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JUNCO

Bezszwowa dzianina z mieszanego włókna DYNEEMA®/nylon, 
wysoka odporność na przecięcie ostrzem, dłoń i palce powlekane 
szarym poliuretanem, rozmiary 7-11

Seamless knit from a combination of DYNEEMA® / nylon fabrics, 
black and white threads, protection against blade cut, palm 
and fingers with a grey PU layer, sizes 7 - 11

Zastosowanie: przemysł maszynowy
Application:  engineering industry

kod/code   kolor/colour

0113001099xxx*  szary/grey

4342

FULMAR

Bezszwowa dzianina z mieszanego włókna DYNEEMA®/nylon, 
wysoka odporność na przecięcie ostrzem, dłoń i palce powlekane 
białym poliuretanem, kolor biały, rozmiary 7-11

Seamless knit from a combination of DYNEEMA® / nylon 
fabrics, protection against blade cut, palm and fingers 
laminated with white PU, white colour, sizes 7 - 11

Zastosowanie: przemysł maszynowy
Application:  engineering industry

kod/code   kolor/colour

0113000999xxx*  biały/white

4343

RAZORBILL

Bezszwowa dzianina z technologicznie rozwiniętych włókien, 
powlekana HCT nitrylem na dłoni i palcach, odporność 
na przecięcie 5, rozmiary 7-10

Seamless knit of high-tech fibres, nitrile HCT coating on palm 
and fingers, resistance level 5, sizes 7 - 10

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

kod/code   kolor/colour

0113001299xxx*  szaro-czarny/grey-black

4542

12/120

MOQ opakowanie

packing

12/120

MOQ opakowanie

packing

12/120

MOQ opakowanie

packing
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CROPPER

Bezszwowa dzianina z bardzo odpornych włókien, odporność 
na przecięcie 5, rozmiary 7-10

Seamless high performance gloves, cut resistance level 5, 
sizes 7 - 10

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

kod/code   kolor/colour

 0113000799xxx*  szary/grey

CROPPER MASTER

Bezszwowa dzianina z bardzo odpornych włókien, dłoń i palce 
wzmocnione wysokiej jakości dwoiną wołową, boczna ochrona 
palców, odporność na przecięcie 5, rozmiary 7-10

Seamless high performance gloves, cow split leather 
reinforcement in palm, cut resistance level 5, sizes 7 - 10

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

kod/code   kolor/colour

 0113004999xxx*  szary/grey

CROPPER MASTER DOTS

Bezszwowa dzianina z bardzo odpornych włókien, kropki PCV na 
dłoni i palcach, odporność na przecięcie 5, rozmiary 8,10

Seamless high performance gloves, PVC dots on palm 
and fingers, cut resistance level 5, sizes 8, 10

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

kod/code   kolor/colour

 0113000899xxx*  szary/grey

1/60

MOQ opakowanie

packing

1/60

MOQ opakowanie

packing

1/60

MOQ opakowanie

packing
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CROPPER STRONG

Bezszwowa dzianina z bardzo odpornych włókien, dłoń 
i palce wzmocnione wysokiej jakości dwoiną wołową, przekryte 
koniuszki palców, podwójna warstwa skóry pomiędzy kciukiem 
i palcem wskazującym, odporność na przecięcie 5, rozmiary 7-10

Seamless high performance gloves, cow split leather 
reinforcement in palm, covered fingertips, additional leather 
between thumb and index finger, cut resistance level 5, 
sizes 7 - 10

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

kod/code   kolor/colour

 0113001199xxx*  szary/grey

POCHARD

Bezszwowy zarękawek z materiału Kevlar®, 
długość 25, 36, 56 cm

Seamless sleeve from Kevlar®, lenght 25, 36, 56 cm

Zastosowanie: przemysł maszynowy
Application: engineering industry

kod/code   kolor/colour

0118000299825 - 25 cm  żółty/yellow
0118000299836 - 36 cm  żółty/yellow
0118000299856 - 56 cm  żółty/yellow

