KATALOG PRODUKTÓW BHP

SPIS TREŚCI

Odzież robocza

6 – 29

Akcesoria odzieży roboczej

30 – 33

Odzież ostrzegawcza

34 – 39

Akcesoria odzieży ostrzegawczej

40 – 43

Ochrona głowy, oczu i twarzy

44 – 49

Ochrona słuchu

50 – 53

Ochrona dłoni

54 – 57

Ochrona nóg

58 – 69

Normy

70 – 75

Słownik pojęć

76 – 77

Objaśnienia ikon

78 – 80

2

HT5K351-S

8

HT5K350-S

8

HT5K276-S

11

HT5K284-S

11

HT5K354-S

12

HT5K264

29

HT5K186

32

HT5K188

32

HT5K236

32

HT5K452-39-40

33

HT5K371-S

12

HT5K282-S

13

HT5K272-S

13

HT5K278-S

14

HT5K279-S

14

HT5K451-39-40

33

HT5K442

33

HT5K263-S

36

HT5K262-S

36

HT5K261-S

37

HT5K283-M

15

HT5K273-S

15

HT5K277-S

16

HT5K302-S

16

HT5K280-S

18

HT5K353-S

37

HT5K231-L

38

HT5K234-S

38

HT5K233-S

39

HT5K187

42

HT5K270-S

18

HT5K274-S

19

HT5K303-S

19

HT5K281-S

20

HT5K271-S

20

HT5K235

42

HT5K440

43

HT5K002

46

HT5K001

46

HT5K003

46

HT5K275-S

21

HT5K301-S

21

HT5K400-S

22

HT5K401-S

22

HT5K402-S

23

HT5K151

47

HT5K152

47

HT5K180

47

HT5K185

48

HT5K030

48

HT5K410-S

23

HT5K411-S

24

HT5K412-S

24

HT5K413-S

26

HT5K415-S

26

HT5K033

48

HT5K031

49

HT5K177

52

HT5K178

52

HT5K216

56

HT5K416-S

27

HT5K417-S

27

HT5K418-S

28

HT5K420-S

28

HT5K421-S

29

HT5K214

56

HT5K202

56

HT5K208

57

HT5K215

57

HT5K504-39

60

3

HT5K505-39

60

HT5K503-39

61

HT5K502-39

61

HT5K501-39

62

HT5K500-39

62

HT5K560-39

63

HT5K512-39

63

HT5K514-39

64

HT5K511-39

64

HT5K510-39

66

HT5K520-39

66

HT5K552-39

67

HT5K550-39

67

HT5K551-40

68

HT5K553-40

68

SPIS INDEKSÓW
HT5K001
HT5K002
HT5K003
HT5K030
HT5K031
HT5K033
HT5K151
HT5K152
HT5K177
HT5K178
HT5K180
HT5K181
HT5K182
HT5K183
HT5K185
HT5K186
HT5K187
HT5K188
HT5K202
HT5K208
HT5K210
HT5K214
HT5K215
HT5K216
HT5K231-2XL
HT5K231-3XL
HT5K231-L
HT5K231-XL
HT5K233-2XL
HT5K233-3XL
HT5K233-L
HT5K233-M
HT5K233-S
HT5K233-XL
HT5K234-2XL
HT5K234-3XL
HT5K234-L

4

46
46
46
48
49
48
47
47
52
52
47
47
47
47
48
32
42
32
56
57
57
56
57
56
38
38
38
38
39
39
39
39
39
39
38
38
38

HT5K234-M
HT5K234-S
HT5K234-XL
HT5K235
HT5K236
HT5K261-2XL
HT5K261-3XL
HT5K261-L
HT5K261-M
HT5K261-S
HT5K261-XL
HT5K262-2XL
HT5K262-3XL
HT5K262-L
HT5K262-M
HT5K262-S
HT5K262-XL
HT5K263-2XL
HT5K263-3XL
HT5K263-L
HT5K263-M
HT5K263-S
HT5K263-XL
HT5K264
HT5K270-3XL
HT5K270-4XL
HT5K270-L
HT5K270-LD
HT5K270-M
HT5K270-MD
HT5K270-S
HT5K270-XL
HT5K270-XXL
HT5K270-XXL SLIM
HT5K271-3XL
HT5K271-4XL
HT5K271-L

38
38
38
42
32
37
37
37
37
37
37
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
29
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
20
20
20

