo, produkcja metali, transport
Applicaton: building & construction, metal fabrication, 
transportation

kod/code   kolor/colour

0101000199105  beżowo-biały/beige-white

ORIOLE

Dłoń z ciemnej jednokolorowej licowej skóry meblowej, wołowej, 
grzbiet i mankiet z żółtej tkaniny bawełnianej, podszewka 
w dłoni, rozmiar 10,5

Dark colour furniture cowhide palm, yellow cotton back and stiff 
cuff, palm lining, size 10,5

Zastosowanie: budownictwo, produkcja metali, transport
Applicaton: building & construction, metal fabrication, 
transportation

kod/code   kolor/colour

0101001099105  żółto-czarny/yellow-black

2221

PUFFIN

Dłoń z jednokolorowej licowej skóry meblowej, wołowej, grzbiet i 
mankiet z białej tkaniny bawełnianej, ciepła podszewka, 
rozmiar 11

Selected colour furniture cowhide palm, white cotton back and 
cuff, winter lining, size 11

Zastosowanie: budownictwo
Applicaton: building & construction

kod/code   kolor/colour

0101000899110  szaro-biały/grey-white

2221

ocieplenie 
padding

12/72

MOQ opakowanie

packing

12/120

MOQ opakowanie

packing

12/120

MOQ opakowanie

packing
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JAY

Dłoń z jasnej licowej skóry wieprzowej, grzbiet i mankiet z białej 
tkaniny bawełnianej, podszewka w dłoni, rozmiar 10,5

Grain pigskin palm, white cotton back and cuff, palm lining, 
size 10,5

Zastosowanie: produkcja metali
Applicaton: metal fabrication

kod/code   kolor/colour

0101000499105  żółto-biały/yellow-white

FIREFINCH

Dłoń z różnokolorowej licowej skóry meblowej, wołowej, grzbiet i 
mankiet z białej tkaniny bawełnianej, ciepła podszewka, 
rozmiar 11

Rainbow colours furniture cowhide palm, white cotton back
and cuff, winter lining, size 11

Zastosowanie: budownictwo
Applicaton: building & construction

kod/code   kolor/colour

0101001299110 kombinacja kolorowa/colour combination 

2221

ROSE FINCH

Dłoń z licowej skóry wieprzowej, grzbiet i mankiet z tkaniny 
bawełnianej, ocieplenie Thinsule (3M), zielone (męska 11”), 
czerwone (damskie 9”)

Grain pigskin palm, cotton back and cuff, Thinsulate (3M) padding, 
green (men 11”), red (women 9”)

Zastosowanie: budownictwo, rolnictwo, doprava
Applicaton: building & construction, agriculture, transportation

kod/code   kolor/colour

0101000599090  czerwono-żółty/red-yellow
0101000599110  zielono-żółty/green-yellow

ocieplenie 
padding

ocieplenie 
padding

12/72

MOQ opakowanie

packing

12/60

MOQ opakowanie

packing

12/120

MOQ opakowanie

packing
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HOBBY

Dłoń z delikatnej licowej skóry owczej, grzbiet z białej tkaniny 
bawełnianej, końcówki palców obszyte skórą, dziany ściągacz, 
rozmiary 8 i 10

Soft sheep leather on palm and fingers, white cotton back, knit 
wrist, sizes 8 and 10

Zastosowanie: przemysł maszynowy
Applicaton: engineering industry

kod/code   kolor/colour

0101002199xxx*  biało-szary/white-grey

CROW

Dłoń z delikatnej licowej skóry wołowej, grzbiet i mankiet 
z tkaniny bawełnianej w paski, podszewka w dłoni, rozmiar 10,5

Grain cowhide palm, stripped cotton back and cuff, palm lining, 
size 10,5

Zastosowanie: budownictwo, produkcja metali
Applicaton: building & construction, metal fabrication

kod/code   kolor/colour

0101002099105  żółto-biały/yellow-white

1121

PELICAN
PELICAN PLUS P

Dłoń z delikatnej licowej skóry koziej, grzbiet z białej tkaniny 
bawełnianej, elastyczny mankiet na rzepy albo dziany ściągacz, 
rozmiary 8 i 10

Soft grain goat skin palm, white cotton back, elastic cuff 
with velcro or knit wrist, sizes 8 and 10

Zastosowanie: przemysł maszynowy
Applicaton: engineering industry

kod/code   kolor/colour

0101002399xxx* - manžeta/cuff  biało-szary/white-grey
0101002299xxx* - náplet/knit wrist  biało-szary/white-grey

regulowany mankiet na 
rzepy / cuff with velcro

dziany ściągacz w
knit wrist

12/120

MOQ opakowanie

packing

12/120

MOQ opakowanie

packing

12/120

MOQ opakowanie

packing
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PIGEON

Żółta dwoina wieprzowa, bez podszewki, gumka w nadgarstku, 
rozmiary 9 i 10,5

Yellow pigsplit leather, without lining, rubber band in wrist,  
sizes 9, 10

Zastosowanie: przemysł maszynowy, budownictwo, produkcja 
metali, transport
Application: engineering industry, building & construction, metal 
fabrication, transportation

kod/code   kolor/colour

0102000599xxx*  żółty/yellow

2111

HERON WINTER

Dłoń i palce z licowej skóry wieprzowej, grzbiet z dwoiny 
wieprzowej, ciepła podszewka, rozmiary 9,11

