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Poskytuje ochranu před padajícím nebezpečím jako jsou cihly, nářadí a materiál. Doporučuje se, aby byly přilby vyměňovány maximálně
každých pět let. Tato lhůta by mohla být podstatně zkrácena pro přilby, které jsou vystaveny mimořádnému opotřebení a poškození, jsou
ponechány na slunci nebo mají připevněny visačky, které nemají správnou přilnavost. Přilby, které jsou poškozeny, t.zn. pořezány nebo
podrápány, by měly být vyměněny okamžitě. Přilby by měly být pravidelně kontrolovány, aby nebyly poškozeny.

Strana 665VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA 
© 2009

Komfortní typ:
Pohodlné šestipolohové terylenové popruhy na hlavu a čelenka, která
je nastavitelná, aby vyhovovala velikosti hlavy od 50 do 66 cm.

Standardní typ:
Odolné plastové lůžko, které je nastavitelné a lze je přizpůsobit
velikosti hlavy rozměrů od 50 do 66 cm.

Plně nastavitelné

Přilby ochranné 
profesionální

Odlehčené, stabilní a pohodlně padnoucí, umožňují
větší pocit lehkosti. S krátkým štítkem pro zvýšení
viditelnosti. Nový systém DeFormaTec™ rychle utlumí
náraz. Mušlový tvar přilby je výsledkem analýz
nárazových testů. Vyrobeny dle EN 397: 1996.
Vybaveny 4stupňovými nastavitelnými látkovými po pru -
hy a savým měkkým čelním páskem. S ventilačními
otvo ry na vrchní části přilby. Unikátní tvar čelenky na
přil bách Rutland zvýší jejich účinnost ve srovnání
s běž nými přilbami.

Barva Hmotnost Obj. kód Cena
1 ks RTL-957 Kč/ks

Bílá 325g -0400K 222
Žlutá 325g -0420K 222

Barva Hmotnost Obj. kód Cena
1 ks SSF-957 Kč/ks

Zelená -1000K 103
Šedá -1010K 103

Oranžová -1020K 103
Červená -1030K 103

Královská modrá -1040K 103
Bílá -1050K 103
Žlutá -1060K 103

Barva Hmotnost Obj. kód Cena
1 ks SSF-957 Kč/ks

Zelená -1100K 192
Šedá -1110K 192

Oranžová -1120K 192
Červená -1130K 192

Královská modrá -1140K 192
Bílá -1150K 192
Žlutá -1160K 192

Přilby 
ochranné 

Průmyslové - Standardní
Ochranné přilby poskytují předepsaný stupeň ochrany proti pada jícím
předmětům. Jsou navrženy tak, aby zajistily ochranu hlavy v souladu
s EN 397: 2000. Osazeny 6bodovými přichycenými po pruhy, které
jsou plně nastavitelné s hnědou čelenkou proti pocení.
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Typ Obj. kód Cena
provozu KEN-958 Kč/ks

Víceúčelový -1000K 130

Typ Hmotnost Obj. kód Cena
provozu 1 ks KEN-958 Kč/ks

Nebezpečný 90g -1040K 237

Evropské směrnice 2003/10/EC 15. února 2006
Výše uvedené směrnice vyžadují, aby zaměstnavatel poskytl zaměstnancům, kteří pracují v prostředí s hladinou hluku mezi 80 dB a 85 dB,
na vyžádání vhodnou ochranu sluchu. Pokud se hladina hluku zvýší nad uvedené hodnoty, musí se nosit prostředky pro och ra nu slu chu.
Směr nice 8 stanoví, že pokud nebudou prostředky používány, musí být uskladněny na vhodných místech např. v uzam če ných skříň kách
atd. Směrnice 9 stanoví, že zaměstnaci musí být řádně proškoleni v používání všech osobních ochranných pomůcek. Hluk může být ne pří -
jem ný, někdy nebezpečný a po určité době může způsobit trvalé poškození sluchu, takže správná ochrana sluchu je naprosto nezbytná.

Označení stupně ochrany
dBA

Škodlivý rozsah 140 Tryskový motor
130 Nýtovací kladivo
120 Vrtulové letadlo
110 Vrtačka na horniny
100 Výroba panelů
90 Těžká vozidla

Horní hladina 85 Rušný provoz
Dolní hladina 80

70 Osobní auto
60 Konverzace

Výběr správné ochrany sluchu
U všech produktů v této kapitole je uvedena hodnota Stan dard
Noise Reduction (SNR) (standardní snížení hluku). Po mo cí
této veličiny můžete vybrat správnou ochranu sluchu. Postup:
Nejdříve se stanoví hladina hluku ve vašem pra cov ním pro -
stře dí. Pak se určí hodnota SNR, kterou potřebujete.

Příklad:
Práce v prostředí s hladinou hluku 100 dB vyžaduje ochranu
sluchu 20 dB - 25 dB, aby se hladina hluku dostala do
bezpečné oblasti pod 80 dB.

Pozornost věnujte také tomu, abyste ochranu
sluchu nepřehnali, což může být také na pra -
co višti nebezpečné, protože pracovníci pak
např. nebudou slyšet vysokozdvižné vozíky
nebo slovní pokyny a výstrahy.

SNR = 31dB
H = 34dB

M = 29dB

L = 20dB

Klapky 
na uši

S flexibilními vyztuženými plastovými sluchátkovými  ABS miskami 
a polštářky z PVC. Vyhovují normě EN 352-1: 1993 

.H= 33dB

M = 24dB

L = 15dB

SNR =

25dB

H = 36dB

M = 28dB

L = 18dB

Ucpávky uší skládací
Pro rizikový provoz.
Skládací konstrukce s teleskopickými rameny. 
Vyhovují EN 3521: 1993

SNR =

30dB
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Ucpávky uší s dávkovačem
Dávkovač je dodáván s 1 000 ucpávkami uší TuffSafe (Objednací kód
náplní: TFF-958-9020K). Ucpávky uší jsou rozdělovány jednotlivě
otáčením trysky, uvolněný zásobník umožňuje, aby bylo možné vždy
sledovat obsah, nevyčerpáte neočekávaně ucpávky uší. Dávkovač má
dlouhou životnost a je jednoduchý na používání. Dávkovač může být
upevněn buď na zeď nebo postaven na pracovní stůl; kdekoliv si
přejete, aby byl blízko po ruce. 

Specifikace ucpávky uší TuffSafe: Typ bez provázku, pohotový pro
pohodlnou ochranu sluchu bez zhoršení běžné komunikace.

SNR: 37Db.

Výrobek vyhovuje EN352-2: G2002

Nominální rozměr: nejmenší: 6, největší: 12 

Jednoúčelové 
ucpávky uší.

HEP029
Šestihranné pěnové ucpávky. Vyhovují EN 352-2:1993.
Dodávány jako páry, odděleně baleny v polyetylenových sáčcích.
Testovány a schváleny INSPEC.
Krabice = 200 párů

H = 32dB

M = 25dB

L = 20dB

SNR =

29dB

Ucpávky uší
Velmi účinné ucpávky uší
z tva rované pěny, které po sky -
tují maximální komfort s vyni -
ka jícím útlumem. Hladký po -
vrch a mírně kuželovitý tvar
usnadňuje zavádění a pomáhá
pohodlnému upevnění. Tyto
ucpávky uší zajišťují rovnoměr -
né rozdělení tlaku, flexibilitu
a dobré utěsnění s optimálním
komfortem. Vyhovují normě
CE0194 EN352-1:1993

Provázkové ucpávky uší
Profilové pěnové provázkové ucpávky uší s červeným provázkem
pro maximální viditelnost, komfort a ochranu, jemná kónická
úprava usnadňuje údržbu a pomáhá pohodlnému upevnění. Tyto
ucpávky uší poskytují stejnoměrně rozložený tlak, flexibilitu 
a dobré těsnění s optimálním komfortem. 
Vyhovuje CE 0194 EN352-1:1993

SNR =

37dB

Ucpávky uší s čelenkou
Trvanlivý plastový držák vybavený
měkkou ohebnou čelenkou při -
způsobující se pohybům čelis -
tí a hlavy. Může se no sit ta -
ké pod bradou nebo za hla -
vou. Pro maximální komfort
jsou ucpávky opatřeny otoč -
ným čepem. Vhodné pro
pře rušované používání jako
ucpávky uší, které nemusí
být svinuty a umožňují
snad né vložení.

Pro větší pohodlí
je lze nosit pod
bradou nebo

za hlavou

SNR =

37dB

SNR =

21dB

SNR =

37dB

Typ Hmotnost Obj. kód Cena
balení TFF-958 Kč/pár

HEP029 380g -0010K 7

Type Obj. kód Cena
TFF-958 Kč/ks

Banded -0200K 80

Množství Obj. kód Cena
v 1 balení TFF-958 Kč/balení

200 párů -0080K 1125

Type Obj. kód Price/Pr
TFF-958 Kč/ks

Corded -0300K 8

Popis Obj. kód Cena
TFF-958 Kč/ks

Dávkovač + 1000 ucpávek -9010K 1688
(1000 ucpávek) -9020K 892

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
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Výběr prostředků pro
ochranu dýchacího ústrojí
Existují tři základní úrovně ochrany -
P1: Nižší nebo základní úroveň - výběr:

buď s ventilem nebo bez ventilu.
P2: Střední - výběr: s ventilem/bez

ventilu.
P3: Nejvyšší úroveň ochrany - k 

di s po zici jen s ventilem. Ventil
umožňuje snížit nahromaděné
teplo a vlh kost, čímž se zlepší
komfort uživatele.

Běžná nebezpečí pro
dýchací ústrojí

Prach: Tvoří se tehdy, když je pevný 
ma teriál úplně nebo částečně
zdrob něn na menší částice, které
jsou při delším pobytu v tomto
prost ře dí snadno vdechovány. 

Kouř: Tvoří se tehdy, když se materiály
/kovy vypařují za vysoké teploty a
pak se rychle ochladí a konden -
zují na velmi jemných částicích. 

Plyny: Jsou při pokojové teplotě rozptý -
le ny ve vzduchu a dokážou se
rychle pohybovat v jakémkoliv
prostoru a během krátké doby. 

Páry: Jsou uvolňovány z materiálů,
které jsou za normální pokojové
teploty v pevném nebo kapalném
skupenství.

Terminologie použitá při
ochraně dýchacího ústrojí
W.E.L.: Pracovní expoziční limity

(Occupational Exposure Limits)
Existují dva typy - pracovní 
expo ziční normy a maximální
expo zič ní limity.

O.E.S.: Pracovní expoziční normy
(Occupational Exposure
Standards)
Jsou to úrovně pro substance, kte -
rým může být většina pracovníků
vystavena osm hodin denně, pět
dnů v týdnu. Doba expozice přiřa -
ze ná k látce jako O.E.S. mů že být
překročena, avšak je třeba sta no -
vit kroky ke snížení doby ex pozice
a způsob jak toho dosáhnout.

M.E.L.: Maximální expoziční limity
(Maximum Exposure Limits)
Tyto limity jsou obecně přijímány
jako maximální doby expozice pro
konkrétní látky, jejichž expozice
může způsobit velmi vážné typy
rakoviny, astma jako nemoc z po -
volání atd. Přesnou úroveň bez -
pečnosti nelze určit, při expozici
pracovníků těmto látkám je zá -
sadně třeba dávat dobrý pozor.

Hodnota m.e.l. nesmí být nikdy
překročena a v mezích možností
je třeba ji maximálně snížit.

Faktory orchrany
dýchacího ústrojí

N.P.F.: Fator nominální ochrany
Tyto ochrané faktory vycházejí 
z údaju Evropských norem, podle
kterých jsou respirátory
testovány.

A.P.F.: Stanovený ochraný faktor
Tyto jsou stanoveny v mnoha
studiích o pracovních ochraných
faktorech obsažených v britských
normách BS 4275. Ty by měly
být použity v rozhodování o
výběru ochaného produktu.

R.P.E.: R.P.E.: Opatření na ochranu
dýchacího ústrojí
Každý typ respirátoru má jistá
omezení pro konkrétí použití.
Proto vyberte správný typ pro
vaše konkretí podmínky. 

V případě dotazů, 
nás neváhejte kontaktovat.

Respirátor 
s ventilem

DRV350
S polypropylenovou vnější vrstvou zajištující hladký povrch a
zabraňuje otřepení. Okrajové těsnění pro dokonalou přilnavost.
Gumová přeska přes hlavu. Tvar zajišťuje kompatibilitu s brýlemi.
Měkký pěnový materiál v oblasti nosu. Nastavitelná část v oblasti
nosu. S výdechovým ventilem pro snažší dýchání a redukci horkého
vzduchu. Pro ochranu před škodlivou vysokou toxicitou pevných a
kapalných látek které obsahují tyto materiály v koncentracích do 
50 x NPF nebo 20 x APF jako jsou uhličitan vápenatý, kaolin,
cement, celuloza, síra, bavlna, mouka, barevné kovy, rostlinné oleje,
tvrdé dřevo, skleněná vlákna, plasty, karbon, minerální oleje,
křemen, hliník, bakterie, plísně a bakteriální tuberkuloza (TB), chrom,
mangan, nikl-platina, strychnin, kovový prach a kouř, viry a enzymy.
Doporučené použití: textilní průmysl, řemeslné práce, průmyslové
zpracování železa a oceli, hornictví, podzemní stavitelství,
dřevozpracující průmysl, svářečské práce, řezání kovů, nemocnice,
laboratoře atd. Toxický odpad vyrobeny z baterií (Ni-Cad) atd. 

Odpovídají normě EN149 2001 
NPF = faktor nominální ochrany 
APF = Stanovený ochranný faktor 

Číslo Počet ks v krabici Obj. kód Cena
produktu TFF-959 Kč/krabice

DRV350 5 -2350K 550

20 x APFFFP3

VENTIL

Respirátor s ventilem
DRV212
Vyhovuje normě EN149 2001 FFP2. S polypropylenovou vnější
vrstvou zajištující hladký povrch a zabraňuje otřepení. Okrajové
těsnění pro dokonalou přilnavost. Gumová přeska přes hlavu. Tvar
zajišťuje kompatibilitu s brýlemi. Měkký pěnový materiál v oblasti
nosu. Nastavitelná část v oblasti nosu. S výdechovým ventilem pro
snažší dýchání a redukci horkého vzduchu. Pro ochranu při
nízké,střední toxicitě tuhých,kapalných i plynných látek
následujících materiálů v koncentracích do 12 x NPF nebo 
10 x APF, jako jsou uhličitan vápenatý, kaolin, cement, celuloza,
síra, bavlna, mouka, barevné kovy, rostlinné oleje, tvrdé dřevo,
skleněná vlákna, plasty, karbon, minerální oleje, křemen, hliník,
bakterie, plísně a bakteriální tuberkuloza (TB) Doporučené použití:
textilní průmysl, řemeslné práce, průmyslové zpracování železa a
oceli, hornictví, podzemní stavitelství, dřevozpracující průmysl,
svářečské práce, řezání kovů,
nemocnice, laboratoře atd. 

NPF = faktor nominální
ochrany APF = Stanovený
ochranný faktor

Číslo Úroveň NPF Počet ks Hmotnost Obj. kód Cena
produktu ochrany v krabici 1 ks TFF-959 Kč/krabice

DRV212 FFP2 12 10 17g -2310K 367

10 x APF

12 x NPF50 x NPF

FFP2

VENTIL
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Číslo Úroveň OEL Počet ks Hmotnost Obj. kód Cena
produktu ochrany v krabici 1 ks TFF-959 Kč/krabice

DRM212 FFP2 12 20 10g -2110K 429
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Číslo Počet ks v krabici Obj. kód Cena
produktu TFF-959 Kč/krabice

TCM50 50 -8050K 167

Číslo Počet ks Hmotnost Obj. kód Cena
produktu v krabici 1 ks TFF-959 Kč/krabice

DRV104 10 14g -2210K 345

Číslo Počet ks Hmotnost Obj. kód Cena
produktu v krabici 1 ks TFF-959 Kč/krabice

DRM104 20 8g -2010K 387

Respirátor FFP1
DRM104
Nastavitelná část u nosu. Měkký pěnový materiál 
v ob lasti nosu. Nepotřebuje údržbu. (pro jednorázové
použití).Snadné dýchání / mluvení.