HT5K271-LD
HT5K271-M
HT5K271-MD
HT5K271-S
HT5K271-XL
HT5K271-XXL
HT5K271-XXL SLIM
HT5K272-L
HT5K272-LD
HT5K272-M
HT5K272-MD
HT5K272-S
HT5K272-XL
HT5K272-XXL SLIM
HT5K273-3XL
HT5K273-4XL
HT5K273-L
HT5K273-LD
HT5K273-M
HT5K273-MD
HT5K273-S
HT5K273-XL
HT5K273-XXL
HT5K273-XXL SLIM
HT5K274-3XL
HT5K274-4XL
HT5K274-L
HT5K274-LD
HT5K274-M
HT5K274-S
HT5K274-XL
HT5K274-XXL
HT5K275-3XL
HT5K275-4XL
HT5K275-L
HT5K275-LD
HT5K275-M

20
20
20
20
20
20
20
13
13
13
13
13
13
13
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
19
19
19
19
19
19
19
19
21
21
21
21
21

HT5K275-S
HT5K275-XL
HT5K275-XXL
HT5K276-2XL
HT5K276-L
HT5K276-LD
HT5K276-M
HT5K276-MD
HT5K276-S
HT5K276-XL
HT5K276-XXL SLIM
HT5K277-3XL
HT5K277-4XL
HT5K277-L
HT5K277-LD
HT5K277-M
HT5K277-S
HT5K277-XL
HT5K277-XXL
HT5K278-2XL
HT5K278-L
HT5K278-LD
HT5K278-M
HT5K278-MD
HT5K278-S
HT5K278-XL
HT5K278-XXL SLIM
HT5K279-2XL
HT5K279-L
HT5K279-LD
HT5K279-M
HT5K279-MD
HT5K279-S
HT5K279-XL
HT5K279-XXL SLIM
HT5K280-2XL
HT5K280-3XL

21
21
21
11
11
11
11
11
11
11
11
16
16
16
16
16
16
16
16
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
18
18

HT5K280-4XL
HT5K280-L
HT5K280-LD
HT5K280-M
HT5K280-S
HT5K280-XL
HT5K281-3XL
HT5K281-4XL
HT5K281-L
HT5K281-LD
HT5K281-M
HT5K281-S
HT5K281-XL
HT5K281-XXL
HT5K282-L
HT5K282-LD
HT5K282-M
HT5K282-S
HT5K282-XL
HT5K282-XXL
HT5K283-L
HT5K283-LD
HT5K283-M
HT5K283-XL
HT5K283-XXL
HT5K284-2XL
HT5K284-L
HT5K284-LD
HT5K284-M
HT5K284-S
HT5K284-XL
HT5K301-3XL
HT5K301-4XL
HT5K301-L
HT5K301-LD
HT5K301-M
HT5K301-S
HT5K301-XL
HT5K301-XXL
HT5K302-L
HT5K302-LD
HT5K302-M
HT5K302-S
HT5K302-XL
HT5K302-XXL
HT5K303-2XL
HT5K303-L
HT5K303-LD
HT5K303-M
HT5K303-S
HT5K303-XL
HT5K350-2XL
HT5K350-3XL
HT5K350-L
HT5K350-M
HT5K350-S
HT5K350-XL
HT5K351-2XL
HT5K351-3XL
HT5K351-L
HT5K351-M
HT5K351-S
HT5K351-XL
HT5K353-2XL
HT5K353-3XL
HT5K353-L
HT5K353-M
HT5K353-S
HT5K353-XL
HT5K354-2XL
HT5K354-3XL
HT5K354-L
HT5K354-M
HT5K354-S

18
18
18
18
18
18
20
20
20
20
20
20
20
20
13
13
13
13
13
13
15
15
15
15
15
11
11
11
11
11
11
21
21
21
21
21
21
21
21
16
16
16
16
16
16
19
19
19
19
19
19
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
37
37
37
37
37
37
12
12
12
12
12