Grain pigskin leather palm and fingers, pigsplit back, winter lining, 
sizes 9, 11

Zastosowanie: przemysł maszynowy, budownictwo, produkcja 
metali, transport
Application: engineering industry, building & construction, metal 
fabrication, transportation

kod/code   kolor/colour

0102000299xxx*  żółto-biały/yellow-white

2x1x

HERON

Dłoń i palce z licowej skóry wieprzowej, grzbiet z dwoiny 
wieprzowej, bez podszewki, rozmiary 9 i 10,5

Grain pigskin palm and fingers, pigsplit back, without lining, 
sizes 9, 10

Zastosowanie: przemysł maszynowy, budownictwo, produkcja 
metali, transport
Application: engineering industry, building & construction, metal 
fabrication, transportation

kod/code   kolor/colour

0102000199xxx*  żółto-biały/yellow-white

2x1x

ciepła podszewka
winter lining

12/120

MOQ opakowanie

packing

12/120

MOQ opakowanie

packing

12/60

MOQ opakowanie

packing
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FRANCOLIN

Jednokolorowa licowa skóra meblowa, wołowa, pełna 
podszewka, rozmiar 10,5

Selected colour furniture cowhide, full lining, size 10,5

Zastosowanie: budownictwo
Application: building & construction

kod/code   kolor/colour

0102000699105  czarny/black

2121

STILT

Dłoń i palce z jasnej licowej skóry wołowej, grzbiet z szarej 
dwoiny wołowej, sztywny mankiet 7 cm, bez podszewki, 
rozmiar 10,5

Light cowhide palm and fingers, grey cowsplit back, 7 cm stiff 
cuff, without lining, size 10

Zastosowanie: budownictwo, produkcja metali
Application: building & construction, metal fabrication

kod/code   kolor/colour

0102000799105  szaro-biały/grey-white

2121

IVAN

Szara dwoina wołowa, rękawice jednopalcowe ze wzmocnioną 
dłonią i kciukiem, rozmiar 11

Grey cowsplit, mittens sewn with palm and thumb reinforcement, 
size 11

Zastosowanie: produkcja metali, hutnictwo
Application: metal fabrication, metallurgy

kod/code   kolor/colour

0102001399110  szary/grey

12/120

MOQ opakowanie

packing

12/120

MOQ opakowanie

packing

12/120

MOQ opakowanie

packing
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SNIPE STRONG

Szara dwoina wołowa, wzmocniona dłoń i kciuk, sztywny mankiet 
7 cm, bez podszewki, rozmiar 11

Grey cowsplit, palm and thumb reinforcement, 7 cm cuff, without 
lining, size 11

Zastosowanie: budownictwo, produkcja metali
Application: building & construction, metal fabrication

kod/code   kolor/colour

0102001799110  szary/grey

SNIPE

Szara dwoina wołowa, sztywny mankiet 7 cm, bez podszewki, 
rozmiar 11

Grey cowsplit, 7 cm stiff cuff, without lining, size 11

Zastosowanie: budownictwo, produkcja metali
Application: building & construction, metal fabrication

kod/code   kolor/colour

0102000999110  szary/grey

3121

SNIPE WINTER

Szara dwoina wołowa, wzmocniona dłoń i kciuk, mankiet 7 cm, 
ocieplane, rozmiar 11

Grey cowsplit, palm and thumb reinforcement, 7 cm cuff, padded, 
size 10

Zastosowanie: budownictwo, produkcja metali
Application: building & construction, metal fabrication

kod/code   kolor/colour

 0119001000100  szary/grey

ocieplenie 
padding

12/120

MOQ opakowanie

packing

12/120

MOQ opakowanie

packing

12/120

MOQ opakowanie

packing
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KILLDEER

Rękawice skórzane z wkładką antywibracyjna w części 
dłonicowej, kombinacja miękkiej skóry licowej i dwoiny, 
podszewka bawełniana, rozmiar 10

Antivibration gloves, leather palm and finger, cow split back 
and cuff, antivibration padding in palm, cotton lining, size 10

Zastosowanie: przemysł ciężki, budownictwo
Application: heavy industry, building & construction

kod/code   kolor/colour

 0120000300100  szary/grey

MANAKIN

Rękawice skórzane, delikatna skóra licowa wieprzowa w części 
dłonicowej, grzbiet i mankiet dwoina wieprzowa bez podszewki, 
bez silikonu, rozmiar 10

Leather gloves, fine pig grain leather palm, pig split back and cuff, 
silicon free, without lining, size 10

Zastosowanie: budownictwo
Application: building & construction

kod/code   kolor/colour

 0102000499100  szary/grey

GRIFON

Rękawice skórzane, delikatna skóra licowa wieprzowa w części 
dłonicowej, grzbiet dwoina wieprzowa bez podszewki, 
bez silikonu, rozmiary 8, 10

Leather gloves, fine pig grain leather palm, pig split back, silicon 
free, without lining, sizes 8, 10

Zastosowanie: transport, magazynyy
Application: transportation, warehouses

kod/code   kolor/colour

 0102000399xxx*  szary/grey

1522

2x11

2112

1/40

MOQ opakowanie

packing

12/120

MOQ opakowanie

packing

12/120

MOQ opakowanie

packing
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HAWK

Jasna skóra licowa kozia, bez mankietu, rozmiary 7-10

Light goat skin, without cuff, sizes 7 - 10

Zastosowanie: przemysł maszynowy, transport
Application: engineering industry, transportation

kod/code   kolor/colour

0102002099xxx*  szary/grey

1111

HARPY

Zielona dwoina wołowa, długość 35 cm, kryte szwy, podszewka 
bawełniana, rozmiar 11