NPF = Faktor nominální ochrany
APF = Stanovený ochraný faktor

Respirátor FFP1 s ventilem 
DRV104
Vydechovací ventil pro lepší komfort v horkých a obtížných podmín -
kách. Nastavitelná část u nosu. Nepotřebuje údržbu. (pro jedno rá -
zové použití). Snadné dýchání / mluvení.

NPF = Faktor nominální ochrany
APF = Stanovený ochraný faktor

Respirátor  proti prachu
TCM50
Snižuje nepohodlí způsobené netoxickým škodlivým prachem. No -
še ní respirátoru je lehké a pohodlné, nastavitelná část pro nos.
Ne potřebuje údržbu (pro jednorázové použití). Snadné dýchání /
mluvení.

Respirátor

DRM212
Vnější vrstva z polypropylenu zajišťuje hladký povrch a zabraňuje třepení
vláken. Okrajové těsnění pro dokonalou přilnavost Syntetické popruhy
umožňují použití respirátoru s brýlemi a snižují jejich mlžení.
Tvarovatelný pěnový materiál v oblasti kořene nosu slouží ke zvýšení
pohodlí při používání. Je vhodný proti nízko až středně toxickým látkám,
pevným, kapalinám a kouři obsahujícím následující materiály o
koncentracích až od 12 x OEL, nebo 10 x APF: uhličitan vápenatý,
kaolin, cement, celulózu, síru, bavlnu, mouku. barevné kovy, rostlinné
oleje, tvrdé dřevo, sklo, vlákna, plasty, uhlí, minerální oleje, hliník,
bakterie, houby a Mycobacterium tuberculosis (TB). Doporučené
použití: textilní průmysl, řemeslné práces železem a ocelí, průmysl,
hornictví, podzemního stavitelství, zpracování dřeva, svařování, řezání
kovů, práce v nemocnicích a laboratořích. Dodáváme v balení po 20
kusech.

Odpovídá normě 
EN149 2001 FFPP2

4 x APF1 x NPF

FFP1

4 x APF

1 x NPF

FFP1

VENTIL

Informace o používání
Pouze pro ochranu proti prachu, nepoužívat při ochraně

dýchacího ústrojí dle evropské směrnice 89/686 nebo 89/856
Není klasifikován jako ochranný dýchací přístoj a nespadá do

předpisů OOP (směrnice ES) Tyto produkty by neměly být
používány k ochraně proti jemným prachovým částicím,

toxickým plynům a parám.

standards.
NPF = Faktor nominální ochrany
APF = Stanovený ochraný faktor

10 x APF12 x NPF

FFP2
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Brýle ochranné 
Zvlášť lehké nylonové obroučky se zvýšenou pružností
a pev ností. Boční štítky pro zvýšenou ochranu ze strany.
Čiré polykarbonátové zorníky odolné proti poškrábání.

Brýle 
ochranné

Malá ochrana za extrémních okolních teplot. Dlou -
hou životnost zorníku zaručuje povlak odolný proti
poškrábání. Ochrana před UV zářením. Čiré poly -
karbonátové zorníky. Optická třída 1 pro nepřetržité
používání bez deformací. Jantarově zbarvené obroučky snižují osl -
ně ní. Z důvodů další bezpečnosti mají brýle chránič obočí a och -

ranu pro ti odlétajícím úlomkům.
Zesílený nosní můstek pro po -
hod lí uživatele. Zvý šený
nosní můstek pro

zvláštní och ranu zor ní ku při sklonění
obličeje. Otvory pro při pev nění šňůrky.

EN166 F

Opatřené chráničem čela poskytují
perfektní ochranu proti úlomkům.

Díky bočním štítům poskytují
ochranu očí i ze strany.

Polykarbonátové zorníky jsou odol -
nější proti nárazu a lehčí než větši -
na jiných typů zorníků.

Nastavitelné nožičky pro pohodlné
nošení.

Brýle, které mají větší zorníky a kryjí
lícní kosti.

Poskytují nižší ochranu proti půso -
bení energie a je ohebnější ve
srovnání s polykarbonátem.

Panoramatické zorníky umožňují
rozhled bez překážek. 

Poskytují zvýšenou bezpečnost,
protože zachovávají vynikající
viditelnost.

Minimalizují kontaminaci prachem.

Ochrana proti chemickým
rozstřikům.

Opatřené povlakem pro vyšší odol -
nost a proti poškrábání při zacho -
vání nerušeného výhledu.

Odolné proti ohni a teplu - nejsou
ohnivzdorné.

Poskytuje určitou úroveň ochrany
proti škodlivému UV záření.

Informace
Pro oblast ochranných prostředků pro oči a obličej existují informační loga, které vám pomo -
hou při výběru úrovně bezpečnosti, která vám vyhovuje. Níže jsou uvedena loga a jejich význam.

Typ Barva Hmotnost Obj. kód Cena
zorníků obrouček 1 ks KEN-960 Kč/ks

Proti poškrábání Modrá -8030K 185
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Typ Barva Hmotnost Obj. kód Cena
zorníků obrouček 1 ks KEN-960 Kč/ks

Proti poškrábání/zamlžení Černá -8010K 210

Brýle ochranné
Panther
Zorník z jednoho kusu polykarbonátu s úpravou proti po -
škrá bání. Velký boční chránič spojený se sedlem u kořene
nosu. Lehká antialergenní obroučka s nastavením čelního
úhlu a délky nožiček s otvory pro zavěšení šňůrky. Malá
ochrana před působením energie, optická třída 1.

EN166 F

Typ Barva Hmotnost Obj. kód Cena
zorníků obrouček 1 ks KEN-960 Kč/ks

Proti poškrábání/zamlžení Modrá -8040K 225

Brýle ochranné
Hawk
Zorník z jednoho kusu polykarbonátu s úpravou proti po -
škrá bání. Odlehčený antialergenní rám s nastavitelnými
nožičkami a otvory pro pro zavěšení šňůrky a s možností
nastavení čelního úhlu. Velké boční chrániče, měkké si lo -
nové sedlo u kořene nosu. Malá ochrana před působením
energie. Optická třída 1.

IS1708
EN166 F
IS1708

Sedlo
u kořene nosu

Nastavitelné nožičky

Ochranná označení
BS EN166

konstrukce čoč.

Optická třída::
Tolerance odchylky lomu +0.06 dio.....................................................1
Tolerance odchylky lomu +0.12 dio.....................................................2
Tolerance odchylky lomu +0.12/-0.25 dio............................... ............3
Mechanická pevnost:
Zvýšená odolnost (rychlost <12 m/s).........................S
Nízká energie nárazu (rychlost <45m/sec) .................F........................F
Střední energie nárazu (rychlost <120m/sec) ............B .......................B
Vysoká energie nárazu (rychlost <190m/sec) ...........A........................A
Oblast použití: Základní
Kapičky a různé jiné tekutiny (chemické)..............................................3
Velké prachové částice (prach) ...........................................................4

Ochranná označení
...........................................................BS EN166

konstrukce čoč.

Plyn a jemný prachový částice (zemní plyn) ..........................................5
Zkrat elektrického oblouku .................................................................8
Roztavené kovy a pevné kovy....................................9 .......................9
Volitelné doplňky
Odolnost vůči mlžení................................................N
Odolnost vůči poškození povrchu (proti poškrábání)....K
Objektiv Značení:
Kód: Označuje typ filtru
2 a 3 = 4 = UV IR 5 a 6 = solární energie).. 
číslo clony: Označuje clonu objektivu
(mezi 1.2 a 7 pro dioptrické brýle a normální brýle).
Identifikace výroby: (D = PULSAFE).

EN166 FT

Typ Barva Hmotnost Obj. kód Cena
zorníků obrouček 1 ks KEN-960 Kč/ks

Proti poškrábání Jantarová -8000K 180
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Popis Obj. kód Cena
KEN-960 Kč/ks

Měkké pouzdro na brýle -9560K 120
Nastavitelná šňůrka na krk -9620K 77

Typ Barva Hmotnost Obj. kód Cena
zorníku obroučky 1 ks TFF-960 Kč/ks

Čirý Modrá 30g -3500K 217

Brýle ochranné
Azure E-M 
Lisované panoramatické zorníky z jednoho
kusu polykarbonátu, nemlžící, s vícenásob -
ně nastavitelným, nealergenním sedlem
u ko řene nosu. Boční nožičky jsou vyztuženy
drátem, který umožňuje nastavení pro po -
hodl né nošení. 

Sedlo u kořene nosu

Nastavitelné nožičky

Sedlo u kořene nosu

EN166 F

Nastavitelné nožičky

Typ Barva Hmotnost Obj. kód Cena
zorníku obroučky 1 ks TFF-960 Kč/ks

Modré Modrá 35g -3520K 283

Pouzdro pro
všechny brýle 

Doplňky

Pouzdro
Měkké pouzdro, otevírání na pružinu.

Šňůrka na krk
Nastavitelná šňůrka na krk. 

Brýle ochranné 
Azure
Lisované panoramatické zorníky z jednoho
kusu polykarbonátu, nemlžící, s vícená sob -
ně nastavitelným, nealergenním sedlem
u ko řene nosu.Dobrý periferní výhled. Po -
stran ní nožičky jsou uvnitř vyztuženy drá tem,
který slouží k nastavení na bocích.
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Barva Hmotnost Obj. kód Cena
obroučky 1 ks TFF-960 Kč/ks

Modrá 35g -4040K 298Sedlo u kořene nosu

Brýle ochranné
Ice
Panoramatický čirý zorník z polykarboná tu.
Obroučka u obočí z jednoho kusu s měk -
kou vložkou pro pohodlné nošení.
V postranních nožičkách jsou 
vycpávky pro pohodlnější nošení.

Brýle 
ochranné 

Ice-I/O
Stínící zorník, pro nošení v mísnosti
i venku. Obroučka u obočí z jednoho
ku su s měkkou pohodlnou vložkou. Po -
stranní nožička má pro větší pohodlí
vsunuté vycpávky. 

Brýle ochranné
Ice-G 
Šedý zorník z jednoho kusu polykarbonátu,
nemlžící. Obroučka s měkkou vložkou,
postranní vycpávky pro pohodlné 
nošení.

Barva Hmotnost Obj. kód Cena
obroučky 1 ks TFF-960 Kč/ks

Modrá 35g -4020K 298

Barva Hmotnost Obj. kód Cena
obroučky 1 ks TFF-960 Kč/ks

Modrá 35g -4000K 345EN166 F

EN166 F

EN166 F

Sedlo u kořene nosu

Sedlo u kořene nosu
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960
Brýle 
ochranné

Retro-R 
Tvarovaný čirý zorník z jednoho kusu polykar bo -
nátu, nemlžící. Bez obroučky pro neomeze -
né periferní vidění. Nealergenní sedlo u ko -
ře ne nosu. Panoramatický zorník, nastavitel -
né nožičky. Dodávány se šňůrkou pro zavě -
še ní na krk. Schváleny pro CE podle normy
EN166F. 

Nastavitelné nožičky

Typ Barva Obj. kód Cena
zorníku obroučky SSF-960 Kč/ks

Žlutě tónovaný Černá -5200K 75EN166 F

Typ Barva Obj. kód Cena
zorníku obroučky SSF-960 Kč/ks

Čirý Černá -6600K 80EN166 F

Typ Barva Obj. kód Cena
zorníku obroučky SSF-960 Kč/ks

Polykarbonát Modrá -7400K 140EN166 F

Brýle ochranné 
Apollo
Zorník z jednoho kusu polykarbonátu
zabarvený do žluta, nemlžící. Od -
leh čený design (26 g). Boční
chrá nič, měkké silokonové sedlo
u kořene nosu. Nastavitelné no -
žičky s otvory pro zavěšení šňůr -
ky. Malá ochrana před působe -
ním energie s ochranou před UV
zářením.
Třída 1.

Brýle ochranné 
Luna
Zorník z jednoho kusu polykarbonátu, ne ml -
ží cí, odlehčený design (26 g). Boční chrá nič,
možnost nastavení délky nožiček s
otvory pro zavěšení šňůrky
a nastavitelný úhel sklonu.
Ma lá ochrana před působením
energie s ochranou před UV
zářením. 
Třída 1.
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Typ Barva Obj. kód Cena
zorníku obroučky SSF-960 Kč/ks

Čirý Černá -7000K 80EN166 F

Typ Barva Obj. kód Cena
zorníku obroučky SSF-960 Kč/ks

Čirý Černá -7600K 68EN166 F

Typ Barva Obj. kód Cena
zorníku obroučky SSF-960 Kč/ks

Čirý Černá -5400K 80EN166 F

Brýle ochranné 
Mercury 
Zorník z jednoho kusu polykarbonátu,
nemlžící. Odlehčený nylonový rám
se zapuštěným chráničem obo -
čí. Boční štíty spojené se sedlem
u kořene nosu, nastavitelné no -
žič ky. Malá ochrana před působe -
ním energie s UV filtrem. 
Třída 1.

Nastavitelné nožičky

Nastavitelné nožičky

Brýle 
ochranné 

Challenger
Zorník ze dvou kusů polykar bo -
ná tu, nemlžící, odlehčený
design (26 g). Boční chránič,
možnost nastavení délky no ži -
ček s otvory pro zavěšení
šňůr ky a úhlu sklonu. Malá
och rana před působením energie
s ochranu před UV zářením.
Třída 1.

Sedlo u kořene nosu

Brýle ochranné   
Saturn 
Zorník z jednoho kusu čirého poly kar bo -
nátu, nemlžící.  Odlehčená ny lo -
nová obroučka se zapuště ným
chráničem obočí. Boční
chránič, nastavitelné nožičky
s ot vory pro zavěšení šňůrky.
Malá ochrana před působením
energie s UV filtrem na 400 nm.
Třída 1.
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Typ Barva Obj. kód Cena
zorníku obroučky SSF-960 Kč/ks

Čirý Čirá -8400K 165EN166 F

Typ Barva Obj. kód Cena
zorníku obroučky KEN-960 Kč/ks

Čirý Modrá -8050K 183EN166 F

Typ Barva Obj. kód Cena
zorníku obroučky KEN-960 Kč/ks

Zelená stupeň 5 Černá -8020K 230EN166 F

Brýle 
ochranné 

Cheetah 
Panoramatický zorník z jednoho kusu polykarbonátu odolný proti
po škrábání. Nožičky s možností nastavení délky i čelního úhlu, ot -
vo ry pro zavěšení šňůrky. Zorník tónovaný v zelenošedém odstínu
5. Optická třída 1. Určené pro pomocné práce při svařování a páje -
ní, nejsou vhodné pro svářeče. Malá ochrana před působením
energie.

Nastavitelné nožičky

Brýle ochranné 
Viper
UV ochrana před výboji elektrického oblouku způsobenými
zkratem.

Brýle 
ochranné 

Zenith
Panoramatické brýle z jednoho kusu polykar bo -
ná tu, které jsou velmi lehké a mají vytvrzený čirý
zorník odolný proti poškrábání.   

Brýle ochranné 
Voyager
Dva čiré polykarbonátové zorníky s úpravou proti
mlžení. Zabudované chrániče obočí a boční chrániče
s integrálním nosním můstkem. Malá ochrana proti
nárazu a úplná ochrana proti UV záření.
Třída ochrany 1.