HT5K354-XL
HT5K371-2XL
HT5K371-3XL
HT5K371-L
HT5K371-M
HT5K371-S
HT5K371-XL
HT5K400-2XL
HT5K400-3XL
HT5K400-L
HT5K400-M
HT5K400-S
HT5K400-XL
HT5K401-2XL
HT5K401-3XL
HT5K401-L
HT5K401-M
HT5K401-S
HT5K401-XL
HT5K402-2XL
HT5K402-3XL
HT5K402-L
HT5K402-M
HT5K402-S
HT5K402-XL
HT5K410-2XL
HT5K410-3XL
HT5K410-L
HT5K410-M
HT5K410-S
HT5K410-XL
HT5K411-2XL
HT5K411-3XL
HT5K411-L
HT5K411-M
HT5K411-S
HT5K411-XL
HT5K412-2XL
HT5K412-3XL
HT5K412-L
HT5K412-M
HT5K412-S
HT5K412-XL
HT5K413-2XL
HT5K413-3XL
HT5K413-L
HT5K413-M
HT5K413-S
HT5K413-XL
HT5K415-2XL
HT5K415-3XL
HT5K415-L
HT5K415-M
HT5K415-S
HT5K415-XL
HT5K416-2XL
HT5K416-3XL
HT5K416-L
HT5K416-M
HT5K416-S
HT5K416-XL
HT5K417-2XL
HT5K417-3XL
HT5K417-L
HT5K417-M
HT5K417-S
HT5K417-XL
HT5K418-2XL
HT5K418-3XL
HT5K418-L
HT5K418-M
HT5K418-S
HT5K418-XL
HT5K420-2XL

12
12
12
12
12
12
12
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
28
28
28
28
28
28
28

HT5K420-3XL
HT5K420-L
HT5K420-M
HT5K420-S
HT5K420-XL
HT5K421-2XL
HT5K421-3XL
HT5K421-L
HT5K421-M
HT5K421-S
HT5K421-XL
HT5K440
HT5K442
HT5K451-39-40
HT5K451-41-42
HT5K451-43-44
HT5K452-39-40
HT5K452-41-42
HT5K452-43-44
HT5K500-39
HT5K500-40
HT5K500-41
HT5K500-42
HT5K500-43
HT5K500-44
HT5K500-45
HT5K500-46
HT5K501-39
HT5K501-40
HT5K501-41
HT5K501-42
HT5K501-43
HT5K501-44
HT5K501-45
HT5K501-46
HT5K502-39
HT5K502-40
HT5K502-41
HT5K502-42
HT5K502-43
HT5K502-44
HT5K502-45
HT5K502-46
HT5K503-39
HT5K503-40
HT5K503-41
HT5K503-42
HT5K503-43
HT5K503-44
HT5K503-45
HT5K503-46
HT5K504-39
HT5K504-40
HT5K504-41
HT5K504-42
HT5K504-43
HT5K504-44
HT5K504-45
HT5K504-46
HT5K505-39
HT5K505-40
HT5K505-41
HT5K505-42
HT5K505-43
HT5K505-44
HT5K505-45
HT5K505-46
HT5K510-39
HT5K510-40
HT5K510-41
HT5K510-42
HT5K510-43
HT5K510-44
HT5K510-45

28
28
28
28
28
29
29
29
29
29
29
43
33
33
33
33
33
33
33
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
66
66
66
66
66
66
66

HT5K510-46
HT5K511-39
HT5K511-40
HT5K511-41
HT5K511-42
HT5K511-43
HT5K511-44
HT5K511-45
HT5K511-46
HT5K512-39
HT5K512-40
HT5K512-41
HT5K512-42
HT5K512-43
HT5K512-44
HT5K512-45
HT5K512-46
HT5K514-39
HT5K514-40
HT5K514-41
HT5K514-42
HT5K514-43
HT5K514-44
HT5K514-45
HT5K514-46
HT5K520-39
HT5K520-40
HT5K520-41
HT5K520-42
HT5K520-43
HT5K520-44
HT5K520-45
HT5K520-46
HT5K550-39
HT5K550-40
HT5K550-41
HT5K550-42
HT5K550-43
HT5K550-44
HT5K550-45
HT5K550-46
HT5K551-40
HT5K551-41
HT5K551-42
HT5K551-43
HT5K551-44
HT5K551-45
HT5K551-46
HT5K551-47
HT5K552-39
HT5K552-40
HT5K552-41
HT5K552-42
HT5K552-43
HT5K552-44
HT5K552-45
HT5K552-46
HT5K553-40
HT5K553-41
HT5K553-42
HT5K553-43
HT5K553-44
HT5K553-45
HT5K553-46
HT5K553-47
HT5K560-39
HT5K560-40
HT5K560-41
HT5K560-42
HT5K560-43
HT5K560-44
HT5K560-45
HT5K560-46

