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TUGELA kurtka

Kurtka ocieplona niepalna, pasy odblaskowe, 100% bawełna, 
340 g/m2, rozmiary S-XXXL

Thermoinsulated jacket with fire retardant treatment, reflective 
stripes, 100% cotton, 340 g/m2, sizes S-XXXL

Zastosowanie: przemysł hutniczy
Application: metallurgy

kod/code   kolor/colour

0301010740xxx*  niebieski/royal

TUGELA spodnie ogrodniczki

Spodnie ogrodniczki ocieplone niepalne, pasy odblaskowe, 
100% bawełna, 340 g/m2, rozmiary S-XXXL

Thermoinsulated bibpants with fire retardant treatment, 
reflective stripes, 100% cotton, 340 g/m2, sizes S-XXXL

Zastosowanie: przemysł hutniczy
Application: metallurgy

kod/code   kolor/colour

0302007440xxx*  niebieski/royal

dodatki odblaskowe
reflective accessories

dodatki odblaskowe
reflective accessories

1/5

MOQ opakowanie

packing

1/5

MOQ opakowanie

packing
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PLUTO zestaw

PLUTO spodnie ogrodniczki

Całkiem nowy zestaw, spodnie ogrodniczki chroniące przed 
przecięciem piłą łańcuchową, wygodny krój, kolor zielony 
z pomarańczowym oznaczeniem odblaskowym. W dolnej części 
spodni wykończenie przeciwko kleszczom. Bluza ma przedłużoną 
tylną część do ochrony nerek, na lewym rękawie kieszeń na 
sterylny zestaw opatrunkowy pierwszej pomocy, a z lewej strony 
po przekątnej kieszeń z zamkiem błyskawicznym. Rozmiary 46-68

A completely new outfit with saw cut proof trousers is comfortably 
cut in green with orange warning markings. The trousers have 
been treated against ticks in the lower section. The jacket has 
an extended rear section to protect the kidney area, pocket on the 
left sleeve for a first aid kit with sterile bandages and a diagonally 
situated zipped pocket on the left hand side. Sizes 46-68

Spodnie ogrodniczki chroniące przed przecięciem piłą 
łańcuchową, wygodny krój, kolor zielony z pomarańczowym 
oznaczeniem odblaskowym. W dolnej części wykończenie 
przeciwko kleszczom. Rozmiary 46-68

Saw cut proof bibpants is comfortably cut in green with orange 
warning markings. The trousers have been treated against ticks 
in the lower section. Sizes 46-68

Zastosowanie: leśnictwo
Application: forestry

Zastosowanie: leśnictwo
Application: forestry

kod/code   kolor/colour

0312003110xxx*  zielono-pomarańczowy/green-orange

kod/code   kolor/colour

0302012810xxx*  zielono-pomarańczowy / green-orange

kompatybilny z PELTOR PEL, 
str. 342

compatilble with PELTOR PEL, 
page 342

ochrona przed przenikaniem trocin
good isolation against sawdust

elastyczna talia
elasticated waist
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STING

ESD płaszcz ochronny Sting ze stójką,biały, zapięcie osłonięte 
plisą, materiał: 39% poliester / 59% bawełna / 2% włókno 
węglowe, rozmiary XS-XXXL
 
ESD protective Lab Coat Sting, white colour, hidden closing, 
material: 39% polyester / 59% cotton / 2% carbon fiber,
sizes XS - XXXL

Zastosowanie: ochrona przed wyładowaniami 
elektrostatycznymi
Application: protection against electrostatic discharge

kod/code   kolor/colour

0311002780xxx*  biały/white

EDGE

ESD koszulka ochronna z krótkim rękawem o właściwościach 
antystatycznych, 96% bawełna, 4% włókno węglowe, 
rozmiary S-XXL

ESD T-Shirt Edge, antistatic equipment, 96% cotton, 4% carbon 
fibre, sizes S - XXL

Zastosowanie:  ochrona przed wyładowaniami 
elektrostatycznymi
Application: protection against electrostatic discharge

kod/code   kolor/colour

0304002850xxx*  niebieski-biały / royal-white

włókno węglowe
carbon fibre