Nastavitelné nožičky

Typ Barva Obj. kód Cena
zorníku obroučky SSF-960 Kč/ks

Čirý Černá -8200K 85EN166 F
Sedlo

u kořene nosu
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Brýle ochranné

Leopard
Čiré brýle celé z polykarbonátu s úpravou proti poškrábání.
Velké boční chrániče, chránič obočí, nastavitelné nožičky.
Bez kovových částí, odlehčené. Malá ochrana před
působením energie v extrémních teplotách
s UV filtrem. Třída 1.

Nastavitelné nožičky

Nastavitelné nožičky

EN175 FT
IS1708xx

Typ Barva Objednací kód Cena
zorníků obrouček KEN-960 Kč/ks

Proti mlžení/poškrábání Čirá -8090K 178

Typ Barva Objednací kód Cena
zorníků obrouček TFF-960 Kč/ks

Čirá Modrá -1280K 285EN166 F

Brýle 
ochranné 

Mirage
Velmi přizpůsobivý a oblíbený design. Výhodou je nastavení
bočních nožiček se západkou, což umožňuje nastavit čočku 
zorníku tak, aby odpovídala požadavkům uživatele. Poly-
karbonátové zorníky jsou opatřeny povlakem odolným proti
poškrábání a bočními chrániči.

Typ Barva Objednací kód Cena
zorníků ramínek TFF-960 Kč/ks

Čirá Modrá -7380K 295

Typ Barva Objednací kód Cena
zorníků obrouček TFF-960 Kč/ks

Čirá sv. modrá -1000K 195EN166 F

Brýle ochranné
Selica
Zorník z jednoho kusu polykarbonátu s úpravou proti
poškrábání. Atraktivní moderní design, odlehčená, pevná,
pohodlná nylonová obroučka pro dlouhodobé nošení. Snadno
vyměnitelný zorník. Tvarované obroučky pro pohodlné nošení.

sedlo u kořene nosu

Nastavitelné nožičky

Brýle ochranné
Vision
Zorník z jednoho kusu polykarbonátu s úpravou proti
poškrábání. Moderní design, odlehčené, zapuštěné
boční chrániče. Nožičky ve dvou odstínech s možností
nastavení délky (12 poloh). Chránič obočí a tváře.

EN166 F
IS1708xx
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Typ Barva Objednací kód Cena
zorníků obroučky SSF-960 Kč/ks

Čirá Čirá -0800K 48EN166 FVětraný rám

Brýle ochranné přes jakékoli
dioptrické brýle 

Aurora 
Ochranné brýle celé z polykarbonátu se zapuštěnými 
bočními štíty a chráničem obočí. Mohou se použít 
s většinou dioptrických brýlí.Bez kovových částí, 
s otvory pro zavěšení šňůrky. Malá ochrana před 
působením energie v extrémních teplotách
s UV filtrem. Třída 1.

Jednodílný zorník

Typ Hmotnost Objednací kód Cena
zorníků RTL-960 Kč/ks

Čirá 35g -6920K 287EN166 F

Brýle 
ochranné 

Rebel
Jedinečné a stylové ochranné brýle, které spojují výhody
panoramatického designu a tvrzeného zorníku s úpravou
proti poškrábání. Rebel brýle nabízejí uživateli celkovou
ochranu očí, jsou lehké a výborně padnou.

Typ Barva Hmotnost Objednací kód Cena
zorníků obroučky RTL-960 Kč/ks

Čirá Černá -7430K 268

Typ Barva Hmotnost Objednací kód Cena
zorníků obroučky RTL-960 Kč/ks

Čirá Kovová 40g -7740K 290

EN166 F

Brýle ochranné 
Ultimo
Radikální přístup k designu a bezpečnosti brýlí.
Zakřivení čočky 10, stylový kovový rám a pružné nožičky.
Vynikající design a módní styl. K dispozici s čirou
polykarbonátovou čočkou.

Měkká obroučka

Brýle ochranné
Strata
Bezpečnostní brýle se zorníky z čistého polykarbonátu.
Zesílené obroučky v nachové barvě s měkkou úpravou
pro pohodlné nošení.

EN166 F
IS1706

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA



Brýle ochranné

Všechny ochranné brýle umožňují velmi dobrý výhled, chrání obočí 
i tvář. Měkká obroučka z PVC s anatomicky tvarovaným sedlem 
u kořene nosu, které se přizpůsobí všem konturám tváře. Všechny
zorníky mají UV ochranu.Všechny obroučky chrání před kapkami
kapalin a nebo stříkanci. Jsou vybaveny širokou nedráždivou
elastickou čelenkou a vyměnitelnými čirými zorníky, které jsou
nemlživé a odolné proti poškrábání. 

Tiger
Střední ochrana před energetickým působením. Kouřově zbarvená
obroučka s polykarbonátovým zorníkem, podložená měkkou 
pěnou pro větší pohodlí uživatele a lepší přilnavost. Zorník je
odolný proti roztaveným kovům a horkým pevným látkám
(rozstřikům horkých kovů a průniku horkých pevných látek).
Obroučka má nepřímé větrání a je odolná proti kapalinám 
(kapkám a rozstřikům).
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Ochranné brýle s čirou obroučkou jsou odolné proti hrubým částicím
(prachové částice >5 mikonů), plynu a jemným částicím (plynové
výpary, rozstřiky, kouřové a prachové částice <5 mikronů.

Scorpion
Střední ochrana před energetickým působením. 
Ochranné brýle s čirou obroučkou a 2 mm silnými 
polykarbonátovými zorníky. Zorníky a obroučky jsou 
odolné proti roztaveným kovům a horkým pevným látkám
(rozstřikům roztaveného kovu a průniku horkých látek). 

Lion
Malá ochrana před energetickým působením při 
extrémních teplotách. Čirá obroučka s pružnými 
acetátovými zorníky.

Široký pásek

Typ Zorníky Barva Objednací kód Cena
(odloné proti poškrábání) obroučky KEN-960 Kč/ks

Scorpion Polykarbonát Čirá -8070K 297
Lion Acetát Čirá -8080K 340

Náhradní zorníky Objednací kód Cena
Typ KEN-960 Kč/ks

Polykarbonát -8100K 228
Acetát -8110K 240

Pěnové těsnění tváře

Brýle
ochranné

Stratos
Polykarbonátové zorníky s velkým
zorným polem pro maximální ochranu
očí s vysokým optickým výkonem Třídy
1. Široký elastický pásek s posunovací
přezkou. Nastavení úhlu u pásku
umožňuje pohodlné nošení
a použití přilby i chrániče uší. Široké 
a pohodlné pěnové lemování
tváře, nepřímé větrání. Lze použít 
s dioptrickými brýlemi. 

EN166
EN170 

Typ Barva Objednací kód Cena
zorníků obroučky RTL-960 Kč/ks

Polykarbonát Čirá -7520K 535

Typ Zorníky Barva Objednací kód Cena
(odloné proti poškrábání) obroučky KEN-960 Kč/ks

Tiger Polykarbonát Kouřová -8140K 480

EN166 F

Doplňky



Strana679VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2009

O
ch

ra
n
a
 o

čí &
 o

b
liče

je
OCHRANA OČÍ & OBLIČEJE

SKUPINA

960

Šňůrka na zavěšení

Brýle ochranné
Cobra
Malá ochrana před energetickým působením při
extrémních teplotách. UV ochrana před výboji elektric-
kého oblouku způsobenými zkratem. Lehká nylonová
obroučka s nastavitelnou délkou na spáncích 
a nastavitelným úhlem na čele pro malé tření,
podložena měkkou pěnou pro pohodlné nošení 
a zvýšenou přilnavost. Zorník z jednoho kusu čirého
polykarbonátu, nemlžící,s dostatečně širokou 
pružnou čelenkou. Také nožičky, 
na kterých jsou body pro 
upevnění pásku na zavěšení. 
Černý univerzální pásek 
je dodáván s brýlemi.
Odolné vůči kapalinám
(kapkám i rozstřikům) 
a hrubým částicícm 
(prachovým 
částicím >5 mikronů).).

Pěnová ochrana tváře

Široká čelenka

Brýle ochranné
Condor
Condor
Střední ochrana před energetickým působením.
Vhodné pro slévárny. Obroučky, zorníky a pružný
pásek jsou vyrobeny z nehořlavého materiálu. Jsou
vybaveny pružným sedlem u kořene nosu, které se
přizpůsobí všem konturám obličeje. Velká oblast
periferního vidění. Zorník 
z jednoho kusu čirého
polykarbonátu, nemlžící, 
s dostatečně širokou pružnou
čelenkou. Mohou se nosit i při
používání většiny dioptrických
brýlí. Obroučka je odolná proti
kapalinám (kapkám
i rozstřikům), hrubým  částicím
(částice prachu >5 mikonů), plynu
a jemným částicím (plynové
výpary, rozstřiky, kouřové 
a prachové částice <5 mikronů 
a roztaveným kovům a horkým
pevným látkám (stříkancům
roztaveného kovu
a pronikání horkých 
pevných látek).

Typ Barva Objednací kód Cena
zorníků obroučky KEN-960 Kč/ks

Odolné proti poškrábání Červená -8130K 617
Náhradní zorníky -8120K 201

Typ Barva Objednací kód Cena
zorníků obroučky KEN-960 Kč/ks

Odolné proti poškrábání Modrá -8060K 428EN166 FT

EN166 F



Strana680            VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2009

OCHRANA OČÍ & OBLIČEJE
SKUPINA

960
O
ch

ra
n
a
 o

čí
 &

 o
b
li
če

je

Brýle ochranné
Odolné vůči chemickým postřikům a nárazům.  
Vhodné pro ochranu před tekutinami a drobnými
nárazy. Přímé větrání. 

Brýle 
ochranné

Vhodné pro ochranu očí proti prachu a malým
předmětům. Odolné proti nárazům, přímé větrání.

Větrání

Větrání

Typ Barva Objednací kód Cena
zorníků obroučky TFF-960 Kč/ks

Polykarbonát Čirá -1250K 215

Brýle 
ochranné

Čirý polykarbonátový zorník 
z jednoho kusu, nemlžící, 
s PVC krytem. Nepřímé větrání
volným prouděním.

EN166 F

Typ Barva Objednací kód Cena
zorníků obroučky SSF-960 Kč/ks

Polykarbonát Zelená -0520K 52EN166 B

Typ Barva Objednací kód Cena
zorníků obroučky SSF-960 Kč/ks

Polykarbonát Zelená -0500K 45EN166 B
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OCHRANA OČÍ & OBLIČEJE

SKUPINA

960
Štít   
obličejový

Vyměnitelný polykarbonátový zorník z jednoho kusu, který
chrání před chemickým postřikem. Zorník má hliníkový
okraj.  Zapuštěná pěnová potní páska s různým
nastavením na temenní
opěrce a regulátor
čelní pásky se 
západkou s plně 
otočným 
obličejovým 
chráničem
a chráničem 
obočí.  
Střední 
ochrana před
energetickým
působením. 
Třída 1.

Typ Objednací kód Cena
zorníku SSF-960 Kč/ks
Čirý -9200K 216

Náhradní zorník -9220K 118

Popis Objednací kód Cena
RTL-960 Kč/ks

Štíty - 200mm
Čirý acetátový -4620K 253

Čirý polykarbonátový -4640K 301
Zelený acetátový spojovaný IB/UV odstín 5 -4630K 628

Zelený stínící polykarbonátový -4650K 345
Chránič brady -4670K 115

Čirý polykarb. štít pro chr. brady 160mm -4600K 200
Výměnná potní páska -4680K 187(balení 10 ks)

Popis Objednací kód Cena
RTL-960 Kč/ks

Čirý obličejový štít -4690K 635

Štít 
obličejový

Liteguard
Pohodlný a lehký, poskytuje ochranu celému obličeji. 
Snadná regulace pásku na temeni hlavy.
Pohodlný pásek z umělé kůže podšitý pěnou. 
Možnost výběru 
různých štítů.
Otočný mechanismus 
umožňuje čtyři 
různé polohy štítu. 
Volitelný chránič 
brady zajišťuje
další ochranu
ze spodu. 

*Volitelný chránič 
brady vyžaduje 
kompatibilní štít  
(LPC150).

Doplňky

Zelený/Čirý odstín 3 Tritherm Zelený odstín 3 Tritherm

Popis Objednací kód Cena
TFF-960 Kč/ks

Čirý -2500K 292
Zelený/čirý  Odstín 3, Tritherm -3200K 1080

Zelený, Odstín 3, Tritherm -3220K 1208

Náhradní štít
pro TFF-960-1500K - hloubka 200 mm. Zelené hledí odstín 3.
Ochrana proti infračervenému záření a svařovaní plamenem. 
Třída 1 

Popis Objednací kód Cena
TFF-960 Kč/ks

Chránič obočí -3240K 542

Náhradní kryt obočí

Popis Objednací kód Cena
TFF-960 Kč/ks

Kompletní chránič brady se štítem -2512K 530
Čirý štít pro chránič brady 160 mm -2514K 287
Chránič brady -2518K 243

Chránič brady 
nabízí úplnou ochranu obličeje. Velikost 160 mm.

EN166 B

Doplňky
Chránič obočí

Štít

Chránič brady

Popis Objednací kód Cena
TFF-960 Kč/ks

Čirý obličejový štít -1500K 775

Štít obličejový 
profesionální

Čirý profesionální
obličejový štít
s chráničem obočí z
polykarbonátu velmi
odolného proti 
nárazům, 
nastavitelná
a vyměnitelná 
potní páska. 
Obličejový štít
z čirého 
polykarbonátu.

EN166 B

EN166 B
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Ikony pro rychlejší orientaci
V širokém rozsahu ochranných pomůcek se můžete zorientovat díky ikonám, které vám umožní si vybrat díky rychlé orientaci
rukavice s vhodným stupněm ochrany. Ikony a jejich významy jsou uvedeny níže.

Rukavice jsou vyrobeny z materiálu odolnějšího proti
vyššímu opotřebení a oděru.

Vhodné při kontrole výrobní linky. Mohou být vyrobeny 
z materiálu, který neobsahuje textilní prach.

Rukavice určené pro práci s předměty s ostrými hranami,
jako je např. sklo, kov, keramika apod. 

Rukavice určené k ohraně rukou v přímem kontaktu 
s  ostrými předměty jakou je napríklad sklo, kov, keramika 
a jiné materiály 

Chrání ruce před ostrými předměty, které by mohly
propíchnout rukavice.

Rukavice poskytující ochranu před nebezpečnými
chemikáliemi. 

Chrání ruce před odpadem, který může obsahovat jehly 
a sklo.

Rukavice s odolností proti extrémně nízkým teplotám.  

Ochrana před elektrickým napětím.

Snižují a chrání před bolestí způsobenou opakovaným
zraněním z nadměrného zatížení.

Ochranné rukavice odolné proti nárazům. Účinně chrání
dlaně a zápěstí před nárazy. 

Rukavice s upraveným povrchem pro velmi pevný úchop. 

Rukavice s odvětráváním zajišťují komfortní nošení při
dlouhodobém používání.

Zajistí mimořádnou ochranu před drobnými nárazy na
zápěstí nebo předloktí. 

Rukavice vyrobené z oděruvzdorného materiálu.

Chrání před oleji a mazivy.

Rukavice určené pro střídavě horké předměty a materiály
na provištích s vysokou teplotou. 

Určeny pro aplikace, kde vibrace mohou mimořádně 
a trvale poškodit ruce.

Odolné proti vytvoření a vedení statické elektřiny. Největší
přínos poskytují při chůzi po syntetických kobercích nebo 
v blízkosti elektrických strojů. 

Rukavice s upraveným povrchem pro pevný úchop. 

Rukavice se speciální ochranou zápěstí proti dopadu 
(s nižší rychlostí).

Délka prstů v poměru k velikosti dlaně je u každého různá. Dobře padnoucí velikost se může u každého lišit. Níže uvedené
způsoby vám mohou pomoci najít tu správnou velikost, avšak nejlepší je si rukavici vyzkoušet. 