66
64
64
64
64
64
64
64
64
63
63
63
63
63
63
63
63
64
64
64
64
64
64
64
64
66
66
66
66
66
66
66
66
67
67
67
67
67
67
67
67
68
68
68
68
68
68
68
68
67
67
67
67
67
67
67
67
68
68
68
68
68
68
68
68
63
63
63
63
63
63
63
63
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ODZIEŻ ROBOCZA

ODZIEŻ ROBOCZA

Softshell
Charakterystyka:

. materiał warstwy zewnętrznej: poliester 94%, spandex 6%,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

CAT. I

REFLECTIVE
ELEMENTS

gramatura 300 g/m2;
warstwa środkowa: membrana TPU;
pikowana warstwa wewnętrzna: 150D, micropolar 140 g/m2;
wodoodporność: 5000 mm;
oddychalność: 500 MVP;
3-warstwowa laminowana i wiatroszczelna kurtka;
2 w 1 – kurtka z możliwością odpięcia rękawów i noszenia jako
kamizelka;
odblaskowe wypustki na karczku z przodu i z tyłu;
2 kieszenie wewnętrzne – na telefon i dokumenty;
4 kieszenie zewnętrzne zapinane na zamek;
regulacja dołu;
zamek główny z wewnętrzną listwą przeciwwiatrową oraz patką
chroniącą podbródek;
miękki materiał i wygodny krój gwarantujący komfort użytkowania.

HT5K351-S

5902801214233

S

HT5K351-M

5902801214257

M

HT5K351-L

5902801214271

L

HT5K351-XL

5902801214325

XL

HT5K351-2XL

5902801214707

2XL

HT5K351-3XL

5902801214721

3XL

Softshell
Charakterystyka:

. wodoodporna kieszeń na klatce piersiowej, zabezpieczająca
dokumenty, przedmioty znajdujące się w środku;

. materiał warstwy zewnętrznej: poliester 94%, spandex 6%,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

CAT. I
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REFLECTIVE
ELEMENTS

gramatura 320 g/m2;
warstwa środkowa: membrana TPU;
warstwa wewnętrzna: micropolar;
wodoodporność: 5000 mm;
oddychalność: 500 MVP;
3-warstwowa laminowana i wiatroszczelna kurtka;
kieszeń na rękawie daje możliwość przechowywania telefonu;
kieszenie dolne ocieplane wewnątrz (wyściełane materiałem
utrzymującym ciepło rąk);
regulacja rękawa zabezpieczająca przed utratą ciepła;
zamek główny z wewnętrzną listwą przeciwwiatrową oraz patką
chroniącą podbródek;
zamki z pullerami ułatwiające rozpinanie i zapinanie;
regulacja dołu kurtki;
miękki materiał i wygodny krój gwarantujący komfort użytkowania.

HT5K350-S

5902801205972

S

HT5K350-M

5902801205996

M

HT5K350-L

5902801206016

L

HT5K350-XL

5902801206078

XL

HT5K350-2XL

5902801206085

2XL

HT5K350-3XL

5902801206092

3XL
9

Charakterystyka:
elastyczny materiał zapewniający swobodę ruchów;
odpinane nogawki;
spodnie robocze o mocnym splocie, gramatura materiału 270 g/m2;
wzmocnienia z materiału Oxford 600D;
materiał: 97% bawełna, 3% spandex;
kieszenie na nakolanniki zapinane na rzep;
wyposażone w 5 kieszeni:
- 2 kieszenie boczne głębokie;
- 1 kieszeń boczna na nogawce;
- 2 kieszenie tylne wzmacniane i z patką na rzep;
. beżowy kolor z czarnymi elementami;
. elementy odblaskowe - przód i tył spodni;
. regulacja z boków spodni za pomocą elastycznej taśmy.

.
.
.
.
.
.
.

CAT. I

SMARTPHONE
POCKET

REFLECTIVE
ELEMENTS

BI-STRETCH

HT5K276-S

5902801290794

48 (S)

HT5K276-M

5902801290800

50 (M)

HT5K276-MD

5902801290817

27 (MD)

HT5K276-L

5902801290831

52 (L)

HT5K276-LD

5902801293016

54 (LD)

HT5K276-XL

5902801293030

56 (XL)

HT5K276-XXL SLIM

5902801293047

110 (XXL SLIM)

HT5K276-2XL

5902801293054

58 (2XL)

ODZIEŻ ROBOCZA

ODZIEŻ ROBOCZA

Spodnie robocze

Kurtka robocza
Charakterystyka:

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

CAT. I
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REFLECTIVE
ELEMENTS

BI-STRETCH

kurtka robocza o mocnym splocie, gramatura materiału 270 g/m2;
wzmocnienia z materiału Oxford 600D;
materiał: 97% bawełna, 3% spandex;
zapinana na zamek;
wyposażona w 5 kieszeni:
- 2 kieszenie na klatce piersiowej z patką na rzep;
- 2 dolne kieszenie otwarte ze wzmocnieniami;
- 1 kieszeń na lewym rękawie;
metka żakardowa wewnętrzna;
szary kolor z czarnymi elementami;
elastyczny materiał zapewniający swobodę ruchów;
elementy odblaskowe - przód i tył kurtki;
góra bluzy zakończona stójką;
regulacja na rzep dołu kurtki i rękawa.

HT5K284-S

5902801251177

48 (S)

HT5K284-M

5902801251191

50 (M)

HT5K284-L

5902801251214

52 (L)

HT5K284-LD

5902801251252

54 (LD)

HT5K284-XL

5902801251269

56 (XL)

HT5K284-2XL

5902801251276

58 (2XL)
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Kurtka robocza

Charakterystyka:

Charakterystyka:

.
.
.
.
.

materiał: 96% poliester, 4% elastan, 310 g/m²;
membrana: wodoodporność: 5000 mm/ oddychalność: 500 MVP;
plisa chroniąca brodę;
1 kieszeń piersiowa na zamek;
2 kieszenie dolne na zamek.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

CAT. I

HT5K354-S

5902801203541

S

HT5K282-S

5902801250194

48 (S)

HT5K354-M

5902801203572

M

HT5K282-M

5902801250484

50 (M)

HT5K282-L

5902801250569

52 (L)

HT5K282-LD

5902801250637

54 (LD)

HT5K282-XL

5902801250576

56 (XL)

HT5K282-XXL

5902801250644

58 (2XL)

HT5K354-L

5902801203589

L

HT5K354-XL

5902801203596

XL

HT5K354-2XL

5902801203602

2XL

HT5K354-3XL

5902801203619

3XL

CAT. I

REFLECTIVE
ELEMENTS

BI-STRETCH

Spodnie robocze z szelkami

Bluza polarowa

Charakterystyka:

Charakterystyka:

.
.
.
.
.
.
.

. spodnie robocze z szelkami o mocnym splocie, gramatura

materiał: 100% poliester, 290 g/m ;
bluza rozpinana na zamek;
plisa chroniąca brodę;
1 kieszeń piersiowa na zamek;
2 kieszenie dolne na zamek;
kontrastowe szwy;
kontrastowe lamówki u dołu bluzy i rękawów.
2

.
.
.
.

.
.
.
.
.

CAT. I
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elastyczny materiał zapewniający swobodę ruchów;
kurtka robocza o mocnym splocie, gramatura materiału 270 g/m2;
wzmocnienia z materiału Oxford 600 D;
materiał: 97% bawełna, 3% spandex;
zapinana na zamek;
wyposażona w 5 kieszeni:
- 2 kieszenie na klatce piersiowej z patką na rzep
- 2 dolne kieszenie otwarte ze wzmocnieniami
- 1 kieszeń na lewym rękawie zapinana na zamek;
beżowy kolor z czarnymi elementami;
elementy odblaskowe - przód i tył kurtki;
góra kurtki zakończona stójką;
regulacja na rzep dołu kurtki i rękawa.

ODZIEŻ ROBOCZA

ODZIEŻ ROBOCZA

Softshell bezrękawnik

materiału 270 g/m2;
wzmocnienia z materiału Oxford 600D;
materiał: 97% bawełna, 3% spandex;
kieszenie na nakolanniki zapinane na rzep;
wyposażone w 7 kieszeni:
- 2 tylne kieszenie wzmacniane i z patką na rzep;
- 2 kieszenie na klatce piersiowej, w tym jedna z patką na rzep;
- 2 kieszenie boczne głębokie;
- 1 boczna kieszeń na nogawce;
beżowy kolor z czarnymi elementami;
elastyczny materiał zapewniający swobodę ruchów;
elastyczne szelki z regulacją długości;
elementy odblaskowe - przód i tył spodni;
regulacja z tyłu spodni za pomocą elastycznej taśmy.