Green cowsplit, lenght 35 cm, protected seams, cotton lining, 
size 11

Zastosowanie: budownictwo, produkcja metali
Application: building & construction, metal fabrication

kod/code   kolor/colour

0102001999110  zielony/green

GODWIT

Jasna skóra licowa kozia, 15 cm mankiet, rozmiary 8, 10

Light goat skin, 15 cm cuff, sizes 8, 10

Zastosowanie: przemysł maszynowy, transport
Application: engineering industry, transportation

kod/code   kolor/colour

0102002299xxx*  szary/grey

1111

wzmocnienie 
reinforcement

12/120

MOQ opakowanie

packing

12/120

MOQ opakowanie

packing

12/120

MOQ opakowanie

packing
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SANDPIPER

Czarna dwoina wołowa, długość 35 cm, kryte szwy, podszewka 
bawełniana - certyfikat do prac spawalniczych, typ A, rozmiar 11

Black cowsplit, length 35 cm, protected seams, cotton lining, 
welding certificate, size 11

Zastosowanie: dla spawaczy, przemysł maszynowy, produkcja 
metali
Applicaton: welding, engineering industry, metal fabrication

kod/code   kolor/colour

0102001499110  czarny/black
0102001599110  czerwony/red

2244 313x4x

CRANE

Dłoń i palce z jasnej skóry licowej wołowej, grzbiet z szarej 
dwoiny wołowej, sztywny mankiet 15 cm, bez podszewki, 
rozmiar 10

Light cowhide palm and fingers, grey cowsplit back, 15 cm stiff 
cuff, without lining, size 10

Zastosowanie: dla spawaczy, przemysł maszynowy, produkcja 
metali
Applicaton: welding, engineering industry, metal fabrication

kod/code   kolor/colour

0102000899100  szaro-biały/grey-white

2121

MERLIN

Szara dwoina wołowa, mankiet 15 cm, bez podszewki - certyfikat 
do prac spawalniczych, typ B, rozmiar 11

Grey cowsplit, 15 cm cuff, without lining, welding certificate, 
size 11

Zastosowanie: dla spawaczy, przemysł maszynowy, produkcja 
metali
Applicaton: welding, engineering industry, metal fabrication

kod/code   kolor/colour

0102001199110  szary/grey

41xx3x2123 TYP B

TYP B

TYP A

podszewka izolacyjna
insulative lining

wysokiej jakości dwoina wołowa
high quality cowsplit

12/120

MOQ opakowanie

packing

12/120

MOQ opakowanie

packing

12/60

MOQ opakowanie

packing
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HARRIER

Szyta dzianina bawełniana powlekana nitrylem, elastyczny dziany 
ściągacz, kolor niebieski, rozmiary 7-10

Sewn cotton interlock, elastic wrist, half-dipped in nitril,  blue 
colour, sizes 7-10

Zastosowanie: budownictwo, przemysł maszynowy, przemysł 
chemiczny
Application: building & construction, engineering industry, 
chemical industry

kod/code   kolor/colour

0107000499xxx*  granatowo-biały / navy-white

4111

SWIFT

Szyta dzianina bawełniana całopowlekana mocną warstwą 
nitrylu, sztywny mankiet, kolor niebiesko-biały, rozmiar 10

Sewn cotton interlock dipped in nitril, stiff canvas cuff,  
blue-white colour, size 10

Zastosowanie: budownictwo, przemysł maszynowy, przemysł 
chemiczny, przemysł wydobywczy
Application: building & construction, engineering industry, 
chemical industry, extractive industry

kod/code   kolor/colour

0107000799100  niebiesko-biały/blue-white

4211

RUFF

Szyta dzianina bawełniana powlekana w ¾  mocną warstwą 
nitrylu, sztywny mankiet, kolor niebieski, rozmiar 10

Sewn cotton interlock half-dipped in nitril, stiff canvas cuff, blue 
colour, size 10

Zastosowanie: budownictwo, przemysł maszynowy, przemysł 
chemiczny, przemysł wydobywczy
Application: building & construction, engineering industry, 
chemical industry, extractive industry

kod/code   kolor/colour

0105001899100  niebiesko-biały/blue-white

4211

12/120

MOQ opakowanie

packing

12/120

MOQ opakowanie

packing

12/120

MOQ opakowanie

packing
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KITTIWAKE

Szyta dzianina bawełniana powlekana w ¾ mocną warstwą 
nitrylu, elastyczny dziany ściągacz, kolor niebieski, rozmiar 10

Sewn cotton interlock half-dipped in nitril, elastic wrist, blue 
colour, size 10

Zastosowanie: budownictwo, przemysł maszynowy, przemysł 
chemiczny, przemysł wydobywczy
Application: building & construction, engineering industry, 
chemical industry, extractive industry

kod/code   kolor/colour

0105001799100  niebiesko-biały/blue-white

4211

JACDAW

Bezszwowa 15GG dzianina nylonowa powlekana HPT PCV na 
dłoni i palcach, elastyczny mankiet regulowany taśmą na rzepy, 
rozmiary 6-10

Seamless 15GG nylon knitting gloves with hydro repelent 
technology, PVC on palm and fingers, elastic cuff with velcro, 
sizes 6 - 10