1340 x1xxxx

NODDY

Bezszwowa dzianina Kevlar®, oburęczne, grube włókno, rozmiary 
7-10

Seamless knit, Kevlar®, ambidextrous, heavy weight,  
sizes 7 - 10

Zastosowanie: przemysł maszynowy
Application: engineering industry

kod/code   kolor/colour

0113000299xxx*  żółty/yellow

1440 x1xxxx

podwójna warstwa skóry
additional leather

grube włókno
heavy weight

1/60

MOQ opakowanie

packing

1/100
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CHIFFCHAFF

Bezszwowa dzianina, Kevlar®, oburęczne, średnio grube włókno, 
kropki PCV, rozmiary 7-10

Seamless knit, Kevlar®, ambidextrous, medium weight, PVC dots, 
sizes 7 - 10

Zastosowanie: przemysł maszynowy
Application: engineering industry

kod/code   kolor/colour

0113000399xxx*  żółto-zielony/yellow-green

GADWALL

Bezszwowa dzianina, Kevlar®, oburęczne, średnio grube włókno, 
rozmiary 7-10

Seamless knit, Kevlar®, ambidextrous, medium weight, sizes 7 - 10

Zastosowanie: przemysł maszynowy
Application: engineering industry

kod/code   kolor/colour

0113000199xxx*  żółty/yellow

1341 2xxxxx

TEAL

Bezszwowa dzianina, Kevlar®, oburęczne, średnio grube włókno, 
dłoń i palce wzmocnione dwoiną wołową, rozmiary 8-10

Seamless knit, Kevlar®, medium weight, cow split leather 
reinforcement in palm and fingers, sizes 8 - 10

Zastosowanie: przemysł maszynowy
Application: engineering industry

kod/code   kolor/colour

0113000499xxx*  żółto-szary/yellow-grey

4344 x1xxxx

wzmocniona dłoń
reinforcement in palm

średnio grube włókno
medium weight12/144

MOQ opakowanie

packing

12/144

MOQ opakowanie

packing

12/144

MOQ opakowanie

packing

1341
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OVENBIRD mitten

Rękawice dwuwarstwowa jednopalcowe, materiał zewnętrzny 
85% NOMEX, 15% KEVLAR, materiał wewnętrzny 100% 
bawełna, ochrona przed ciepłem kontaktowym do 350°C, długość 
35 cm, rozmiar 10

Two-layer mitten gloves, outside layer 85% NOMEX, 15% 
KEVLAR, inside layer 100% cotton, protection against contact 
heat up to 350 °C, length 35 cm, size 10

Zastosowanie: przemysł maszynowy, produkcja metali
Applicaton: engineering industry, metal manufacturing

kod/code   kolor/colour

0116000399100  beżowy/beige

124x 4341xx

OVENBIRD 35

Rękawice dwuwarstwowe, materiał zewnętrzny 85% NOMEX, 
15% KEVLAR, materiał wewnętrzny 100% bawełna, ochrona 
przed ciepłem kontaktowym do 350°C, długość 35 cm, rozmiar 10

Two-layer five finger gloves, outside layer 85% NOMEX, 15% 
KEVLAR, inside layer 100% cotton, protection against contact 
heat up to 350 °C, length 35 cm, size 10

Zastosowanie: przemysł maszynowy, produkcja metali
Applicaton: engineering industry, metal manufacturing

kod/code   kolor/colour

0116000299100  beżowy/beige

124x 4341xx

OVENBIRD 27

Rękawice dwuwarstwowe, materiał zewnętrzny 85% NOMEX, 
15% KEVLAR, materiał wewnętrzny 100% bawełna, ochrona 
przed ciepłem kontaktowym do 350°C, długość 27 cm, rozmiar  
10

Two-layer five finger gloves, outside layer 85% NOMEX, 15% 
KEVLAR, inside layer 100% cotton, protection against contact 
heat up to 350 °C, length 27 cm, size 10

Zastosowanie: przemysł maszynowy, produkcja metali
Applicaton: engineering industry, metal manufacturing

kod/code   kolor/colour

0116000199100  beżowy/beige

124x 4341xx

1/100

MOQ opakowanie

packing

1/100

MOQ opakowanie

packing

1/100

MOQ opakowanie

packing
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SCAUP 

Trzywarstwowe rękawice pięciopalcowe, materiał Aramid 
320 g/m2, ochrona przed ciepłem kontaktowym do 250°C, 
krótkotrwale maksymalnie do 500°C, dobra manualność, 
rozmiar  UNI