HT5K272-S

5902801290596

48 (S)

5902801290602

50 (M)
27 (MD)

HT5K371-S

5902801203947

S

HT5K272-M

HT5K371-M

5902801203992

M

HT5K272-MD

5902801290619

HT5K371-L

5902801204005

L

HT5K272-L

5902801290633

52 (L)

HT5K371-XL

5902801204296

XL

HT5K272-LD

5902801290725

54 (LD)

HT5K371-2XL

5902801204302

2XL

HT5K272-XL

5902801290763

56 (XL)

HT5K371-3XL

5902801204326

3XL

HT5K272-XXL SLIM

5902801205033

110 (XXL SLIM)

CAT. I

SMARTPHONE
POCKET

REFLECTIVE
ELEMENTS

BI-STRETCH
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Kurtka robocza

Charakterystyka:

Charakterystyka:

. elastyczny materiał zapewniający swobodę ruchów;
. spodnie robocze z szelkami o mocnym splocie, gramatura

. kurtka robocza o mocnym splocie, gramatura materiału 240 g/m2;
. dodatkowe przeszycia i wzmocnienia z materiału Oxford 300D

.
.
.
.

.
.
.
.

materiału 270 g/m2;
wzmocnienia z materiału Oxford 600D;
materiał: 97% bawełna, 3% spandex;
kieszenie na nakolanniki zapinane na rzep;
wyposażone w 7 kieszeni:
- 2 kieszenie na klatce piersiowej, w tym jedna z patką rzep;
- 2 kieszenie boczne głębokie;
- 1 boczna kieszeń na nogawce;
- 2 tylne kieszenie wzmacniane i z patką na rzep;
szary kolor z czarnymi elementami;
elastyczne szelki z regulacją długości;
elementy odblaskowe - przód i tył spodni;
regulacja z tyłu spodni za pomocą elastycznej taśmy.

.
.
.
.

.
.
.
.

CAT. I

REFLECTIVE
ELEMENTS

SMARTPHONE
POCKET

BI-STRETCH

HT5K278-S

5902801250675

48 (S)

HT5K278-M

5902801250682

50 (M)

HT5K278-MD

5902801250699

27 (MD)

HT5K278-L

5902801250910

52 (L)

HT5K283-M

5902801018480

50 (M)

HT5K278-LD

5902801250927

54 (LD)

HT5K283-L

5902801018503

52 (L)

HT5K278-XL

5902801250934

56 (XL)

HT5K283-LD

5902801018527

54 (LD)

HT5K278-XXL SLIM

5902801250941

110 (XXL SLIM)

HT5K283-XL

5902801018541

56 (XL)

HT5K278-2XL

5902801250958

58 (2XL)

HT5K283-XXL

5902801018565

58 (XXL)

CAT. I

SMARTPHONE
POCKET

Spodnie robocze

Spodnie robocze z szelkami

Charakterystyka:

Charakterystyka:
. spodnie robocze o mocnym splocie, gramatura materiału 240 g/m2;
. dodatkowe przeszycia i wzmocnienia z materiału Oxford 300D
(na kolanach oraz kieszeniach);
. materiał: 100% bawełna;
. wyposażone w 8 kieszeni:
– 2 podwójne kieszenie po bokach: zapinane na rzep oraz głębokie,
otwarte;
– 2 zamykane kieszenie na klatce piersiowej z przegrodą na telefon
oraz przybory;
– 2 boczne na nogawkach (jedna wąska i otwarta, druga zapinana
na rzep);
– 2 tylne z patką zapinaną na rzep;
. uchwyt na młotek;
. dodatkowy uchwyt przy pasku na akcesoria, zapinany na rzep;
. elastyczne szelki z regulacją długości;
. udoskonalona regulacja w pasie za pomocą elastycznej taśmy;
. modny szary kolor z ciemniejszymi akcentami;
. miękki materiał i wygodny krój gwarantujący komfort użytkowania.

elastyczny materiał zapewniający swobodę ruchów;
odpinane nogawki;
spodnie robocze o mocnym splocie, gramatura materiału 270 g/m2;
wzmocnienia z materiału Oxford 600D;
materiał: 97% bawełna, 3% spandex;
kieszenie na nakolanniki zapinane na rzep;
wyposażone w 5 kieszeni:
- 2 kieszenie boczne głębokie;
- 1 kieszeń boczna na nogawce;
- 2 kieszenie tylne wzmacniane i z patką na rzep;
. szary kolor z czarnymi elementami;
. elementy odblaskowe - przód i tył spodni;
. regulacja z boków spodni za pomocą elastycznej taśmy;

.
.
.
.
.
.
.