Zastosowanie: przemysł maszynowy, transport
Application:  engineering industry, transportation

kod/code   kolor/colour

0108000199xxx*  czerwono-czarny/red-black

ROLLER

Szyta dzianina bawełniana całopowlekana mocną warstwą 
nitrylu, elastyczny dziany ściągacz w nadgarstku, kolor niebieski, 
rozmiar 10

Sewn cotton interlock dipped in nitril, elastic wrist, blue colour, 
size 10

Zastosowanie: budownictwo, przemysł maszynowy, przemysł 
chemiczny, przemysł wydobywczy
Application: building & construction, engineering industry, 
chemical industry, extractive industry

kod/code   kolor/colour

0107000699100  niebiesko-biały/blue-white

4211

4131

elastyczny mankiet 
regulowany taśmą na rzepy

elastic cuff with velcro

12/120

MOQ opakowanie

packing

12/120

MOQ opakowanie

packing

12/120

MOQ opakowanie

packing
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257

BLUETAIL

Bezszwowe dziane rękawice zimowe, 100% akryl, powlekane 
naturalnym lateksem, antypoślizgowe wykończenie, 
rozmiary 8, 10.

Seamless knitted winter gloves, acryl yarn, half-dipped in natural 
latex, antislip finish, sizes 8, 10

Zastosowanie: przemysł maszynowy, przemysł szklarski
Application:  engineering industry, glass industry

kod/code   kolor/colour

0106000599xxx*  niebiesko-żółty/blue-yellow

1331

COOT

Szyta dzianina bawełniana, dłoń i palce powlekane mocną 
warstwą zielonego kauczuku, antypoślizgowe wykończenie, 
dziany ściągacz w nadgarstku, rozmiary 7-10

Sewn cotton interlock, green rubber dipped palm and fingers, 
heavy duty, crinkle finish, knitted wrist, sizes 7 - 10

Zastosowanie: przemysł maszynowy, przemysł szklarski
Application:  engineering industry, glass industry

kod/code   kolor/colour

0107000399xxx*  zielono-biały/green-white

4141

PALAWAN

Bezszwowa dzianina nylonowa powlekana mikroporowatym, 
przepuszczającym parę wodną lateksem, dziany ściągacz, 
certyfikat wg EN 388, rozmiary 7-10

Seamless nylon knitting gloves, palm and fingers foam latex, 
breathable, elastic wrist, CE EN 388, sizes 7 - 10

Zastosowanie: przemysł maszynowy
Application:  engineering industry

kod/code   kolor/colour

0108002999xxx*  żółto-czarny/yellow-black

3131

12/120

MOQ opakowanie

packing

12/120

MOQ opakowanie

packing

12/60

MOQ opakowanie

packing
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TWITE

Szyte rękawice bawełniane z  elastycznym dzianym ściągaczem, 
powlekane w 3/4  żółtym naturalnym lateksem, antypoślizgowe 
wykończenie, rozmiar 10

Sewn cotton gloves with elastic wrist, half-dipped in yellow 
natural latex, crinkle finish, size 10

Zastosowanie: przemysł maszynowy
Application:  engineering industry

kod/code   kolor/colour

0107000199100  żółto-biały/yellow-white

DIPPER

Bezszwowa dzianina z elastycznym nadgarstkiem, powlekane 
naturalnym lateksem, antypoślizgowe wykończenie, rozmiar 8” 
(damskie - zielone), 10” (męskie - szare)

Seamless knitted gloves with elastic wrist, half-dipped in 
natural latex, anti slip finish, size 8” (women – green), size 10” 
(men – grey)

Zastosowanie: przemysł maszynowy, przemysł szklarski
Application:  engineering industry, glass industry

kod/code   kolor/colour

0108001599080  zielono-biały/green-white
0108001599100  szary/grey

HORNBILL

Bezszwowa 15GG dzianina nylonowa, powlekana elastyczną 
gumą na dłoni i palcach, elastyczny mankiet, rozmiary 6-10

Seamless 15GG nylon knitting gloves with flexible rubber 
on palm and fingers, elastic wrist, sizes 6 - 10

Zastosowanie: przemysł maszynowy, przemysł szklarski
Application:  engineering industry, glass industry

kod/code   kolor/colour

0108000299xxx*  czerwono-szary/red-grey

3131

12/120

MOQ opakowanie

packing

12/120

MOQ opakowanie

packing

12/120

MOQ opakowanie

packing

3141
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BUNTING EVOLUTION

Bezszwowa dzianina z delikatnego poliestru, elastyczny mankiet, 
dłoń i palce powlekane cienką warstwą poliuretanu, białe, 
rozmiary 6-11

Seamless knitted gloves, elastic wrist, curled polyester, palm 
and fingers coated with a thin layer of polyurethane, white, 
sizes 6 - 11

Zastosowanie: przemysł lekki, drobny przemysł maszynowy
Application: light industry, fine engineering

kod/code   kolor/colour

0108000699xxx*  biały/white

4131

BUNTING BLACK

Bezszwowa dzianina z delikatnego nylonu, elastyczny mankiet, 
dłoń i palce powlekane cienką warstwą poliuretanu, czarne, 
rozmiary 7-11

Seamless knitted gloves, elastic wrist, curled nylon, palm and 
fingers coated with a thin layer of polyurethane, black,  
sizes 7 - 11