Three-layers five finger gloves, Aramid fabric 320 g/m2, 
protection against contact heat up to 250 °C, short-term
 contact up to 500 °C, good dexterity, size UNI

Zastosowanie: przemysł maszynowy, produkcja metali
Applicaton: engineering industry, metal manufacturing

kod/code   kolor/colour

0115000199100  beżowy/beige

1x4x

SCAUP AL

Trzywarstwowe rękawice pięciopalcowe, materiał Aramid 
320 g/m2, warstwa aluminium na grzbiecie, ochrona przed 
ciepłem kontaktowym, ciepłem promieniowania i spryskaniem 
roztopioną masą do 250°C, krótkotrwale maksymalnie do 500°C, 
dobra manualność, rozmiar  UNI

Three-layers five finger gloves, Aramid fabric 320 g/m2, 
aluminium layered back, protection against contact heat, radiant 
heat and molten mass spread up to 250 °C, short-term contact 
up to 500 °C, good dexterity, size UNI

Zastosowanie: przemysł maszynowy, produkcja metali
Applicaton: engineering industry, metal manufacturing

kod/code   kolor/colour

0115000499100  beżowy/beige 

1x4x

PARROT 

Trzywarstwowe rękawice jednopalcowe, materiał Aramid 600 g/
m2, ochrona przed ciepłem kontaktowym do 350°C, krótkotrwale 
maksymalnie do 500°C, rozmiar  UNI

Three-layers mitten, Aramid fabric 600 g/m2, protection against 
contact heat up to 350 °C, short-term contact up to 500 °C, 
size UNI

Zastosowanie: przemysł maszynowy, produkcja metali
Applicaton: engineering industry, metal manufacturing

kod/code   kolor/colour

0115000299100  beżowy/beige

1x4x

1/1

MOQ opakowanie

packing

1/1

MOQ opakowanie

packing

1/1

MOQ opakowanie

packing
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PARROT AL

Trzywarstwowe rękawice jednopalcowe, materiał Aramid 
600 g/m2, warstwa aluminium na grzbiecie, ochrona przed 
ciepłem kontaktowym, ciepłem promieniowania i spryskaniem 
roztopioną masą do 350°C, krótkotrwale maksymalnie do 500°C, 
rozmiar  UNI

Three-layers mitten, Aramid fabric 600 g/m2, aluminium layered 
back, protection against contact heat, radiant heat and molten 
mass spread up to 350 °C, short-term contact up to 500 °C, 
size UNI

Zastosowanie: przemysł maszynowy, produkcja metali
Applicaton: engineering industry, metal manufacturing

kod/code   kolor/colour

0115000599100  beżowy/beige 

1x4x

MACAW 137039

Trzywarstwowe rękawice jednopalcowe, materiał Aramid 600 g/
m2, ochrona przed ciepłem kontaktowym do 350°C, krótkotrwale 
maksymalnie do 500°C, rozmiar  UNI

Three-layer mitten, ambidexterous, Aramid fabric 600 g/m2, 
protection against contact heat up to 350°C, short-term contact 
up to 500°C, size UNI

Zastosowanie: przemysł maszynowy, produkcja metali
Applicaton: engineering industry, metal manufacturing

kod/code   kolor/colour

0115000399100  beżowy/beige 

1x4x

1/1

MOQ opakowanie

packing

1/1

MOQ opakowanie

packing
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FLAMINGO

Szyta dzianina bawełniana całopowlekana PCV, wkładka 
poliuretanowa, podszewka z bawełny dresowej, długość 35 cm, 
kolor ostrzegawczy pomarańczowy, rozmiar 11

Sewn cotton interlock dipped in PVC, polyurethane layer, jersey 
lining, length 35 cm, signal orange colour, size 11