Určení velikosti rukavic
Položte svou ruku na tento obrázek tak, aby ukzazováček směřoval k černé čáře. Míry, které jsou vyznačeny napravo od
vaší ruky, určují přibližnou velikost vašich rukavic. Toto je pouze návod pro lepší orientaci.

Použití krejčovského metru a návod k určení velikosti
Obtočte krejčovský metr kolem ruky v nejširším místě (obvykle jsou to klouby) a sevřete ruku do uvolnění pěsti.
Zaznamenejte si tuto míru, zaokrouhlete ji na celé číslo a porovnejte ji s níže uvedenou tabulkou, a tak určíte přibližnou
velikost svých rukavic.

Míry Velikost rukavic

6 XS
7 S
8 M
9 L
10 XL
11 XXL
12 XXXL

Velikosti XS S M L XL XXL XXXL

Měřítko 6 7 8 9 10 11 12
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961
Kategorie 1 (jednoduché provedení)
Rukavice s tímto označením poskytují ochranu před lehkými třískami, pohmožděninami, odřeninami a nedráždivými pracími prostředky.
Jsou vhodné pro použití na pracovištích označených jako “minimální pracovní riziko”, kde rukám bez ochrany hrozí jen povrchová zranění.

Rukavice bavlněné
Přírodní barva
100% bavlna. 
Pletená zápěstí.
Víceúčelové rukavice 
pro lehkou manipulaci.

Rukavice se směsným vláknem
Náplety na zápěstí s vlněnou 
podšívkou. Víceúčelové 
rukavice pro lehkou 
manipulaci.

Rukavice pletené
Směs polyesteru/bavlny. 
Náplety na zápěstí. 
Víceúčelové rukavice 
pro náročnější 
práce.  

Rukavice 
bavlněné

Bílá barva
100% bavlna. Náplety na 
zápěstí. Víceúčelové 
rukavice pro lehkou 
manipulaci.

Rukavice bavlněné
100% žerzejová bavlna. 
Náplety na zápěstí
a  vlněná podšívka. 
Víceúčelové 
rukavice k lehké 
manipulaci.

Rukavice bavlněné protiskluzové
100% bavlněné rukavice 
s mikroterčíky na dlani, 
palci a ukazováčku. 
Náplety na
zápěstí.

Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
12 ks TFF-961 Kč/pár

9 740g -1045K 24

Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
12 ks TFF-961 Kč/pár

8 700g -1043K 25

Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
12 ks TFF-961 Kč/pár

9 1.10kg -1050K 10
8 1.10kg -1055K 13

Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
12 ks TFF-961 Kč/pár

9 3.0kg -1020K 8

Pouze pro
minimální
riziko

Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
12 ks TFF-961 Kč/pár

7 -1010K 14
9 2.60kg -1000K 10

Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
12 ks TFF-961 Kč/pár

8 740g -1042K 30

Pouze pro
minimální
riziko

Pouze pro
minimální
riziko

Pouze pro
minimální
riziko

Pouze pro
minimální
riziko

Pouze pro
minimální
riziko
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Velikost Typ Hmotnost Objednací kód Cena
10 ks TFF-961 Kč/pár

10 Jednoduché 1.10kg -1180K 37

Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
10 ks TFF-961 Kč/pár

10 907 g -1095K 55

Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
10 ks TFF-961 Kč/pár

9 -1130K 32

Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
10 ks TFF-961 Kč/pár

10 910 g -1540K 138

Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
10 ks TFF-961 Kč/pár

10 680 g -1060K 58
10 907 g -1080K 65

Velikost Typ Hmotnost Objednací kód Cena
12 ks TFF-961 Kč/pár

10 Dvojité 2.10kg -1200K 55

Rukavice 
froté

Rukavice ze silného 
froté, které tlumí 
a chrání. Pletené 
manžety. Dobře izolují 
před chladem nebo
teplem.  

Rukavice froté prodloužené
Plátěná manžeta. Rukavice ze silného froté, 
které tlumí a chrání. Dobře izolují před 
chladem nebo teplem. 

Rukavice pěnové  z PVC
Pletené manžety. Fluorescenční rukavice máčené v PVC
s žerzejovou podšívkou a s náplety na zápěstí.

Rukavice pracovní
Dvojitě fleecem podšité dlaně, palec a  ukazováček,
vrchní část, prsty a manžety z bavlněného
plátna izolují před
teplem.

Rukavice kožené
S 50 mm zahnutými manžetami, které se dají
snadno ohrnout. Pro všeobecné použití. 
Zesílené dlaně pro náročnější použití.

Rukavice kožené dvojité
Pro náročnější použití.

Pouze pro
minimální
riziko

Pouze pro
minimální
riziko

Pouze pro
minimální
riziko

Pouze pro
minimální
riziko

Pouze pro
minimální
riziko

Pouze pro
minimální
riziko
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OCHRANA RUKOU
SKUPINA

961
Rukavice bavlněné
Standardní
100% bavlněná tkanina. 
Náplety na zápěstí. 
Pro lehké a středně 
náročné práce.

Rukavice pletené, máčené v latexu
Bezešvé víceúčelové bavlněné rukavice s dlaněmi 
z přírodního latexu, který umožňuje velmi
dobré uchopení za mokra
i sucha. Pro použití ve
skladech, stavebnictví
a svozu odpadu atd.
Střední odolnost vůči
oděru a proražení. 

LATEX

BEZEŠVÉ

Rukavice kožené
Celokožené rukavice ze dvou kusů. 
Podšité vlnou. Hřbet z jednoho kusu. 
Pružná manžeta 
s nastavitelným 
suchým zipem 
na zápěstí.

Rukavice pletené, máčené v PVC
Odolné proti oděru, oleji, mastnotám a vodě. Úsporná
náhrada kožených rukavic pro nenáročné aplikace.
Vhodné pro použití při 
obrábění kovů.

Rukavice bavlněné, 
protiskluzové 

Bavlněné rukavice pokryté
vinylovými terčíky, 
které umožňují pevné 
uchopení. Náplety 
na zápěstí.  

Rukavice bavlněné, zesílené, protiskluzové
Zesílené bavlněné 
rukavice s terčíky na 
dlaních, palci 
a ukazováčku. 
Náplety na zápěstí.

Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
12 ks TFF-961 Kč/pár

10 2.50kg -1670K 389

Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
10 ks TFF-961 Kč/pár

9 0.95kg -1122K 25

Velikost Hmotnost Hmotnost Objednací kód Cena
materiálu 12 ks TFF-961 Kč/pár

9 170 g 0.80kg -1250K 20
9 227 g 0.95kg -1260K 20
9 283 g 1.00kg -1280K 25

Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
12 ks TFF-961 Kč/pár

10 3kg -1990K 23

Barva Velikost Hmotnost Hmotnost Objednací kód Cena
materiálu 12 ks TFF-961 Kč/ks

Námořní modř 9 170 g 740g -1121K 17
9 170 g 740g -1100K 12

Přírodní 9 198 g 800g -1110K 12
9 227 g 850g -1120K 20

Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
12 ks TFF-961 Kč/pár

8 -6011B 68
9 -6012C 65

10 -6013D 55

Pouze pro
minimální

riziko

Pouze pro
minimální

riziko

Pouze pro
minimální

riziko

Pouze pro
minimální

riziko

Pouze pro
minimální

riziko

Pouze pro
minimální

riziko
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Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
12 ks TFF-961 Kč/pár

10 1.60kg -1300K 35

Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
12 ks TFF-961 Kč/pár

10 740g -1160K 28

Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
12 ks TFF-961 Kč/pár

9 1.35kg -1140K 32

Rukavice bavlněné 
podšité kůží

Kožené dlaně, hřbet z pevné bavlněné tkaniny  
a náplety na zápěstí. Pro všeobecné použití 
a manipulaci.

Rukavice bavlněné podšité kůží
Kůží podšité dlaně, bavlněné
hřbety a náplety na zápěstí. 
Pro všeobecné
použití.

Rukavice bavlněné

Kožené dlaně, bavlněný 
hřbet a náplety na 
zápěstí. Pro všeobecné 
použití.

Rukavice  pracovní
Dlaně ze dvou kusů chromové kůže 
se zesílenou látkou na 
koncích prstů a kloubech. 
Bavlněné hřbety 
rukavic s 50 mm 
manžetami a nátepníky.

NYLONEM PODŠITÉ DLANĚ

Dva kusy
chromované

kůže

Rukavice
pracovní

Dlaně, klouby a špičky prstů z usně Nappa. 
50mm manžety
s nátepníky.

PEVNÉ - FLEECOVÁ PODŠÍVKA

Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
12 ks TFF-961 Kč/pár

Multi 1.70kg -1330K 30
Jednoduché 1.60kg -1340K 23

Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
12 ks SSF-961 Kč/pár

9 -1170K 26

Pouze pro
minimální
riziko

Pouze pro
minimální
riziko

Pouze pro
minimální
riziko

Pouze pro
minimální
riziko

Pouze pro
minimální
riziko



Rukavice pracovní 
protiskluzové ‘Maxidot’
Standardní
Dlaně ze dvou kusů chromované kůže se zvýšenou ochranou na
koncích prstů a kloubech. Bavlněné hřbety, 50 mm manžety 
s nátepníky. Vnitřní strana s protiskluzovým povrchem. 
Vhodné pro manipulaci se dřevem.
Výběrové
Dlaně, klouby a konce prstů jsou ušité 
z výběrové štípenky.
Dlaně podšité fleecem, 
hřbet rukavic je 
z bavlněné tkaniny.
50 mm manžeta 
s nátepníkem. 
Vnitřní strana s 
protiskluzovým 
povrchem. 
Modro/žluté.

FLEECEM PODŠITÉ DLANĚ

EXTRA SILNÉ
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OCHRANA RUKOU
SKUPINA

961

Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
12 ks TFF-961 Kč/pár

Standardní 2.60kg -1800K 48

Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
12 ks TFF-961 Kč/pár

10 1.90kg -1310K 41

Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
12 ks SSF-961 Kč/pár

10 1.60kg -1270K 28

Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
12 ks TFF-961 Kč/pár

10 2.00kg -1320K 42

Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
12 ks TFF-961 Kč/pár

10 - Podšité 1.70kg -1358K 140
10 - Nepodšité 1.70kg -1355K 126

Rukavice 
pracovní 

Dlaně z chromové kůže se zesílenou látkou
na koncích prstů 
a kloubech. Pružné 
bavlněné hřbety s 50 mm 
manžetami a  nátepníky.

FLEECEM PODŠITÉ DLANĚNYLONEM PODŠITÉ DLANĚ

FLEECEM PODŠITÉ DLANĚ

Rukavice 
pracovní

Zesílená ochrana dlaní, 
ukazováčku i palce.
Dlaně, klouby a konečky
prstů jsou vyrobeny ze 
štípenky. Pružné hřbety,
50 mm manžety 
s nátepníky. 

štípenka

Rukavice pracovní 
podšité štípenkou

Dlaně podšité kůží, fleecová
podšívka se zesílenou látkou
na koncích prstů 
a kloubech. 55 mm manžety 
s nátepníky.

Rukavice z hověziny
Pružný hřbet rukavice. 
Podšité i nepodšité.
Pánské velikosti.

Pouze pro
minimální
riziko

Pouze pro
minimální
riziko

Pouze pro
minimální
riziko

Pouze pro
minimální
riziko

Pouze pro
minimální
riziko
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Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
10 ks TFF-961 Kč/pár

9 4.20kg -1900K 153

Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
12 ks TFF-961 Kč/pár

10 -1370K 57

Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
12 ks TFF-961 Kč/pár

10 1.90kg -1315K 55

FLEECEM PODŠITÉ DLANĚ

PODŠÍVKA THINSULATE®

FLEECOVÁ PODŠÍVKA

Barva Hmotnost Objednací kód Cena
12 ks TFF-961 Kč/pár

Červená/bílá 2.70kg -1360K 48
Modrá/zlatá 3.00kg -1380K 50

Rukavice pracovní 
z vepřové štípenky

Vysoce kvalitní vláknitá useň z vepřovice. 
Hřbet z pevné a pružné bavlněné 
tkaniny. Dlaně, palec, ukazováček,
konce prstů a klouby podšité kůží.
50 mm manžeta s koženým
nátepníkem. Dvojitě prošívaná
fleecová 
podšívka.

Rukavice zateplené
Dlaně a prsty z kůže štípenky. 
Vrchní část z bavlněné tkaniny.
50 mm dlouhé manžety s nátepníky.
Podšívka Thinsulate®.

Rukavice pracovní s nápletem na zápěstí
Dlaně podšité výběrovou štípenkou se zvýšenou ochranou na
konečcích prstů a kloubech a ukazováčku. Hřbety z bavlny 
a náplety na zápěstí.

Rukavice pracovní 
Dlaně, klouby a špičky prstů
jsou vyrobeny z výběrové 
štípenky, hřbet rukavic
z bavlněné tkaniny.
50 mm manžeta 
s nátepníkem.

Pouze pro
minimální

riziko

Pouze pro
minimální

riziko
Pouze pro
minimální

riziko

Pouze pro
minimální

riziko



Rukavice 
svářečské 

Kožené rukavice z jednoho kusu štípenky. Lemované 
s podšívkou, fleecové na dlaních, s bavlněnou 
manžetou.
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OCHRANA RUKOU
SKUPINA

961
Rukavice pracovní 
podšité hovězinou

Dlaně z hovězí usně, se zesílenou látkou na koncích 
prstů a kloubech. Pružné 
bavlněné hřbety, 
55 mm manžety 
s nátepníky.

Rukavice svářečské
Kožené rukavice z jednoho 
kusu štípenky. Lemované s podšívkou, fleecové 
na dlaních, s bavlněnou manžetou.

Rukavice svářečské se zesíleným palcem
Kvalitní štípenka z jednoho kusu. Plně podšité, dvoudílné - 
manžeta, vlněná část. Se zesíleným palcem. 

Barva Hmotnost Objednací kód Cena
10 ks TFF-961 Kč/pár

Zelená 3.10kg -1600K 128
Červená 3.10kg -1620K 102

Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
12 ks TFF-961 Kč/pár

10 3.00kg -1290K 111

Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
10 ks TFF-961 Kč/pár

10 -1960K 95

PEVNÉ - PODŠITÉ FLEECEM

Barva Hmotnost Objednací kód Cena
páru SSF-961 Kč/pár

Zelená 250g -1610K 85
Červená 250g -1620K 85

Pouze pro
minimální
riziko

Pouze pro
minimální
riziko

Pouze pro
minimální
riziko

Pouze pro
minimální
riziko



Odolnost proti roztržení

a) Odolnost proti odření (stupnice od 1 do 4).

b) Odolnost proti prořezání (stupnice od 1 do 5).

c) Odolnost proti roztržení (stupnice od 1 do 4).

d) Odolnost proti propíchnutí (stupnice od 1 do 4).

0 = Fail. X = Nebyl proveden žádný test.

Rukavice odolné vůči protržení - 
čím vyšší hodnota označení, 
tím vyšší stupeň ochrany

Tear
Level1 Tear

Level2 Tear
Level3 Tear

Level4
Odolnost proti propíchnutí

a) Odolnost proti odření (stupnice od 1 do 4).

b) Odolnost proti prořezání (stupnice od 1 do 5).

c) Odolnost proti roztržení (stupnice od 1 do 4).

d) Odolnost proti propíchnutí (stupnice od 1 do 4).

0 = Fail. X = Nebyl proveden žádný test.

Rukavice odolné proti propíchnutí - 
čím vyšší hodnota označení, 
tím vyšší stupeň ochrany

Rukavice svářečské 
Hevy Duty

Pětiprsté svářečské rukavice vyropeny z vybraných kusů kůže 
a podšité balnou. Vyztužená dlaň a palec pro zvýšení ochrany,
izolované švy. Prošité kevralem. 
Splňují normy EN388:2003 a EN407:2004
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Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
páru TFF-961 Kč/pár

10 -1580K 155

Odolnost proti odření

a) Odolnost proti odření (stupnice od 1 do 4).

b) Odolnost proti prořezání (stupnice od 1 do 5).

c) Odolnost proti roztržení (stupnice od 1 do 4).

d) Odolnost proti propíchnutí (stupnice od 1 do 4).