Zastosowanie: przemysł lekki, drobny przemysł maszynowy
Application: light industry, fine engineering

kod/code   kolor/colour

0108000499xxx*  czarny/black

4131

BUNTING

Bezszwowa dzianina z delikatnego nylonu, elastyczny mankiet, 
dłoń i palce powlekane cienką warstwą poliuretanu, białe, 
rozmiary 6-11

Seamless knitted gloves, elastic wrist, curled nylon, palm and 
fingers coated with a thin layer of polyurethane, white,  
sizes 6 -11

Zastosowanie: przemysł lekki, drobny przemysł maszynowy
Application: light industry, fine engineering

kod/code   kolor/colour

0108000599xxx*  biały/white

4131

12/240

MOQ opakowanie

packing

12/240

MOQ opakowanie

packing

12/240

MOQ opakowanie

packing
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LARK

Bezszwowa dzianina z delikatnego białego nylonu, elastyczny 
mankiet, koniuszki palców powlekane cienką warstwą białego 
poliuretanu, rozmiary 7-10

Seamless knitted gloves, elastic wrist, white curled nylon, finger 
tips coated with a thin layer of white polyurethane, sizes 7 - 10

Zastosowanie: przemysł lekki, drobny przemysł maszynowy
Application: light industry, fine engineering

kod/code   kolor/colour

0108000399xxx*  biały/white

FLICKER

Bezszwowa dzianina z szarego nylonu, wbudowane włókno 
węglowe, antystatyczne, dłoń i palce powlekane poliuretanem, 
elastyczny mankiet, rozmiary 7-11

Seamless grey nylon knit, integrated carbon yarn, antistatic, palm 
and fingers laminated with polyurethan, elastic wrist, sizes 7 - 11

Zastosowanie: przemysł lekki, drobny przemysł maszynowy, 
elektronika
Application: light industry, fine engineering, electronics

kod/code   kolor/colour

0108000799xxx*  szaro-biały/white-grey

3131

TEREL

Bezszwowa dzianina z szarego nylonu, wbudowane włókno 
węglowe, antystatyczne, palce powlekane poliuretanem, 
elastyczny mankiet, rozmiary 7-10

Seamless grey nylon knit, integrated carbon yarn, antistatic, 
fingers laminated with polyurethan, elastic wrist, sizes 7 - 10

Zastosowanie: przemysł lekki, drobny przemysł maszynowy, 
elektronika, produkcja satelitów telekomunikacyjnych
Application: light industry, fine engineering, electronics, 
telecomunication satelite manufacturing

kod/code   kolor/colour

 0108003799xxx*  brązowy/brown

12/240

MOQ opakowanie

packing

12/240

MOQ opakowanie

packing

12/120

MOQ opakowanie

packing

biały poliuretan
white polyurethane
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BABBLER

Bezszwowa biała dzianina nylonowa, dłoń i palce powlekane 
szarym mikroporowatym nitrylem, elastyczny dziany ściągacz, 
rozmiary 6-11

Seamless white nylon knit, grey microporous nitril layered on 
palm and fingers, elastic wrist, sizes 6 -11

Zastosowanie: przemysł lekki, drobny przemysł maszynowy, 
elektronika
Application: light industry, fine engineering, electronics

kod/code   kolor/colour

0108000899xxx*  biało-szary/white-grey

3132

VIREO

Bezszwowa dzianina nylonowa powlekana cienkim 
mikroporowatym przepuszczającym parę wodną nitrylem, 
elastyczny dziany ściągacz, rozmiary 7-10

Seamless nylon knitting gloves, palm and fingers coated with an 
extra thin layer of nitril, breathable, elastic wrist, sizes 7 - 10

Zastosowanie: przemysł lekki, drobny przemysł maszynowy, 
elektronika
Application: light industry, fine engineering, electronics

kod/code   kolor/colour

0108000999xxx*  biało-niebieski/white-blue

3221

REDWING

Mocna dzianina TC powlekana lateksem, mocna warstwa lateksu 
na dłoni i palcach, rozmiar 10

Heavy weight TC knit saturated with latex, heavy duty layer 
of coloured latex on palm and fingers, size 10

Zastosowanie: budownictwo
Application: building & construction

kod/code   kolor/colour

0106000299100                            biało-pomarańczowy/white-orange

12/120

MOQ opakowanie

packing

12/120

MOQ opakowanie

packing

12/120

MOQ opakowanie

packing
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SCOTER

Dzianina bawełniana z elastycznym nadgarstkiem, powlekane 
kolorowym PCV, rozmiary 7-10

Cotton knitted gloves with elastic wrist, half-dipped in coloured 
PVC, sizes 7 - 10

Zastosowanie: przemysł lekki, magazyny
Application: light industry, warehouse

kod/code   kolor/colour

0108001199070  zielony/green
0108001199080  czerwony/red
0108001199090  niebieski/blue
0108001199100  pomarańczowy/orange

REDPOL FULL

Szyta dzianina bawełniana całopowlekana PCV, elastyczny dziany 
ściągacz, kolor czerwono-brązowy, rozmiar 10

PVC full-dipped gloves, cotton interlock liner, knitted wrist, 
redbrown colour, size 10

Zastosowanie: budownictwo, przemysł maszynowy, przemysł 
chemiczny, przemysł wydobywczy
Application: building & construction, engineering industry, 
chemical industry, extractive industry

kod/code   kolor/colour

 0107001499100  czerwony/red

REDPOL

Szyta dzianina bawełniana powlekana w 3/4 PCV, elastyczny 
dziany ściągacz, kolor czerwono-brązowy, rozmiar 10