Zastosowanie: przemysł chemiczny
Applicaton: chemical industry

kod/code   kolor/colour

0119000199110  pomarańczowy/orange

4121 111

PETREL

Szyta biała bawełna powlekana PCV, długość 35 cm, 
antypoślizgowe wykończenie powierzchni rękawicy, kolor 
ciemnozielony, rozmiar 10

Sewn cotton jersey dipped in PVC, length 35 cm, anti-slip finish, 
dark green colour, size 10

Zastosowanie: przemysł chemiczny
Applicaton: chemical industry

kod/code   kolor/colour

0110000899110  zielony/green

JKL

REDSTART

Szyta dzianina bawełniana powlekana PCV, czerwono-brązowy 
kolor, długość 27, 35 i 40 cm, rozmiar 10

Sewn cotton interlock dipped in PVC, redbrown colour,  
length 27, 35 and 40 cm, size 10

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

kod/code   kolor/colour

0107001099100 - 27 cm  czerwony/red
0107001299100 - 35 cm  czerwony/red
0107001399100 - 40 cm  czerwony/red

4111

wykończenie antypoślizgowe 
anti-slip finish

12/72

MOQ opakowanie

packing

12/120

MOQ opakowanie

packing

12/72

MOQ opakowanie

packing
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STORK

Naturalny kauczuk powlekany neoprenem, 0,55 mm, długość 33 
cm, powierzchnia wewnętrzna z weluru, rozmiary 7-11

Natural rubber dipped in neoprene, 0,55 mm, length 33 cm, 
flocklined, sizes 7 - 11

Zastosowanie: przemysł chemiczny
Applicaton: chemical industry

kod/code   kolor/colour

0110000299xxx*  zielono-żółty/green-yellow

2101

STARLING

Rękawice lateksowe do prac domowych, powierzchnia 
wewnętrzna z weluru, struktury antypoślizgowe na dłoni i 
palcach, kolor żółty, rozmiary 7-10

Latex household gloves, flock-lined, embossed grip on palm 
and fingers, yellow colour, sizes 7 - 10

Zastosowanie: sprzątanie
Applicaton: for cleaning

kod/code   kolor/colour

0111000199xxx*  żółty/yellow

BARBET

100% naturalny kauczuk 0,70 mm, długość 33 cm, powierzchnia 
wewnętrzna z weluru, rozmiary 7-11

100% natural rubber 0,70 mm, length 33 cm, flocklined,  
sizes 7 - 11

Zastosowanie: przemysł chemiczny
Applicaton: chemical industry

kod/code   kolor/colour

0110000199xxx*  pomarańczowy/orange

1341

12/144

MOQ opakowanie

packing

12/144

MOQ opakowanie

packing

12/120

MOQ opakowanie

packing
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SKYLARK

Nitryl 0,45, długość 38 cm, powierzchnia wewnętrzna z weluru, 
chropowata powierzchnia dłoni i palców, kolor zielony, 
rozmiary 10, 11

Nitril 0,45 mm, length 38 cm, flocklined, embossed grip, green 
colour, sizes 10, 11

Zastosowanie: przemysł chemiczny, przemysł farmaceutyczny
Applicaton: chemical industry, pharmaceutical industry

kod/code   kolor/colour

0110000699xxx*  zielony/green

4101

GREBE

Nitryl 0,38 mm, długość 33 cm, powierzchnia wewnętrzna 
z weluru, chropowata powierzchnia dłoni i palców, rozmiary 7-11

Nitril 0,38 mm, length 33 cm, flocklined, embossed grip,  
sizes 7 - 11

Zastosowanie: przemysł chemiczny, przemysł farmaceutyczny
Applicaton: chemical industry, pharmaceutical industry

kod/code   kolor/colour

0110000510xxx*  zielony/green

4101 JKL

ARGUS

Neopren 0,70 mm, długość 33 cm, powierzchnia wewnętrzna z 
weluru, chropowata powierzchnia dłoni i palców, rozmiary 8-11