0 = Fail. X = Nebyl proveden žádný test.

Rukavice odolné vůči oděru - 
čím vyšší hodnota označení, 
tím vyšší stupeň ochrany

Abr
Level2 Abr

Level3 Abr
Level4

Odolnost proti prořezání

a) Odolnost proti odření (stupnice od 1 do 4).

b) Odolnost proti prořezání (stupnice od 1 do 5).

c) Odolnost proti roztržení (stupnice od 1 do 4).

d) Odolnost proti propíchnutí (stupnice od 1 do 4).

0 = Fail. X = Nebyl proveden žádný test.

Rukavice odolné proti 
prořezání - čím vyšší hodnota 
označení, tím vyšší stupeň 
ochrany

Cut
Level

�
2 Cut

Level

�
3 Cut

Level

�
4 Cut

Level

�
5Cut

Level

�
1

Kategorie 2 (střední zátěž)
Rukavice s tímto označením poskytují ochranu před hlubším pořezáním, pohmožděninami, odřeninami, trhlinami a prasklinami. Jsou
vhodné zejména pro pracoviště, kde hrozí tato specifická rizika: odření, pořezání, roztržení a propíchnutí. Odolnost jednotlivých typů
rukavic proti takovým rizikům je uvedena včetně symbolů níže. 

Punct

Level1 Punct

Level2 Punct

Level3 Punct

Level4

BS EN388 Mechanické poškození
Mechanické nebezpečí je spojeno s manipulací s hrubými nebo ostrými předměty, které by mohly poškodit pokožku, jako např. cihly,
sklo a plech. Mechanické poškození není spojeno se stěhováním strojů. Rukavice by mohly představovat nebezpečí, pokud existuje
možnost, že by se mohly zachytit do pohyblivých částí a ohrozit tak jejich uživatele.

Abr
Level1

Svářečské rukavice EN12477
Splňují normu EN12477 a odpovídají příslušným požadavků 
na testování ochrany rukou při ručním svařování a příslušných
procesech. Pod tyto standardy spadá, že všechny rukavice
proužívané při svařování musí být nezávisle testovány 
a certifikovány pověřenou osobou a musí být označeny vhodným
stupněm.

EN12477 Minimální výkonostní stupeň pro svářečské rukavice

TEST: TYP A TYP B 
Svařování Mig Tlg/Argon
(minimální standard)

EN388 MECHANICKÉ
odolné vůči oděru Stupeň 2 Stupeň 1
odolné vůči prořezání Stupeň 1 Stupeň 1
odolné vůči protržení Stupeň 2 Stupeň 1
odolné vůči propíchnutí Stupeň 2 Stupeň 1

EN407 TEPELNÉ
odolné vůči hořlavosti Stupeň 3 Stupeň 2
odolné vůči teplu Stupeň 1 Stupeň I
odolné vůči konvekč. teplu Stupeň 2 Stupeň 2
odolné vůči sálavému teplu Stupeň x Stupeň x
odolné vůči potřísnění
malým množ. roztav. kovu Stupeň 3 Stupeň 2
odolné vůči potřísnění
velkým množ. roztav. kovu Stupeň x Stupeň x

EN1149-2 ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
suchý stav
testováno svářeči 106 ohms 105 ohms

EN420 OBECNÝ
Rukavice jsou testovány na chemické složení kůže, 
velikosti a přizpůsobivost.

Všechny svářečské rukavice, které projdou testy
jsou označené certifikátem EC a obaly musí být
označeny piktogramy. Obaly musí být označeny
základními informacemi pro uživatele a také
informace, jakému stupni ochrany dané rukavice
odpovídají.

4.1.4.3 4.1.3.2.4.x

CAT

II

a.  b. c.  d.

a. b. c.  d. a.  b.  c. d.

a.  b. c.  d.

RUKAVICE,
KTERÉ

NEPROJDOU
TESTOVÁNÍM
NESMĚJÍ BÝT
POUŽÍVÁNY PŘI
SVAŘOVÁNÍ.



Rukavice s pletenou 
manžetou a Spandexovým 
povrchem

Rukavice jsou vyrobené s odolného materiálu
Spandex . Vhodné náročné podmínky kde je díky
použitému materiálu prodloužena jejich životnost.
Dlaňová část vyrobena z kvalitní kůže, optřeny
koženou ochrannou 
kloubů. Náplet z elas-
tického materiálu 
zabraňuje ohrnování 
rukavic 
a pohodlné 
nošení.

CAT

II

Rukavice pracovní 
podšité nylonem,
máčené v PU
Rukavice máčené v bílém polyuretanu, s bezešvou pletenou 
nylonovou podšívkou s pružnými 
pletenými manžetami. 
Dlaně a prsty máčené 
v polyuretanu zajišťují  
výbornou zručnost 
a silnou odolnost
vůči oděru při
manipulaci 
s jemnými a
špinavými 
předměty. 
Splňují normu EN388.

EN388 4.1.3.1

CAT

II

EN388 4.1.3.1

CAT

II

EN388 4.1.3.2

CAT

II

EN388 4.1.4.4

Abr
Level4 Cut

Level

�
1 Tear

Level3 Punct
Level1

Rukavice pracovní Canadian
Štípenka z vepřovice. Zelená
tkanina na hřbetě o síle 8 oz. 
Prodloužené 70 mm pogumované
manžety, vysoce odolné proti oděru, 
propíchnutí a pro-
řezání. Dlaně 
podšité 
kvalitním  fleecem. 
Schváleny 
CE, 
splňují 
normu 
BS EN 388 
Třída II.

EN388 4.1.4.4

Punct
Level4Tear

Level4Abr
Level4 Cut

Level

�
1

CAT

II
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OCHRANA RUKOU
SKUPINA

961

Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
12 ks TFF-961 Kč/pár

10 -1170K 92

Velikost Barva Objednací kód Cena
TFF-961 Kč/pár

6 -6310A 30
7 -6311B 39
8 Bílá -6312C 39
9 -6313D 42
10 -6314E 42

Velikost Barva Objednací kód Cena
TFF-961 Kč/pár

6 -6320A 45
7 -6321B 45
8

Šedá
-6322C 33

9 -6323D 45
10 -6324E 45
101 -6325F 32

Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
12 ks RTL-961 Kč/pár

10 -7500K 73

Abr
Level4

Tear
Level1 Punct

Level1

Cut
Level

�
1

Abr
Level4 Cut

Level

�
1 Tear

Level3 Punct
Level1

Rukavice  
pracovní

Kvalitní pracovní rukavice pro náročné práce.
Kvalitní výběrová kůže - štípenka z vepřovice. 
Červená tkanina na hřbetě o síle 8 oz.
Prodloužené 70 mm manžety, 
vysoce odolné proti oděru, 
propíchnutí a prořezání. 
Dlaně podšité kvalitním
fleecem. Schváleny CE, 
splňují normu 
Třída II.

Punct
Level4Tear

Level4Abr
Level4 Cut

Level

�
1

Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
12 ks KEN-961 Kč/pár

10 -7500K 55

Rukavice 
bezešvé

Rukavice máčené v bílém polyuretanu bezešvé s nylonovu 
podšívnou a elesticku manžetou. Polyuretan je v oblasti prstů 
a na dlani. Poskytují 
obratnost  a odolnost 
vůči prodření. Určené pro 
manipulaci s čistými 
a suchými 
předměty. 
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CAT

II

EN388 2.2.4.3

CAT

II

EN388 1.1.4.1

CAT

II

EN388 3.1.4.3

Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
12 ks TFF-961 Kč/pár

9 1.20kg -1240K 37

CAT

II

EN388 2.1.3.1

Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
12 ks TFF-961 Kč/pár

6 -6300A 28
7 -6301B 45
8 -6302C 45
9 -6303D 42

10 -6304E 40

Rukavice pracovní 
latexové 
s podšívkou Kevlar

Máčené v přírodním kaučuku na bezešvé podšívce ze
100% KEVLARU, umožňují výborné uchopení za mokra
i sucha, odolné proti prořezání a mechanickému
poškození. Zesílený povrch na dlaních a prstech,
odvětrání  na hřbetu, 
s náplety na zápěstí. 
Dle normy
EN388.

Abr
Level1 Cut

Level

�
1

Punct
Level1

LATEX

Rukavice 
s termoizolačními 
schopnostmi

Velice kvalitní bezešvé rukavice 
s termoizolační schopnosti. 
Zesílená letexová úprava na dlaních 
a prstech, s elastickou 
manžetou. Vhodné na 
venkovní použití při 
manipulaci s těžkými 
břemeny.

Tear
Level4

Rukavice pletené kombinované s PVC
Rukavice z pevné pletené bavlny potažené mřížkou 
z PVC pro lepší uchopení 
a s pružným nápletem 
na zápěstí. Tear

Level4

Abr
Level3 Cut

Level

�
1

Punct
Level3

Tear
Level4

Abr
Level2 Cut

Level

�
2

Punct
Level3Tear

Level4

Abr
Level2 Cut

Level

�
2

Punct
Level3

Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
12 ks SSF-961 Kč/pár

M -2420K 74
L -2430K 79
XL -2450K 74

Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
12 ks TFF-961 Kč/pár

8 -6111B 165
9 -6112C 165

10 -6113D 165

CAT

II

EN388 2.2.4.3

Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
12 ks TFF-961 Kč/pár

8 -6001B 45
9 -6002C 45

10 -6003D 45

Tear
Level3

Abr
Level1 Cut

Level

�
1

Punct
Level1

Rukavice pracovní 
nitrilové, podšité 
nylonem

S bezešvou nylonovou 
podšívkou s pružnými  
manžetami. Dlaně a prsty
potažené nitrilem zajišťují 
lepší uchopení. 
Dle normy 
EN388.

Rukavice pracovní bezešvé latexové
Vynikající kvalita, zelený přírodní kaučuk na bezešvé
podšívce z polyesteru a bavlny. Umožňují dobré
uchopení předmětů za mokra i sucha, současně
chrání před mechanickým poškozením. Zesílená
latexová úprava na dlaních a koncích prstů. Odvětrání
na hřbetu, s náplety 
na zápěstí. 
Dle normy 
EN388.



Rukavice lehké nitrilové
S větráním a pleteným zápěstím.
S pletenými manžetami a  bavlněnou podšívkou.
Strukturovaný povrch, odolné s větráním a pleteným
zápěstím s pletenými manžetami
a  bavlněnou podšívkou. Strukturovaný povrch, 
odolné a omyvatelné. Vhodné 
pro montáže a výrobu. Větrání 
na hřbetu ruky. Omyvatelné. 
Vhodné pro montáže a výrobu. 
Větrání na
hřbetu ruky.

Rukavice lehké nitrilové 
S pletenými manžetami,
s bavlněnou podšívkou. 
Strukturovaný povrch, 
odolné a omyvatelné. 
Vhodné pro 
montáže 
a výrobu. Plně 
máčené pro 
celkovu 
ochranu.

LEHKÉ

Abr
Level4 Cut

Level

�
1 Tear

Level1 Punct
Level1
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OCHRANA RUKOU
SKUPINA

961
Rukavice nitrilové

Odolné vůči oděru, pro-
řezání, proražení, mazivům 
a oleji. Pevné rukavice pro 
všeobecné použití. 
CE 4.2.2.1. ‘Nitron’ pro 
všeobecné
použití. 
Máčené,
pletená 
zápěstí.

Abr
Level4 Cut

Level

�
2

Tear
Level2 Punct

Level1

Rukavice nitrilové 
Odolné vůči oděru, pro-
řezání, proražení, 
mazivům a oleji. 
Pevné rukavice pro 
všeobecné použití. 
CE 4.2.2.1. ‘Nitron’ 
pro všeobecné
použití. 
Máčené. 
Pletená 
zápěstí.

Abr
Level4 Cut

Level

�
2 Tear

Level2 Punct
Level1

Rukavice nitrilové 
Máčené se zesílenými 
manžetami.

Abr
Level4 Cut

Level

�
2 Tear

Level2 Punct
Level1Abr

Level4 Cut
Level

�
1

Tear
Level1 Punct

Level1

LEHKÉ

CAT

II

EN388 4.2.2.1

CAT

II

EN388 4.1.1.1

CAT

II

EN388 4.2.2.1

Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
12 ks TFF-961 Kč/pár

9 -2760K 38
10 -2780K 38

CAT

II

EN388 4.2.2.1

Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
12 ks TFF-961 Kč/pár

10 -2770K 33

Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
12 ks TFF-961 Kč/pár

8 1.10kg -3740K 27
9 1.20kg -3760K 27
10 1.25kg -3780K 30

Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
12 ks TFF-961 Kč/pár

10 -2800K 38

CAT

II

EN388 4.1.1.1

Velikost Barva Objednací kód Cena
TFF-961 Kč/pár

8 -3540K 25
9 Žlutá -3560K 25
10 -3580K 30
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CAT

II

EN388 4.2.2.1

CAT

II

EN388 4.2.2.1

Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
12 ks TFF-961 Kč/pár

9 89g -1520K 35
10 89g -1530K 26

Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
12 ks TFF-961 Kč/pár

280mm 2.20kg -1480K 30

Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
12 ks TFF-961 Kč/pár

8 1.2kg -1390K 25
9 1.2kg -1400K 29
10 1.2kg -1460K 29

Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
12 ks TFF-961 Kč/pár

9 2.20kg -1550K 48

CAT

II

Rukavice máčené 
v PVC

Plně máčené Pevné a pružné rukavice máčené
v PVC. Otevřené manžety s žerzejovou podšívkou.

4.2.2.1 6662

Rukavice máčené 
v PVC
Plně máčené Pevné a pružné 
rukavice máčené 
v PVC s pletenou 
úpravou. Otevřené 
manžety s žerzejovou
podšívkou.

CAT

II

4.2.2.1 6662

Rukavice máčené 
v PVC
Pevné, pružné rukavice 
máčené v PVC s náplety 
na zápěstí. Zaručují
pevné uchopení.
Pro všeobecné 
použití.

Abr
Level4 Cut

Level

�
2 Tear

Level2 Punct
Level1

Punct
Level1Tear

Level2

Cut
Level

�
2Abr

Level4

Punct
Level1Tear

Level2Cut
Level

�
2Abr

Level4

Punct
Level1Tear

Level2Cut
Level

�
2Abr

Level4

Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
12 ks TFF-961 Kč/pár

355mm 2.30kg -1500K 42

CAT

II

Rukavice máčené 
v PVC

Pevné a průžné rukavice máčené v PVC s volnou
manžetou.

4.2.2.1 6662

Punct
Level1Tear

Level2

Cut
Level

�
2Abr

Level4

Rukavice máčené 
v PVC s větráním
Pevné, pružné rukavice máčené 
v PVC s nápletem na zápěstí.
Otevřená vrchní strana
pro větrání.
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OCHRANA RUKOU
SKUPINA

961

Zahrada a domácnost
Obsah:
1x ochranné brýle pro všeobecné použití,
3 páry bavlnněných rukavic,
5 párů jednorázových latexových rukavic,
1 pár gumových chráničů kolen.

x1

x1x5

Pouze pro 
minimální

riziko.

EN166

Velikost Typ Hmotnost Objednací kód Cena
balení TFF-961 Kč/balení

7 0.80kg -3120A 175
8 Práškované 0.89kg -3121B 175
9 1.25kg -3122C 175
10 1.40kg -3123D 175
7 0.80kg -3110A 237
8 Bez 0.89kg -3111B 237
9 prášku 1.25kg -3112C 237
10 1.40kg -3113D 237

3

Rukavice latexové
Rukavice z přírodního latexu, jednorázové.
Zajišťují zručnost, citlivost a pohodlí. 
Se zesílenou manžetou.

LATEX

1 balení =
100 ks.