Sewn cotton interlock half-dipped PVC, elastic wrist, redbrown 
colour, size 10

Zastosowanie: budownictwo, przemysł maszynowy, przemysł 
chemiczny, przemysł wydobywczy
Application: building & construction, engineering industry, 
chemical industry, extractive industry

kod/code   kolor/colour

0107000999100  czerwony/red

4111

4111

12/600

MOQ opakowanie

packing

12/120

MOQ opakowanie

packing

12/120

MOQ opakowanie

packing
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CATBIRD

Szyta dzianina bawełniana powlekana nitrylem, bez mankietu, 
zszywany grzbiet, ergonomiczny krój, rozmiary 7-10 (wł. 7,5)

Sewn cotton interlock laminated by nitril, no cuff, seamed back, 
ergonomical cut, sizes 7 - 10 (incl. 7,5)

Zastosowanie: magazyn, transport, przemysł maszynowy
Applicaton: warehouse, transportation, engineering industry

kod/code   kolor/colour

0105001299xxx*  niebieski/blue

BITTERN

Szyta dzianina bawełniana powlekana nitrylem, perforowany 
grzbiet, bez mankietu, zszywany grzbiet, ergonomiczny krój, 
rozmiary 7-10 (wł. 7,5)

Sewn coton interlock laminated by nitril, perforated back, no cuff, 
seamed back, ergonomical cut, sizes 7 - 10 (incl. 7,5)

Zastosowanie: magazyn, transport, przemysł maszynowy
Applicaton: warehouse, transportation, engineering industry

kod/code   kolor/colour

0105001699xxx*  niebieski/blue

LANNER

Szyta dzianina bawełniana powlekana nitrylem, grzbiet 
z bawełnianej tkaniny siatkowej, gumka w nadgarstku, 
ergonomiczny krój, rozmiary 7-10 (wł. 7,5)

Sewn cotton interlock coated with nitril, bobbinet back, rubber 
band in the wrist, ergonomical cut, sizes 7 - 10 (incl. 7,5)

Zastosowanie: magazyn, transport, przemysł maszynowy
Applicaton: warehouse, transportation, engineering industry

kod/code   kolor/colour

0105001599xxx*  niebiesko-biały/blue-white

12/240

MOQ opakowanie

packing

12/240

MOQ opakowanie

packing

12/240

MOQ opakowanie

packing
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EGRET

Szyta dzianina bawełniana powlekana winylem, kolor beżowy, 
rozmiary 6,5-10 (wł. 7,5)

Sewn cotton interlock coated with vinyl, beige colour,  
sizes 6,5 - 10 (incl. 7,5)

Zastosowanie: magazyn, transport, przemysł maszynowy
Applicaton: warehouse, transportation, engineering industry

kod/code   kolor/colour

0105000499xxx*  brązowy/brown

CHUKAR

Szyte płótno bawełniane, dłoń i palce powlekane zielonym 
winylem, grzbiet i mankiet z materiału w paski, rozmiar 10

Sewn cotton canvas, green vinyl impregnated palm and fingers, 
stripped cotton back and cuff, size 10

Zastosowanie: budownictwo, rolnictwo
Applicaton: building&construction, agriculture

kod/code   kolor/colour

0105000799100  niebiesko-zielony/blue-green

WREN

Szyte płótno bawełniane, dłoń i palce powlekane czarnym 
winylem z kropkami, grzbiet i mankiet z materiału w paski, 
rozmiar 10

Sewn cotton canvas, palm and fingers impregnated with black 
vinyl with dots, stripped cotton back and cuff, size 10

Zastosowanie: budownictwo, rolnictwo
Applicaton: building&construction, agriculture

kod/code   kolor/colour

0105000999100  niebiesko-czarny/blue-black

12/120

MOQ opakowanie

packing

12/300

MOQ opakowanie

packing

12/240

MOQ opakowanie

packing
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GARGANEY

GARGANEY WINTER

Dłoń i palce szyte z dzianiny bawełnianej powlekanej brązowym 
nitrylem, grzbiet z bawełny w paski, pełna podszewka, sztywny 
mankiet ochronny, w wykonaniu zimowym ciepła podszewka, 
rozmiary 9 i 10; zimowy rozmiar 11

Palm and fingers sewn from nitril laminated cotton interlock, 
striped cotton back, full lining, stiff safety cuff, winter - winter 
lining, sizes 9 and 10; winter size 11

Zastosowanie: budownictwo, rolnictwo, przemysł maszynowy
Applicaton: building&construction, agriculture, engineering 
industry

kod/code   kolor/colour

0105001399xxx*  brązowy/brown
0105001499110 - zimowy /winter  brązowy/brown

OSPREY

Szyte płótno bawełniane, dłoń i palce z ciemnymi kropkami PCV, 
elastyczny dziany ściągacz, rozmiar 10

Sewn cotton canvas, palm and fingers with dark PVC dots, 
elastic wrist, size 10

Zastosowanie: przemysł lekki
Applicaton: light industry

kod/code   kolor/colour

0105000599100  biało-czarny/white-black

wersja ocieplana
winter model

AVOCET

Szyta różnokolorowa tkanina bawełniana, dłoń i palce 
z kolorowymi kropkami PCV, rozmiar 9