Neopren 0,70 mm, length 33 cm, flocklined, embossed grip, 
sizes 8 - 11

Zastosowanie: przemysł chemiczny, przemysł farmaceutyczny
Applicaton: chemical industry, pharmaceutical industry

kod/code   kolor/colour

0110000799xxx*  czarny/black

3131 AKL

12/144

MOQ opakowanie

packing

12/144

MOQ opakowanie

packing

12/144

MOQ opakowanie

packing
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RAIL

Jednorazowe rękawice z cienkiego winylu, pudrowane, 
opakowanie po 100 sztuk, odpowiednie do krótkotrwałego 
kontaktu z żywnością nietłuszczową, bez silikonu, rozmiary 7-10

Disposable vinyl gloves, powdered, boxes of 100 pieces, silicon 
free, sizes 7 - 10

Zastosowanie: przetwórstwo spożywcze, przemysł 
farmaceutyczny
Applicaton: food processing, pharmaceutical industry

kod/code   kolor/colour

0109000499xxx*  biały/white

LOON

DUCK

Jednorazowe rękawice lateksowe, pudrowane, opakowanie 
po 100 sztuk, odpowiednie do krótkotrwałego kontaktu z 
żywnością, rozmiary 7-9

Disposable latex gloves, powdered, boxes of 100 pieces, sizes 
7 - 9

Jednorazowe rękawice z cienkiej folii polietylenowej, opakowanie 
po 100 sztuk, rozmiary 9” (damskie), 10” (męskie), odpowiednie 
do krótkotrwałego kontaktu z żywnością, rozmiary 9 i 10

Disposable embossed polyetylene gloves, unit pack of 100 
pieces, sizes 9” (women), 10” (men), sizes 9 and 10

Zastosowanie: przetwórstwo spożywcze, przemysł 
farmaceutyczny
Applicaton: food processing, pharmaceutical industry

Zastosowanie: przetwórstwo spożywcze, przemysł 
farmaceutyczny
Applicaton: food processing, pharmaceutical industry

kod/code   kolor/colour

0109000199xxx*  biały/white

kod/code   kolor/colour

0109000599xxx*  przeźroczysty/transparent

100 sztuk w opakowaniu
 100 pcs in pack

100 sztuk w opakowaniu 
 100 pcs in pack

100 sztuk w opakowaniu
 100 pcs in pack

100/10

MOQ opakowanie

packing

100/10

MOQ opakowanie

packing

100/100

MOQ opakowanie

packing
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BARBARY

Jednorazowe rękawice nitrylowe, bez domieszek, 0,12 mm, 
długość 24 cm, mankiet zwijany, opakowanie po 100 sztuk, 
pudrowane, rozmiary 7-10

Disposable nitril gloves, no admixtures, 0,12 mm, length 24 cm, 
rolled cuff, boxes of 100 pieces, powdered, sizes 7 - 10

Zastosowanie: przemysł farmaceutyczny
Applicaton: pharmaceutical industry 

kod/code   kolor/colour

0109000299xxx*  niebieski/blue

CROSSBILL

Jednorazowe rękawice nitrylowe, bez domieszek, 0,12 mm, 
długość 24 cm, mankiet zwijany, opakowanie po 100 sztuk, 
niepudrowane, rozmiary 7-10

Disposable nitril gloves, no admixtures, 0,12 mm, length 24 cm, 
rolled cuff, boxes of 100 pieces, powder free, sizes 7 - 10

Zastosowanie: przemysł farmaceutyczny
Applicaton: pharmaceutical industry

kod/code   kolor/colour

0109000399xxx*  niebieski/blue

DUCK modré

Jednorazowe rękawice z cienkiej folii polietylenowej, opakowanie 
po 500 sztuk, 270-300 mm, moc 0,02 mm, odpowiednie 
do krótkotrwałego kontaktu z żywnością, rozmiary 9 i 10

Disposable polyethylene gloves, unit pack of 500 pieces, length 
270-300 mm, 0,02 mm, food industry, sizes 9 and 10

Zastosowanie: przetwórstwo spożywcze
Applicaton: food processing

kod/code   kolor/colour

0109002652xxx*  niebieski/blue

500 sztuk w opakowaniu
500 pcs in pack

100 sztuk w opakowaniu
 100 pcs in pack

100 sztuk w opakowaniu 
 100 pcs in pack

500/10

MOQ opakowanie

packing

100/10

MOQ opakowanie

packing

100/10

MOQ opakowanie

packing