Rukavice vinylové

Pevné, pohodlné rukavice, 
ve kterých budete mít dobrou 
citlivost při uchopení předmětu.
Pro použití v potravinářství, 
nemocnicích, laboratořích a v mnoha
dalších odvětvích. Pouze pro 
minimální
riziko.

1 balení =
100 ks.

Barva Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
balení TFF-961 Kč/balení

61/2 0.80kg -7010A 145

Blue
71/2 0.89kg -7011B 145
81/2 1.25kg -7012C 145
91/2 1.35kg -7013D 145

Barva Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
balení TFF-961 Kč/balení

61/2 0.80kg -7020A 160

Clear 71/2 0.89kg -7021B 160
81/2 1.25kg -7022C 160
91/2 1.35kg -7023D 190

Pouze pro 
minimální riziko.

VINYL

Rukavice nitrilové
Kvalitní nitrilové bezešvé rukavice. Nesterilní. 
Pro použití ve zdravotnictví, veterinárních
laboratořích a při zpracování 
potravin. Práškované na vnitřní 
straně pro lepší navléknutí
a pohlcení potu. 

Přáškované: pro použití v lékařství, vererinárních laboratořích a
potravinářství. Práškované pro snadnější nasazování a absorbování

Bez prášku: pro použití v při práci s elektronikou, lékárnách,
laboratořích zdravotnictví, u zubaře a při práci s potravinami.

Velikost Typ Hmotnost Objednací kód Cena
balení TFF-961 Kč/balení

61/2 -4020A 229
71/2 Práškované -4021B 233
81/2 -4022C 245
91/2 -4023D 245
61/2 -4010A 275
71/2 Bez -4011B 269
81/2 prášku -4012C 275
91/2 -4013D 275

Pouze pro 
minimální riziko.

NITRIL

1 balení =
100 ks.

Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
balení TFF-961 Kč/sada

PPP-2G -9002B 245

VINYL

x3
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Bundy 
reflexní 

Složení: Polyester vrstvený PU, s kapucí v límci, oboustranný zip s překrývající kapsou na cvočky. Přední kapsy s klopami, pružné manžety, 
svařované švy, reflexní materiál. Nylonová podšívka. Všechny bundy mají na rukávech nášivky 2 x 50 mm. Jedná se o pásky z materiálu 3M 
Scotchlites s reflexními skleněnými perličkami. 

Standard PREN343: 1993
Stupeň ochrany 3 (nejvyšší) 
- nepromokavost, 
stupeň ochrany 1 (nejnižší) 
- paropropustnost.

BSEN471 1994:
Třída 3 - plocha fluorescenčního   
pozadí a reflexní nášivky. 

BSEN471 1994:
Třída 2 - působení reflexní 
nášivky.

Reflexní žlutá
Všechny pásky jsou 
50 mm široké.

Voděodolné

Voděodolné

Výběr velikostí
Velikost Hrudník Hrudník Výška

(palce) (cm)

M 37-39 92-100 170-176
L 39-43 100-108 176-182
XL 43-46 108-116 182-188
XXL 46-49 116-124 188-194

Dostupné velikosti:
Určující je obvod hrudníku. Je třeba si vybrat větší velikost, 
pokud se bude nosit na oblečení

Nášivky
Velikost Hmotnost Objednací kód Cena

Tělo Šle TFF-962 Kč/ks
2 � M 0.9kg -4011B 585
2 � L 1.0kg -4012C 627
2 � XL 1.0kg -4013D 585
2 � XXL 1.2kg -4014E 627

EN343 EN471

Reflexní oblečení
Pracovník vykonávající práce spojené se správou a údržbou pozemní komunikace musí být oblečen do výstražného oděvu 
s vysokou viditelností splňující požadavky standardu EN471:1904 (stupeň ochrany 2 a 3). Výstražný oděv musí mít dva
horizontální (vodorovné) pruhy z retroreflexního materiálu minimální šíře 50 mm a vertikální (svislé) pruhy z retro-reflexního
materiálu kolem obou ramen. V případě práce na dálnicích nebo rychlostních komunikacích musí být pracovník oblečen do

výstražného oděvu s dlouhými rukávy/nohavicemi.

Stupně dle standardu EN471
Tři stupně ochrany ma základě viditelnosti označující

požadované množství podkladového a reflexního materiálu.

Stupeň 3 (Nejvyšší)
Reflexní pruhy jsou minimální šíře 50 mm.

Min. podkladový materiál 0,80 m2, 
reflexní materiál 0,20 m2.

Stupeň 2 (Střední)
Min. podkladový materiál 0,50 m2, 

reflexní materiál 0,13m2.

Stupeň 1 (Nejnižší)
Reflexní pruhy jsou minimální šíře 50 mm.

Min. podkladový materiál 0,14 m2,
reflexní materiál 0,10m2.

Toto oblečení splňuje požadavky směrnice č. 89/686/EHS
a referenčních směrnic uvedených výše.

Toto oblečení splňuje požadavky směrnice č. 89/686/EHS
a referenčních směrnic uvedených výše.

Reflexní oranžová
Všechny pásky jsou 
50 mm široké.

Nášivky
Velikost Hmotnost Objednací kód Cena

Tělo Šle TFF-962 Kč/ks
2 � M 0.9kg -4031B 610
2 � L 1.0kg -4032C 610
2 � XL 1.0kg -4033D 610
2 � XXL 1.2kg -4034E 610
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OBLEČENÍ REFLEXNÍ
SKUPINA

962
Bunda zateplená reflexní

Dvě postranní kapsy na suchý zip. Kapuce se zdrhovadlem.
Pletené nepromokavé manžety. Přední zapínání na zip v obou
směrech s překrývající nepromokavou klopou na cvočky. Vnitřní
kapsa. 
PREN343 1993:
Standard PR EN343: 1993
- Stupeň ochrany 3 
(nejvyšší) - nepromo-
kavost, stupeň
ochrany 1 (nejnižší)
- paropropustnost.

BSEN471 1994:
Třída 3 - plocha
podkladového
a reflexního 
materiálu.

Výběr velikosti

Velikost Hrudník Hrudník Výška(palce) (cm)
M 37-39 92-100 170-176
L 39-43 100-108 176-182
XL 43-46 108-116 182-188
XXL 46-49 116-124 188-194

Dostupné velikosti:
Určující je obvod hrudníku. Je třeba si vybrat větší velikost, pokud
se bude nosit na oblečení.

Kalhoty reflexní
Reflexní pracovní kalhoty z polyesteru s pružným pasem, zapínáním na suchý zip,
lepené švy.  Se dvěma reflexními pruhy 50 mm na nohavicích.  
PREN343 1993:
Stupeň ochrany 3 (nejvyšší) - nepromokavost, 
stupeň ochrany 1 (nejnižší) - paropropustnost.
BSEN471 1994:
Třída 3 - plocha podkladového a reflexního materiálu.  
BSEN471 1994: 
Třída 2 - působení  reflexní nášivky.

Barva Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
TFF-962 Kč/ks

M 330g -4021B 315

Žlutá L 350g -4022C 315
XL 360g -4023D 315
XXL 370g -4024E 315
M 330g -4041B 250

Oranžová L 350g -4042C 315
XL 360g -4043D 315
XXL 370g -4044E 315

Žlutá Oranžová

Výběr velikosti

Velikost Pas Pas Výška
(palce) (cm)

M 32-34 80-84 170-176
L 34-36 88-92 176-182
XL 36-38 82-96 182-188
XXL 40-42 100-104 188-194

Dostupné velikosti:
Určující je objem pasu. Je
třeba si vybrat větší velikost,
pokud se budou nosit na
oblečení.

Nášivky
Velikost Hmotnost

Objednací kód Cena
Tělo Šle TFF-962 Kč/ks
2 � M 1.4kg -4111B 805
2 � L 1.4kg -4112C 805
2 � XL 1.4kg -4113D 805
2 � XXL 1.4kg -4114E 805

EN343 EN471

EN343 EN471

Voděodolné

Voděodolné

Toto oblečení splňuje požadavky směrnice č. 89/686/EHS
a referenčních směrnic uvedených výše.

Toto oblečení splňuje požadavky směrnice č. 89/686/EHS
a referenčních směrnic uvedených výše.

BSEN471 1994: 
Třída 2
- působení 
reflexní 
nášivky.
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Bunda reflexní 
prodyšná

Složení: Polyester vrstvený PU, 
s kapucí v límci, oboustranný zip s
překrývající klopou na cvočky, pružné
manžety, svařované švy, reflexní
materiál. Nylonová/polyesterová
podšívka, zadní díl s dvojitým
sedlem.

Bundy lehké reflexní
Reflexní žlutý pletený polyester. 

Reflexní žluté
Všechny pruhy jsou 50 mm široké.
BSEN471 1994: 
Třída 3 - plocha podkladového
a reflexního materiálu.
BSEN471 1994: 
Třída 2 - působení reflexní 
nášivky.

Kalhoty reflexní 
prodyšné
Certifikát na
normu EN471.
Reflexní,
prodyšná
látka,
polyester
vrstvený PU.
Nosí se přes
oblečení. 
S pružným
pasem 
a cvoky pro
stažení
kolem
kotníků.

Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
TFF-962 Kč/ks

M 1050g -4051B 1392
L 1050g -4052C 1392
XL 1050g -4053D 1392
XXL 1050g -4054E 1392

VelikostHmotnost Objednací kód Cena
TFF-962 Kč/ks

M 1050g -4061B 650
L 1050g -4062C 650
XL 1050g -4063D 650
XXL 1050g -4064E 650

Prodyšné

Prodyšné

EN343 EN471

EN471

EN471

Vesty reflexní
Certifikát na normu EN471 Třída 2 PU vesta
s reflexními pruhy. Udržuje tělesnou
teplotu. Oboustranný zip, reflexní materiál,
dvě kapsy, podšívka z umělé bavlny

VelikostHmotnost Objednací kód Cena
TFF-962 Kč/ks

M 1050g -4711B 487
L 1050g -4712C 487
XL 1050g -4713D 487
XXL 1050g -4714E 487

Dostupné velikosti:
Určující je obvod hrudníku. 
Je třeba si vybrat větší
velikost, pokud se bude
nosit na oblečení.

Výběr velikosti

Velikost Hrudník Výška
(cm)

M 112-116 152-194
L 116-120 152-194
XL 120-124 152-194
XXL 124-128 152-194

Toto oblečení splňuje požadavky směrnice č. 89/686/EHS
a referenčních směrnic uvedených výše.

Nášivky
Velikost Hmotnost Objednací kód Cena

Tělo Šle TFF-962 Kč/ks
2 � M 150g -4411B 208
2 � L 200g -4412C 208
2 � XL 300g -4413D 208
2 � XXL 400g -4414E 208

Toto oblečení splňuje požadavky směrnice č. 89/686/EHS
a referenčních směrnic uvedených výše.

Toto oblečení splňuje požadavky
směrnice č. 89/686/EHS a
referenčních směrnic uvedených
výše.

EN471

Toto oblečení splňuje požadavky
směrnice č. 89/686/EHS a
referenčních směrnic uvedených
výše.

Tričko 
reflexní

Certifikát na normu EN471
Žluté tričko pletené z polyesteru. Elastické
u krku, s reflexními pruhy. Testováno na
absorbční schopnoti vůči chemikáliím,
odolnost vůči vlhkoti a přizpůsobivost
pokožce. 
BSEN 471 třída 2

VelikostHmotnost Objednací kód Cena
KEN-962 Kč/ks

M -3502K 645
L -3504K 645
XL -3506K 645
XXL -3508K 645

EN471
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OBLEČENÍ REFLEXNÍ
SKUPINA

962

Reflexní oranžová
Všechny pruhy jsou 50 mm široké.

BSEN471 1994:
Třída 3 - plocha podkladového a reflexního materiálu. 

BSEN471 1994:
Třída 2 - působení reflexní nášivky.

Reflexní žlutá
Všechny pruhy jsou 50 mm široké.

BSEN471 1994:
Třída 3 - plocha podkladového a reflexního materiálu. 

BSEN471 1994:
Třída 2 - působení reflexní nášivky.

Nášivky
Velikost Hmotnost Objednací kód Cena

Tělo Šle TFF-962 Kč/ks
1 � M 135g -4241B 98
1 � L 150g -4242C 98
1 � XL 270g -4243D 98
1 � XXL 350g -4244E 98
2 � S 150g -4250A 105
2 � M 150g -4251B 105
2 � L 270g -4252C 105
2 � XL 270g -4253D 105
2 � XXL 350g -4254E 105

Nášivky
Velikost Hmotnost Objednací kód Cena

Tělo Šle TFF-962 Kč/ks
1 � M 135g -4211B 98
1 � L 150g -4212C 98
1 � XL 270g -4213D 98
1 � XXL 350g -4214E 98
2 � S 135g -4230A 105
2 � M 135g -4231B 105
2 � L 150g -4232C 105
2 � XL 270g -4233D 105
2 � XXL 350g -4234E 105
2 � XXXL 350g -4235F 105

1 pruh na těle a šle 2 pruhy na těle a šle 1 pruh na těle a šle 2 pruhy na těle a šle

Vesty 
reflexní

Reflexní žlutá nebo oranžová z polyesteru, se zapínáním na suchý
zip. 

Dostupné velikosti:
Určující je obvod hrudníku. 
Je třeba si vybrat větší
velikost, pokud se bude 
nosit na oblečení.

Výběr velikosti

Velikost Hrudník Výška
(cm)

M 112-116 152-194
L 116-120 152-194
XL 120-124 152-194
XXL 124-128 152-194

EN471 EN471

Vesty vysoce viditelné
Tyto vysoce viditelné pracovní vesty 
od firmy Tuffsafe se vyrábějí 
z vysoce kvalitních lehkých 
polyesterových síťovin, jsou 
opatřeny 50mm širokými 
reflexními pásy a přední 
zapínání.
Barva: žlutá

Barva: žlutá.

Bunda s vestou s vysokou
viditelností SITESAFE

Certifikováno dle  normy EN471
Třída 3. Vysoce odolný 300D 
polyester s externím pláštěm 
a PU potahem. Zip krytý 
lemem se spínacími cvočky, 
plně kryté švy. Dvě přední 
kapsy s krycími lemy a jedna 
vnitřní náprsní kapsa.
Barva: žlutá. EN471 EN471

Vel. Objednací kód Cena
SSF-962 Kč/ks

M -3012K 696
L -3014K 696
XL -3016K 696
XXL -3018K 696

Vel. Objednací kód Cena
SSF-962 Kč/ks

M -3212K 85
L -3214K 85
XL -3216K 85
XXL -3218K 85

Tento oblek splňuje požadavky směrnice č. 89/686/EEC
včetně uvedených norem.

Tento oblek splňuje požadavky směrnice č. 89/686/EEC
včetně uvedených norem.

Toto oblečení splňuje požadavky směrnice č. 89/686/EHS
a referenčních směrnic uvedených výše.

Toto oblečení splňuje požadavky směrnice č. 89/686/EHS
a referenčních směrnic uvedených výše.
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Barva Velikost Objednací kód Cena
TFF-962 Kč/ks

S  -8000A 1247
M  -8001B 1247
L -8002C 1247

Černá XL -8003D 1247
XXL -8004E 1247
XXXL -8005F 1247

Velikost Objednací kód Cena
TFF-962 Kč/ks

S -6100A 1538
M -6101B 1538
L -6102C 1538
XL -6103D 1538
XXL -6104E 1538
XXXL -6105F 1538

Bunda zimní
Trentino
Nepromokavá a otěruodolná zimní
bunda s vodotěsným zipem. Dvě přední
kapsy na zip a dvě vnitřní náprsní
kapsy na zip. Nastavitelné záložky na
suchý zip a elastický pás. Složená
kapuce v límci. 100% polyester
lehká mikrofleesová vložka s výplety.
Nepromokavá úprava. Trvanlivá vnější
textilie Taslon a vnitřní tepelně izolující
vlákno. Odepínací nášivka 
pro přidání firemního loga. Barvy
černá a tmavěmodrá.