Sewn multicolour cotton fabric, palm and fingers with coloured 
PVC dots, size 9

Zastosowanie: przemysł lekki
Applicaton: light industry

kod/code   kolor/colour

0105001099090 kombinacja kolorowa/colour combination

kropki PCV
PVC dots

kropki PCV 
PVC dots

12/300

MOQ opakowanie

packing

12/300

MOQ opakowanie

packing

12/120

MOQ opakowanie

packing
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kropki PCV
PVC dots

BUSTARD

Szyta wybielana dzianina bawełniana, bez mankietu, gumka 
na grzbiecie, dłoń i palce z drobnymi kropkami PCV, rozmiary 6-12

Sewn bleached cotton interlock, without cuff, rubber band 
on back, palm and fingers with small PVC dots, sizes 6 - 12

Zastosowanie: drobny przemysł maszynowy
Applicaton: fine engineering

kod/code   kolor/colour

0105000299xxx*  biały/white
0105000199xxx*  czarny/black

PLOVER

Bezszwowa biała dzianina poliester/bawełna z elastycznym 
nadgarstkiem, dłoń i palce z niebieskimi kropkami PCV, 
rozmiary 9 i 10

Seamless knitted gloves, white polyester / cotton, elastic cuff, 
palm and fingers with blue PVC dots, sizes 9 and 10

Zastosowanie: magazyn
Applicaton: warehouse

kod/code   kolor/colour

0106000399xxx*  biało-niebieski/white-blue

kropki PCV 
PVC dots

12/600

MOQ opakowanie

packing

12/300

MOQ opakowanie

packing
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QUAIL

Bezszwowa biała dzianina poliester/bawełna z elastycznym 
nadgarstkiem, dłoń, grzbiet i palce z niebieskimi kropkami PCV, 
rozmiar 10

Seamless knitted gloves, white polyester / cotton, elastic cuff, 
palm, back and fingers with blue PVC dots, size 10

Zastosowanie: magazyn
Applicaton: warehouse

kod/code   kolor/colour

0106000499100  niebiesko-biały/blue-white

FALCON

Bezszwowa ciężka dzianina, nylon-poliester, polimerowa kratka 
na powierzchni, obustronne, rozmiar 10

Seamles heavy weight knitted gloves, nylon-polyester, polymer 
grid grip, ambidextrous, size 10

Zastosowanie: budownictwo, przemysł maszynowy
Applicaton: building&construction, engineering industry

kod/code   kolor/colour

0106000699100  pomarańczowy/orange

kratka na powierzchni 
grid drip

grzbiet i palce kropki PCV
back and fingers PVC dots

GANNET

Bezszwowa biała dzianina nylonowa z elastycznym 
nadgarstkiem, dłoń i palce z czerwonymi kropkami PCV,
rozmiary 7-12

Seamless knitted gloves, white nylon, elastic cuff, palm and 
fingers with red PVC dots, sizes 7 - 12

Zastosowanie: budownictwo, przemysł maszynowy, magazyn 
Applicaton: building&construction, engineering industry, 
warehouse

kod/code   kolor/colour

0106000799xxx*  biało-czerwony/white-red

dzianina nylonowa
nylon cuff

2141

12/300

MOQ opakowanie

packing

12/144

MOQ opakowanie

packing

12/240

MOQ opakowanie

packing

1131
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BULBUL

Bezszwowa dzianina nylon/bawełna, kolor szaro-biały,
rozmiary 8 i 10

Seamless knit, nylon / cotton, grey / white colour, sizes 8 and 10

Zastosowanie: drobny przemysł maszynowy, przemysł lekki
Application: fine engineering, light industry

kod/code   kolor/colour

0104000499080  szaro-biały/grey-white

BOOBY

Dziane bezszwowe rękawice z  nylonu kędzierzawego, kolor 
biały, rozmiary 7-11

Seamless knit, white colour crimped nylon, elastic wrist,  
sizes 7 - 11

Zastosowanie: drobny przemysł maszynowy, przemysł lekki
Application: fine engineering, light industry

kod/code   kolor/colour

0104000699xxx*  biały/white

AUK

Bezszwowa dzianina TC z elastycznym mankietem, 
rozmiary 8 i 10

Seamless TC knit with elastic wrist, sizes 8 and 10

Zastosowanie: drobny przemysł maszynowy, przemysł lekki
Application: fine engineering, light industry

kod/code   kolor/colour

0104000199xxx*  biały/white

dzianina bezszwowa 
seamless knit

12/300

MOQ opakowanie

packing

12/300

MOQ opakowanie

packing

12/240

MOQ opakowanie

packing
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SKUA

Bezszwowa dzianina, nylon/bawełna, biała, rozmiary 8-10

Seamless knit, nylon/cotton, white, sizes 8 - 10

Zastosowanie: drobny przemysł maszynowy, przemysł lekki
Application: fine engineering, light industry

kod/code   kolor/colour

0104000799xxx*  biały/white

AUKLET

Bezszwowa dzianina bawełniana z elastycznym mankietem, 
lekkie, niewybielane, rozmiary 7-10