Bundy 
pracovní

Sicilia
Bunda pro řemeslníky prvotřídní kvality 
s reflexní obrubou od ramen přes rukávy.
Dvě přední kapsy a dvě náprsní kapsy se
zapínací manžetou. Pevný přední zip 
s překládací lemovkou a zapínacími cvočky.
Kapuce zapnutá v límci. Nastavitelné
záložky na suchý zip a elastický pás.
Vyjímatelná podšívka. Odepínací nášivka
pro přidání firemního loga. Odolná textilie 
o hustotě 300 gsm. 65% polyester 35%
bavlna. K této bundě se vyrábějí i kalhoty
Sicilia. Bunda a kalhoty jsou vyobrazeny
současně.

Barva: šedá a černá.

Kalhoty 
pracovní
Sicilia
Prvotřídní kalhoty s 11 různě velikými
kapsami včetně kapsy na mobilní telefon.
Dvojitý pás s poutky, zipem a zesílením.
Lepené švy a zesílený klín s přidaným
stehováním v zátěžových místech. Vnější
kapsy na podložky kolen. Odolná textilie o
hustotě 300 gsm. 65% polyester 35%
bavlna. Určeno pro použití s bundou Sicilia
(bunda i kalhoty jsou vyobrazeny společně).

Barva: šedá a černá.

Bunda softshell
Roma
Lehká nepromokavá větrovka se
dvěma kapsami na zip a vnější
náprsní kapsou s otvorem pro
sluchátka. Nastavitelné manžety s
pásky na suchý zip, fleecová vložka.
Elastický vnitřní pás. Odepínací
vložka na hrudní části pro firemní
logo. 100% lehký polyester.

Barva Velikost Objednací kód Cena
TFF-962 Kč/ks

S -8500A 1255
M -8501B 1255

Černá L -8502C 1255
XL -8503D 1255
XXL -8504E 1255
S -8520A 1255
M -8521B 1255

Navy L -8522C 1255
XL -8523D 1255
XXL -8524E 1255

Velikost Objednací kód Cena
š x d TFF-962 Kč/ks

31 palců
30” x 31” -6140A 1055
32” x 31” -6141B 1055
34” x 31” -6142C 1055
36” x 31” -6143D 1055
38” x 31” -6144E 1055
40” x 31” -6145F 1055

33 palců
30” x 33” -6160A 1055
32” x 33” -6161B 1055
34” x 31” -6162C 1055
36” x 33” -6163D 1055
38” x 33” -6164E 1055
40” x 33” -6165F 1055

Voděodolné Voděodolné



Kalhoty
Dvě přední kapsy 
a dvě vnitřní kapsy
se zipy 
a manžetou na
suchý zip.
Rozepínací podélné
zipy umožňují
natažení kalhot i přes
obuté boty. Elastický
pás s poutky na
pásek. Zapínací
manžeta přes zip se
zapínacími cvočky.

Barva: tmavěmodrá.
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Fleecová 
bunda

Přední zapínání na zip v barvě bundy. Dvě
šikmo položené kapsy s podšívkou pevně
přichycenou ke spodnímu lemu. Pružný spodní
pás. Dvojitý šev v ramenním otvoru. Dlouhé
rukávy s elastickými
manžetami. Materiál:
100% polyester fleece.
Z jedné strany
protižmolková úprava. 

Barva:
Tmavěmodrá.

Barva Velikost Hmotn. Objednací kód Cena
KEN-962 Kč/ks

M 730g -3700K 283

Červená L 740g -3720K 433
XL 790g -3740K 425
XXL 830g -3760K 247

Modrá
L 740g -3820K 371
XL 790g -3840K 498
M 730g -3900K 247

Zelená L 740g -3920K 370
XL 790g -3940K 247
XXL 830g -3960K  370

Modrá Zelená

Kalhoty
zátěžové 

Pracovní kalhoty (65%
polyester, 35% bavlna)
se zdvojeným
stehováním na zesílené
zadní části. Devět různě
velikých kapes, dvě
postranní, dvě přední,
jedna na nohavici a dvě
zadní - všechny jsou
vybaveny zipem plus
dvě přední otevřené
kapsy. Kapsy na
kolenou pro vložení
podložek shora s
překlápěcí manžetou.
Zapínání na knoflík se
zipem a poutka na
opasek.

Barva: černá.

Velikost Objednací kód Cena
TFF-962 Kč/ks
31” noha

30” -6000A 662
32” -6001B 662
34” -6002C 662
36” -6003D 662
38” -6004E 662
40” -6005F 662

32” noha
30” -6010A 662
32” -6011B 662
34” -6012C 662
36” -6013D 662
38” -6014E 662
40” -6015F 662

Velikost Objednací kód Cena
SSF-962 Kč/ks
31” noha

30” -1000K 454
32” -1002K 454
34” -1004K 454
36” -1006K 454
38” -1008K 454
40” -1010K 454
42” -1012K 454
44” -1014K 454
46” -1016K 454
48” -1018K 454

33” noha
30” -1030K 454
32” -1032K 454
34” -1034K 454
36” -1036K 454
38” -1038K 454
40” -1040K 454
42” -1042K 454
44” -1044K 454
46” -1046K 454
48” -1048K 454

Velikost Objednací kód Cena
TFF-962 Kč/ks

S -4820A 932
M -4821B 932
L -4822C 932
XL -4823D 932
XXL -4824E 932

Velikost Objednací kód Cena
TFF-962 Kč/ks

S -4860A 682
M -4861B 682
L -4862C 682
XL -4863D 682
XXL -4864E 682

Velikost Hmotn. Objednací kód Cena
KEN-962 Kč/ks

Sl 400g -7100K 587
M 400g -7110K 587
L 400g -7120K 587
XL 400g -7130K 587
XXL 400g -7140K 587

Červená

Bundy a
kalhoty lehké
nepromokavé

Toscana
Lehké, vzdušné nepomokavé oblečení
poskytující ochranu před větrem. Vyrobeno ze
100% polyesteru - 110 g/m2 mikro vlákno,
nepromokavá úprava síťovinová vložka.
Odepínací nášivka pro přidání firemního loga.
Kontrastní plocha na zadní části zad pro
umístění loga. 
Bunda
Dvě přední kapsy a dvě vnitřní náprsní kapsy
se zipy a manžetou na suchý zip. Nastavitelné
záložky na suchý zip a elastický pás. Kapuce
zapnutá v límci. Vnitřní smyčka pro sluchátka.

Košile pracovní
zateplené 

100% bavlna a vložka ze
100% polyesteru. 
Přední zapínání na
knoflíky, dvě 
náprsní kapsy na 
knoflíky.
Červená, modrá, 
zelená

Kalhoty
pracovní  

Milano
Kalhoty pro řemeslníky
určené pro vysokou
zátěž se dvěma
bočními kapsami,
dvěma zadními
kapsami a vnitřními
kapsami pro vložení
podložek na kolena.
Zapínání na knoflík a
zip s manžetou. Poutko
vzadu. Zdvojené
stehování a zesílený
klín. Odolná textilie 
o hustotě 300 g/m2.
65% polyester 35%
bavlna.

Barva: tmavěmodrá.
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Barva Velikost Objednací kód Cena
TFF-962 Kč/ks

S -3600A 290
M -3601B 290

Černá L -3602C 290
XL -3603D 290
XXL -3604E 290

Límeček do V

Barva Velikost Objednací kód Cena
TFF-962 Kč/ks

S -3560A 290
M -3561B 290

Navy L -3562C 290
XL -3563D 290
XXL -3564E 290

Okrouhlý výstřih

Triko Dry-Fit 
Verona
Trička s krátkým rukávem vyrobená ze 
160 g/m2 vzdušného polyesteru 
a antistatického materiálu dry-fit ošetřeného 
metodou „Ciba Wick Away“, díky které je
odváděna vlhkost z těla. 100% polyester.
Tvar V okolo krku
Barva: černá, tmavěmodrá

Barva Velikost Objednací kód Cena
TFF-962 Kč/ks

S -3510A 493
M -3511B 493Černá/ L -3512C 493Antracit XL -3513D 493
XXL -3514E 493

Barva Velikost Objednací kód Cena
SSF-962 Kč/ks

M -6012K 218
L -6014K 218Černá XL -6016K 218

XXL -6018K 218

Barva Velikost Objednací kód Cena
TFF-962 Kč/ks

S -4900A 580
M -4901B 580

Černá L -4902C 580
XL -4903D 580
XXL -4904E 580
XXXL -4905F 580
S -4920A 580
M -4921B 580

Navy L -4922C 580
XL -4923D 580
XXL -4924E 580
XXXL -4925F 580

Triko Polo

Vyrobeno z odolného 
polyesteru 
s bavlnou 
Polycotton, 
200 g/m2

(65/35%.)
3 knoflíky a 
manžetovými 
rukávy a 
postranními 
větracími 
otvory.

Microfleecová
bunda

Siena
Měkká mikrofleecová bunda
vyrobená z mikrovláken, díky
kterým je odolná proti větru a
odpuzuje vodu. Dvě svislé
postranní kapsy na zip a jedna
vnější náprsní kapsa. Kompletní
vložka s elastickou manžetou.
Elastický pás. Odnímatelná nášivka
pro umístění firemního loga,
protižmolková úprava.

Barva: Černá, tmavěmodrá

Triko
se zipem 

San Marco 
Tričko se zipem vyrobené ze 
160 gsm vzdušného polyesteru 
a antistatického materiálu dry-fit
ošetřeného metodou „Ciba Wick
Away“, díky které je odváděna 
vlhkost z těla.  

Barva: šedá a uhlová
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Triko polo

Firenze
Klasické tričko s límcem se zapínáním na tři knoflíky. Dvojitý steh 
s páskovanými rameny a  žebrovaným límcem a manžetami. Odolná
textilie o hustotě 230 g/m2. 65% polyester 35% bavlna.

Barvy: bílá, tmavěmodrá, azurově modrá, pruská modř, burgundy,
zelená, černá
Velikosti od malé (36”/38”) do  XXXL (46”/48”).

Červená Královská NebeskáNavyBurgundská BíláČerná Zelená

Barva Velikost Objednací kód Cena
TFF-962 Kč/ks

S -5500A 187
M -5501B 187
L -5502C 187

Černá XL -5503D 187
XXL -5504E 187
XXXL -5505F 187
XXXXL -5506G 187

S -5520A 187
M -5521B 187
L -5522C 187

Burgundská XL -5523D 187
XXL -5524E 187
XXXL -5525F 187
XXXXL -5526G 187

S -5540A 187
M -5541B 187
L -5542C 187

Zelená XL -5543D 187
XXL -5544E 187
XXXL -5545F 187
XXXXL -5546G 187

S -5560A 187
M -5561B 187
L -5562C 187

Navy XL -5563D 187
XXL -5564E 187
XXXL -5565F 187
XXXXL -5566G 187

Barva Velikost Objednací kód Cena
TFF-962 Kč/ks

S -5580A 187
M -5581B 187
L -5582C 187

Červená XL -5583D 187
XXL -5584E 187
XXXL -5585F 187
XXXXL -5586G 187

S -5600A 187
M -5601B 187
L -5602C 187

Královská XL -5603D 187
XXL -5604E 187
XXXL -5605F 187
XXXXL -5606G 187

S -5620A 187
M -5621B 187
L -5622C 187

Nebeská XL -5623S 187
XXL -5624E 187
XXXL -5625F 187
XXXXL -5626G 187

S -5640A 187
M -5641B 187
L -5642C 187

Bílá XL -5643D 187
XXL -5644E 187
XXXL -5645F 187
XXXXL -5646G 187

Dostupné velikosti
od nejmenších (36”/38”) do XXL (46”/48”).

Další barvy:

KrálovskáNavyBurgundskáČerná

Mikina Premium
Tivoli
Kvalitní mikina vyrobená z 300 g/m2 odolného materiálu 
s protižmolkovou úpravou. Elastické manžety rukávů, pás a výstřih.
65% bavlna s polyesterem, 35% bavlna.
černá , burgundy, zelená, tmavěmodrá, červená, pruská modř,
azurová modř, bílá

Dostupné velikosti:
od malé (36”/38”) do  XXXL (46”/48”).

Barva Velikost Objednací kód Cena
TFF-962 Kč/ks

S -7000A 282
M -7001B 282

Černá L -7002C 282
XL -7003D 282
XXL -7004E 282
S -7010A 282
M -7011B 282

Burgundská L -7012C 282
XL -7013D 282
XXL -7014E 282
S -7020A 282
M -7021B 282

Zelená L -7022C 282
XL -7023D 282
XXL -7024E 282

Barva Velikost Objednací kód Cena
TFF-962 Kč/ks

S -7030A 282
M -7031B 282

Navy L -7032C 282
XL -7033D 282
XXL -7034E 282
S -7040A 282
M -7041B 282

Královská L -7042C 282
modrá XL -7043D 282

XXL -7044E 282

Zelená
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Kombinézy pracovní

Kombinézy z bavlny a bavlny s polyesterem
Pevné kombinézy s náprsními kapsami, dvěma postranními všitými
kapsami a předním zapínáním. Vhodné pro práci v garáži, dílně,
servisu, údržbě, atd. Bavlněná tkanina. Barva: námořní modř.
Bavlna s polyesterem. Barva: královská modř.

Pracovní čepice
6-ti panelová čepice s
látkovým páskem.
Jedna velikost.
Plastový 
voděodolný
vložený štítek.

Barva Objednací kód Cena
KEN-957 Kč/ks

Červená -4540K 90
Modrá -4550K 90

Pracovní čepice
- česaná bavlna
6-ti panelová čepice 
s ventilačními otvory. 
Jedna velikost. Plastový 
voděodolný vložený štítek.

Barva Objednací kód Cena
KEN-957 Kč/ks

Červená (logo Kobe) -3900K 55
Černá -4310K 55

Královská modř -4350K 55
Bílá -4380K 55

Pláštěnky 

100% nepromokavá pláštěnka s kapucí se stahovací šňůrkou,
plastový  zip překrývaný klopou s cvočky, postranní kapsy 
s klopami, s větracími otvory v podpaždí, volné raglánové rukávy.
Kalhoty s pružným pasem, bez poklopce a s cvočky pro stažení
nohavic u kotníků.  

Barva Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
TFF-962 Kč/ks

S 1.00Kg -5010A 233

Zelená M 1.05Kg -5011B 233
L 1.10Kg -5012C 233
XL 1.20Kg -5013D 233
S 1.00Kg -5020A 240

Oranžová M 1.05Kg -5021B 240
L 1.10Kg -5022C 240
XL 1.20Kg -5023D 240
S 1.00Kg -5030A 240

Žlutá M 1.05Kg -5031B 240
L 1.10Kg -5032C 240
XL 1.20Kg -5033D 240

Látka Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
KEN-962 Kč/ks

36”/38” 600g -0360K 502
Bavlněná 40”/41” 600g -0400K 502
tkanina 42”/44” 780g -0440K 502

46”/48” 900g -0480K 502
50” 900g -0500K 558

36”/38” 650g -1360K 450
Tkanina 40”/41” 770g -1400K 450
bavlna- 42”/44” 830g -1420K 450
polyester 46”/48” 950g -1460K 450

50” 980g -1500K 495
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Chrániče kolen
Vyrobeny z jednoho kusu černé gumy. Vroubkovaný vnější povrch
pro snížení rizika uklouznutí. Nastavitelný gumový pásek.
Vhodné pro občasné použití, hobby použití,
při práci na zahradě. 

Chrániče kolen gumové
Vyrobeny z černé gumy. 
S pružným páskem,
pětibodové nastavení.
Jednodílný chránič  
s vroubkovaným
povrchem pro snížení
rizika uklouznutí.
Označení CE.
Vhodné pro pravidelné používání
do průmyslu a  profi použití.  

Chrániče kolen
Vysoce kvalitní chromová kůže se dvěma pásky. 

Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) KEN-962 Kč/ks

195 x 215 430g -4920K 507

Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) KEN-962 Kč/ks

135 x 130 -4950K 198

Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) KEN-962 Kč/ks

135 x 155 -4930K 632

Chrániče kolen
Vyrobeny z černé kůže pro větší zatížení. Robustní chránič s pásky
na přezku podloženými plstí pro větší pohodlí. 

Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) KEN-962 Kč/ks

160 x 130 -4940K 568

Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) KEN-962 Kč/ks

Prům. 200 220g -4960K 432

Chrániče kolen pěnové
Pružné pásky na suchý zip.
Jednodílný chránič zajistí
neporušení plochy, univerzální
velikost. Hrubý materiál pro
snížení rizika uklouznutí.
Odlehčené pro pohodlné 
užívání.

Chrániče kolen
Chromová kůže s jedním páskem.

Chrániče kolen neoprenové
Pružné pásky na suchý zip. Jednodílný
chránič zajistí neporušení plochy,
univerzální velikost. Gelová výplň
tlumí nárazy. Otevřená část 
zajistí větrání.

Velikost Hmotnost
Objednací kód Cena

(mm) KEN-962 Kč/ks

190 x 230 -5010K 448

Chrániče loktů neoprenové

Pružné pásky na suchý zip. 
Univerzální velikost. Pružné 
pásky pro větší pohodlí. 
Gelová výplň tlumí nárazy. 

Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) KEN-962 Kč/ks

150 x 190 -5020K 212

Chrániče kolen zesílené
Pružné pásky na suchý zip.
Jednodílný chránič zajistí
neporušení plochy, univerzální
velikost. 
S pěnovou výplní tlumí
nárazy. 

Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) KEN-962 Kč/ks

180 x 250 200g -4990K 268

Chrániče kolen zesílené
Pásky na suchý zip. Jednodílný
chránič zajistí neporušení
plochy, univerzální velikost. 
S pěnovou výplní tlumí nárazy.

Velikost Hmotnost
Objednací kód Cena

(mm) KEN-962 Kč/ks

185 x 235 -5000K 354

Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) KEN-962 Kč/ks

145 x 250 200g -4980K 248
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Nošení ochranné pracovní obuvi v nebezpečných oblastech je podle předpisu č. 4, Směrnice určující nošení pracovních
pomůcek, z roku 1992, povinné. Tato směrnice stanovuje zaměstnavatelům povinnost poskytovat zaměstnancům
vystaveným bezpečnostním a zdravotním rizikům odpovídající ochranné pracovní pomůcky. Ochranná pracovní obuv je
povinná například v místech s mokrou nebo kluzkou podlahou, kovovým a chemickým odpadem a odpadem z broušení.
Poznámka: Pracovní obuv může mít různé protiskluzové podrážky pro rozdílná pracovní prostředí, podrážky odolné vůči
olejům a chemikáliím, antistatické, elektricky vodivé nebo naopak izolující. Dále existuje široká škála pracovní obuvi
včetně kotníkových.

Klasifikační systém pro rozdělení pracovní obuvi - stručný průvodce

Nekovová ochrana, nekovová kompozitní
mezipodešev. Vhodná do provozů, kde je
nezbytná ochrana nohou. Poskytuje
ochranu proti nárazům o síle 200 J. 

Nízká hmotnost. Polyuretanové
podešve se vzdušnou horní částí.
Vysoká odolnost i při nadměrném
zatížení.

Ocelová mezipodešev na ochranu proti pronikání
ostrých předmětů. Ideální pracovní obuv na
staveniště nebo do provozů, ve kterých se
vyskytuje na podlaze kovový odpad.

Širší provedení pro vyšší
pohodlí. Toto provedení také
umožňuje použití silnějších
ponožek.

Poskytuje ochranu před získanou i vedenou
statickou elektřinou. Velmi vhodné pro práci
na syntetických podlahách nebo v blízkosti
elektrického vybavení.

Polyuretanové a gumové podešve s dvojitou
hustotou poskytují vysoké pohodlí. Kontaktní
část podešve s podlahou je z nitrilové pryže,
která odolává teplotám až do výše 300° a
zároveň obsahuje polyuretanovou vrstvu pro
vyšší pohodlí a tlumení nárazů.

Poznámka:
Většina výrobců bot se neřídí jednotným
číslováním velikostí a proto se údaje v níže
uvedených tabulkách mohou lokálně lišit.
Tato tabulka uvádí nejběžněji standardně
používané číslování velikostí dle regionů.

Odolná obuv proti olejům, naftě,
kyselinám i louhům.

Speciálně tvarovaná vnitřní
podešev chrání prsty a klenbu
chodidla. 

Ocelová špička na ochranu prstů před
nárazem o síle 200 joulů (pokud není
uvedeno jinak). Ochranné kryty proti
padajícím předmětům a nárazům.

UK 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kontinentální Evropa 36 37 38 391/2 401/2 42 43 441/2 451/2 47 48

Asie 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

USA
(Muži) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(Ženy) 41/2 51/2 61/2 71/2 81/2 91/2 101/2 111/2 121/2

Přehled velikostí (Nejedná se o normu)

Odolná obuv proti pronikání vody.
Udržuje nohy v suchu i v mokrých
podmínkách.

SB { Základní bezpečnost podle normy EN345 200 - ochrana prstů,

S3
S1{ antistatická pata s absorbcí energie,S2 { shora vodotěsné.{

S4 { Základní bezpečnost podle normy EN 34 5 200 joulů - ochrana prstů.
Veškerá gumová nebo polymerová obuv s antistatickou a energii absorbující patou.S5{
Shora vodotěsná obuv a ocelová mezipodešev.

Ochranná neocelová špička na ochranu prstů.
Vhodná do provozů, kde je nezbytná ochrana
nohou. Poskytuje ochranu proti nárazům o síle
200 J. (pokud není uvedeno jinak).

3
0

0
°

NMT

Ocel

200J

Běžně umožňuje pohyb po povrchu 
o teplotě do 300 °C.

200J

Bezpečnostní pracovní obuv

Bezpečnostní pracovní obuv je povinná pro všechna pracoviště označená jako riziková. Naše nabídka bezpečnostní pracovní obuvi
poskytuje ochranu proti stanoveným rizikům, ale zároveň poskytuje i pohodlí a styl. Veškerá pracovní obuv naší výroby se vyrábí dle
evropských technických podmínek a plně splňuje příslušné normy a nařízení. Pracovní obuv v naší nabídce má mnoho vlastností od
antistatických a protiskluzových podešví, vysoké přilnavosti, pohodlí až po nízkou hmotnost. Svrchní části jsou vyráběny z řady různých
odolných materiálů, které poskytují vysoký výkon, odolnost proti otěrům,  kapalinám a ošlapání. Pokud potřebujete více informací
ohledně naší pracovní obuvi nebo radu, obraťte se na naši společnost.

Stylové

Nejenže vám naše nová řada pracovní obuvi poskytne předepsanou ochranu nohou, ale také dobře vypadá! V poslední době je
pracovní obuv i moderní a v naší nabídce najdete nejnovější modely a řady od světových značek! 

Ochranné špičky

Máme širokou nabídku výrobků s ocelovou špičkou na ochranu prstů před zraněním. Bezpečnostní pracovní obuv je určena pro
ochranu prstů nohou pro případ pracovního úrazu. Některé typy bezpečnostní pracovní obuvi v naší nabídce jsou opatřeny nekovovou,
polykarbonátovou ochrannou špičkou. Jedná se o velmi odolný materiál a zároveň o velmi lehký a používá se do neprůstřelných skel
do dveří a oken a také pro výrobu ochranných přileb a dalších ochranných pracovních pomůcek. Tyto typy jsou speciálně vhodné pro
zabezpečení prostředí protože nespouštějí zařízení na vyhledávání kovů. 

Přísné normy

Pokud budou zaměstnanci vybaveni odpovídající bezpečnostní pracovní obuví, bude počet pracovních úrazů dramaticky snížen. Lidé,
kteří nemají správnou pracovní obuv, jsou vystaveni vyššímu riziku poškození nohou v případě nehody. 75% z nás během života má
nějaké problémy s chodidly, jejichž příčinou bývá z valné části nošení nesprávné obuvi a nevhodná péče o nohy. S našimi dodavateli
úzce spolupracujeme při testování pracovní obuvi tak, aby splňovala přísné standardy evropské směrnice stanovující požadavky na
osobní ochranné pomůcky č.89/686/EEC a mohla tak nést oprávněně značku CE.

NMP

200J

Ochranná pracovní obuv

Ocelová mezipodešev. (Upozornění: Pro třídy SI a SB s ocelovou mezipodešví se používá
klasifikace SIP a SBP).
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Vel. Obj. kód
UK SSF-963
3 -2203K
4 -2204K
5 -2205K
6 -2206K
7 -2207K
8 -2208K
9 -2209K
10 -2210K
11 -2211K
12 -2212K
13 -2213K

Cena 

Kč/ks 573

Ochranné boty

SSF02
Boty s ocelovou špičkou, provedení štípaná kůže s antistatickými vlastnostmi, s PU/PU vnější podešví s dvojitou hustotou, vycpanou manžetou poskytující vyšší
oporu, vyloženým jazykem pro vyšší pohodlí, lehká a ohebná dle technických podmínek SIP, plně splňující požadavky norem EN ISO 345.

S1P
Ocel

200J

S1P
Ocel

200J

Vel. Obj. kód
UK SSF-963
3 -2243K
4 -2244K
5 -2245K
6 -2246K
7 -2247K
8 -2248K
9 -2249K
10 -2250K
11 -2251K
12 -2252K
13 -2253K

Cena 

Kč/ks 573

Boty ochranné kotníkové
SSF01
Boty s ocelovou špičkou, provedení štípaná kůže s antistatickými vlastnostmi, 
s PU/PU vnější podešví s dvojitou hustotou, vycpanou manžetou poskytující vyšší
oporu, vyloženým jazykem pro vyšší pohodlí, lehká a ohebná dle technických
podmínek SIP, plně splňující požadavky norem EN ISO 345.

NOVINKA

NOVINKA
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Ocel

200J
S3

Vel. Obj. kód
UK TFF-963

6 -0706D
7 -0707E
8 -0708F
9 -0709G

10 -0710H
11 -0711J
12 -0712K

Cena 

Kč/ks 1452

Ocel

200J
S1P

2
0
0
°
C

Vel. Obj. kód
UK TFF-963

6 -0406D
7 -0407E
8 -0408F
9 -0409G

10 -0410H
11 -0411J
12 -0412K

Cena 

Kč/ks 1157

OCHRANNÁ OBUV
SKUPINA

963
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Ochranné boty 
s ocelovou mezipodešví 

SWB 07
Vyrobené v souladu s normou EN345. Anitistatická a energii absorbující pata. Polyuretanovopryžová podešev s dvojitou hustotou. Shora
vodotěsná obuv a ocelová mezipodešev. Tepelná odolnost do 300°C. Ochrana prstů proti nárazu o síle 200 joulů. Barva: černá.

Obuv pracovní kotníková 6“
BAB 04
Tato kožená ochranná pracovní obuv z prvotřídní modelové řady výrobce Tuffsafe je opatřena vysoce
odolnou polyuretanovou antistatickou podešví s dvojitou hustotou, která ji činí velmi bezpečnou 
a pohodlnou. Je opatřena ocelovou mezipodešví a má tepelnou odolnost až do výše 200°C a špička
poskytuje ochranu proti nárazu o síle 200j. Barva: černá. Vyrobené v souladu s normou EN345.

NOVINKA

NOVINKA
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Vel. Obj. kód
UK TFF-963
6 -0306D
7 -0307E
8 -0308F
9 -0309G

10 -0310H
11 -0311J
12 -0312K

Cena 

Kč/ks 1335

SB

2
0
0
°
COcel

200J

Vel. Obj. kód
UK TFF-963
6 -0806D
7 -0807E
8 -0808F
9 -0809G

10 -0810H
11 -0811J
12 -0812K

Cena 

Kč/ks 1425

Obuv ochranná s ocelovou mezipodešví Mid Cut.
BWB 08
Vyrobené v souladu s normou EN345. Dvojitá hustota, antistatická, energii 
absorbující pata. Svrchní provedení vodotěsné, vodotěsná a vlhkost odvádějící vložka s ocelovou mezipodešví. 
Ochrana prstů proti nárazu o síle 200 joulů. Barva: černá.

Ocel

200J
S3

Obuv pracovní 
z kůže Nubuk

BBH 03
Vyrobené v souladu s normou EN345. Klížená podešev z lehké pryže. Tepelně odolná až do výše 200°C. Ochrana prstů proti nárazu o síle
200 joulů. Barva: medová.

NOVINKA

NOVINKA



Obuv pracovní ochranná 
s lemem a ocelovou mezivložkou

BBB 02
Vyrobené v souladu s normou EN345. Lem od Goodyear. Velmi ohebná a lehká podešev. Ocelová mezipodešev. 
Tepelně odolná až do výše 300°C. Ochrana prstů proti nárazu o síle 200 joulů. Barva: černá.
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Ocel

<None>200J 3
0
0
°
C

SBP

Obuv ochranná pracovní s lemem a ocelovou mezipodešví
BBH 01
Vyrobené v souladu s normou EN345. Lem od Goodyear. Velmi ohebná a lehká 
podešev. Ocelová mezipodešev. Ochrana prstů proti nárazu o síle 200 joulů. Barva: medová.

Ocel

200J 3
0
0
°
C

SBP

Vel. Obj. kód
UK TFF-963
6 -0106D
7 -0107E
8 -0108F
9 -0109G
10 -0110H
11 -0111J
12 -0112K

Cena 

Kč/ks 1603

Vel. Obj. kód
UK TFF-963
6 -0206D
7 -0207E
8 -0208F
9 -0209G
10 -0210H
11 -0211J
12 -0212K

Cena 

Kč/ks 1603

NOVINKA

NOVINKA



Klasifikace: 51.
Vyrobené v souladu s

normou EN345. Ochrana
proti nárazu o síle 200

joulů díky ocelové
špičce, ocelová
mezipodešev,
antistatická

polyuretanovopryžová
podešev, dvojí hustota,
tepelná odolnost až do
výše 200°C a energii
absorbující pata pro

vyšší pohodlí.
Barva: žlutohnědá
RAT06 Ochranná

pracovní obuv s vložkou
a ocelovou mezipodešví 

Vel. Obj. kód
UK TFF-963
6 -0606D
7 -0607E
8 -0608F
9 -0609G

10 -0610H
11 -0611J
12 -0612K

Cena 
Kč/ks 1175

RAT 06
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Boty s vložkou a ocelovou mezipodešví vhodné 
do extrémních podmínek

Černá. Klasifikace: S3. Vyrobené v souladu s normou EN345. Ochrana prstů proti nárazu o síle 200 joulů. 
Vodotěsné s vložkou na odvádění vnitřní vlhkosti.

Vel. Obj. kód
UK TFF-963
7 -0657E
8 -0658F
9 -0659G

10 -0660H
11 -0661J
12 -0662K

Cena 
Kč/ks 1415

S3

3
0
0
°
COcel

200J

S1P

3
0
0
°
COcel

<None>200J

Obuv ochranná pracovní s ocelovou mezipodešví
Tento typ pracovních bot Tuffsafe je velmi oblíbený mezi stavebními profesemi. Je vyrobena do 
náročných podmínek na staveništích. Jedná se o ideální ochrannou pracovní obuv do zimního počasí, díky své 
výšce vám udrží nohy v suchu a spodní části nohavic čisté. Jsou to boty určené do nepříznivého počasí a náročných podmínek a přitom vám
poskytnou teplo a měkké pohodlí. Jsou určeny pro celodenní nošení, přitom zůstávají pohodlné a poskytují ochranu před nepřízní počasí 
i terénem.

NOVINKA

NOVINKA