Seamless cotton knit, elastic wrist, light, natural colour,  
sizes 7 - 10

Zastosowanie: drobny przemysł maszynowy, przemysł lekki
Application: fine engineering, light industry

kod/code   kolor/colour

0104000299xxx*  biały/white

TIT

Szyta delikatna dzianina bawełniana, elastyczny mankiet, rozmiar 10

Sewn fine cotton interlock, knitted elastic cuff, size 10

Zastosowanie: przemysł lekki
Application: light industry

kod/code   kolor/colour

0103000199100  biały/white

przedłużony mankiet
  long wrist

12/300

MOQ opakowanie

packing

12/300

MOQ opakowanie

packing

12/600

MOQ opakowanie

packing
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CORMORAN

Szyta delikatna wybielana dzianina bawełniana, elastyczny 
mankiet, rozmiary 6,7,8,10

Sewn fine bleached cotton interlock, knitted elastic cuff, 
sizes 6, 7, 8 , 10

Zastosowanie: przemysł lekki
Application: light industry

kod/code   kolor/colour

0103000299xxx*  biały/white

KITE

Szyta delikatna dzianina bawełniana, fourchette, bez mankietu, 
rozmiary 6-13

Sewn fine bleached cotton interlock, fourchette, without cuff, 
sizes 6 - 13

Zastosowanie: przemysł lekki, drobny przemysł maszynowy
Application: light industry, fine engineering

kod/code   kolor/colour

0103000399xxx*  biały/white

IBIS

Szyta delikatna, biała prosta dzianina nylonowa, fourchette, 
bez mankietu, rozmiary 6-12

Sewn fine, white nylon single knit, fourchette, without cuff, 
sizes 6 - 12

Zastosowanie: przemysł lekki, drobny przemysł maszynowy
Application: light industry, fine engineering

kod/code   kolor/colour

0103001899xxx*  biały/white

ultra lekkie 
ultra light

12/600

MOQ opakowanie

packing

12/600

MOQ opakowanie

packing

12/600

MOQ opakowanie

packing
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PIPIT

Szyta dzianina bawełniana typu jersey, fourchette, bez mankietu, 
długość 23 cm, rozmiary 9 i 10

Sewn cotton jersey, fourchette, without cuff, length 23 cm, 
sizes 9 and 10

Zastosowanie: przemysł lekki
Application: light industry

kod/code   kolor/colour

0103000699xxx*  biały/white

FINCH

Szyta, brązowa dzianina bawełniana, elastyczny dziany ściągacz, 
rozmiary 9 i 10

Sewn brown jersey, knitted elastic cuff, sizes 9 and 10

Zastosowanie: przemysł lekki
Application: light industry

kod/code   kolor/colour

0103000899xxx*  czarny/black

KNOT

Szyta dzianina bawełniana typu jersey, fourchette, bez mankietu, 
można zastosować jako wkładkę higieniczną do innych rodzajów 
rękawic, długość 32 cm, rozmiar 10

Sewn cotton jersey , fourchette, without cuff, length 32 cm, 
possible to use like hygienic liner to the other types of gloves, 
size 10

Zastosowanie: przemysł lekki
Application: light industry

kod/code   kolor/colour

0103000799xxx*  biały/white

12/300

MOQ opakowanie

packing

12/300

MOQ opakowanie

packing

12/300

MOQ opakowanie

packing
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DUNLIN

Szyte mocne bawełniane frotte, elastyczny dziany ściągacz, 
rozmiar 10

Sewn strong, terry cotton fabric, knitted elastic cuff, size 10

Zastosowanie: przetwórstwo spożywcze, przemysł 
maszynowy
Application: food processing, engineering industry

kod/code   kolor/colour

0103001199100  biały/white

LAPWING

Szyte mocne bawełniane frotte, długość 35 cm, rozmiar 10

Sewn strong, terry cotton fabric, length 35 cm, size 10

Zastosowanie: przetwórstwo spożywcze, przemysł 
maszynowy
Application: food processing, engineering industry

kod/code   kolor/colour

0103001299100  biały/white

KESTREL

Szyte z tkaniny bawełnianej, podszewka w dłoni, gumka w 
nadgarstku, rozmiar 10

Sewn from cotton fabric, palm lining, rubber band in wrist,  
size 10

Zastosowanie: przetwórstwo spożywcze, przemysł 
maszynowy
Application: food processing, engineering industry

kod/code   kolor/colour

0103000999100  brązowo-czarny/brown-black

12/120

MOQ opakowanie

packing

12/120

MOQ opakowanie

packing

12/192

MOQ opakowanie

packing
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*  see explanation on page 389

OUZEL

Rękawice jednopalcowe szyte z grubego bawełnianego płótna, 
potrójne, pikowana dłoń, obustronne, długość 26 cm, rozmiar 10

Mittens sewn from coarse cotton canvas, stitched triple palm, 
ambidextrous, length 26 cm, size 10

Zastosowanie: budownictwo, przemysł maszynowy, 
przetwórstwo spożywcze
Application: building&construction, engineering industry, food 
processing

kod/code   kolor/colour

0103001099100  biały/white

MYNAH

Mocny kolorowy polar, ocieplane, miękka podszewka, z 
plastikową złączką, rozmiary 7-11

Strong color fleece,  padding, soft lining, with small plastic 
connector, sizes 7 - 11

Zastosowanie: przemysł lekki
Application: warehause

kod/code   kolor/colour

0103001300xxx*  szary/grey
0103001310xxx*  zielony/green
0103001320xxx*  czerwony/red
0103001342xxx*  granatowy/navy
0103001360xxx*  czarny/black

12/120

MOQ opakowanie

packing

6/72

MOQ opakowanie

packing