CAT. I
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(na łokciach i ramionach, kieszenie dolne oraz duża górna kieszeń);
materiał: 100% bawełna;
zapinana na zamek kryty plisą;
otwory wentylacyjne;
wyposażona w 7 kieszeni:
– 2 kieszenie po bokach zapinane na rzep;
– 2 głębokie, otwarte kieszenie po bokach;
– 1 funkcjonalna kieszeń na piersi, z patką zapinaną na rzep;
– 1 kieszeń na piersi na telefon komórkowy z patką zapinaną
na rzep;
– 1 mniejsza i wąska otwarta kieszeń, np. na długopisy;
rękawy z regulacją na rzep, góra bluzy zakończona stójką;
metka na wpisanie indywidualnych danych właściciela na
wewnętrznej stronie kurtki;
modny szary kolor z ciemniejszymi akcentami;
miękki materiał i wygodny krój gwarantujący komfort użytkowania.

HT5K273-S

5902801019579

48 (S)

HT5K273-M

5902801019593

50 (M)

HT5K279-S

5902801250965

48 (S)

HT5K273-MD

5902801251405

27 (MD)

HT5K279-M

5902801251054

50 (M)

HT5K273-L

5902801019616

52 (L)

HT5K279-MD

5902801251078

27 (MD)

HT5K273-LD

5902801019630

54 (LD)

HT5K279-L

5902801251092

52 (L)

HT5K273-XL

5902801019678

56 (XL)

HT5K279-LD

5902801251108

54 (LD)

HT5K273-XXL SLIM

5902801251412

110 ( XXL SLIM)

HT5K279-XL

5902801251122

56 (XL)

HT5K273-XXL

5902801019692

58 (XXL)

HT5K279-XXL SLIM

5902801251139

110 (XXL SLIM)

HT5K273-3XL

5902801251443

60 (3XL)

HT5K279-2XL

5902801251160

58 (2XL)

HT5K273-4XL

5902801251474

62 (4XL)

CAT. I

SMARTPHONE
POCKET

ODZIEŻ ROBOCZA

ODZIEŻ ROBOCZA

Spodnie robocze z szelkami
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ODZIEŻ ROBOCZA

Spodnie robocze
Charakterystyka:

. spodnie robocze o mocnym splocie, gramatura materiału 240 g/m2;
. dodatkowe przeszycia i wzmocnienia z materiału Oxford 300D
(na kolanach oraz kieszeniach);

. materiał: 100% bawełna;
. wyposażone w 7 kieszeni:

.
.
.
.
.

CAT. I

SMARTPHONE
POCKET

– 2 podwójne kieszenie po bokach: zapinane na rzep
oraz głębokie, otwarte;
– 1 kieszeń na telefon komórkowy z patką zapinaną na rzep;
– 2 boczne na nogawkach (jedna wąska i otwarta,
druga zapinana na rzep);
– 2 tylne z patką zapinaną na rzep;
uchwyt na młotek;
dodatkowy uchwyt przy pasku na akcesoria, zapinany na rzep;
udoskonalona regulacja w pasie za pomocą elastycznej taśmy;
modny szary kolor z ciemniejszymi akcentami;
miękki materiał i wygodny krój gwarantujący komfort użytkowania.

HT5K277-S

5902801019456

48 (S)

HT5K277-M

5902801019470

50 (M)

HT5K277-L

5902801019494

52 (L)

HT5K277-LD

5902801019517

54 (LD)

HT5K277-XL

5902801019531

56 (XL)

HT5K277-XXL

5902801019555

58 (XXL)

HT5K277-3XL

5902801251481

60 (3XL)

HT5K277-4XL

5902801251498

62 (4XL)

Spodnie robocze krótkie
Charakterystyka:

. spodnie robocze o mocnym splocie, gramatura materiału 240 g/m2;
. materiał: 100% bawełna;
. wyposażone w 9 kieszeni:
– 2 podwójne kieszenie po bokach: zapinane na rzep oraz głębokie,
otwarte;
– 1 kieszeń na telefon komórkowy z patką zapinaną na rzep;
– 2 boczne na nogawkach;
– 2 tylne z patką zapinaną na rzep;
. dodatkowy uchwyt przy pasku na akcesoria, zapinany na rzep;
. regulacja w pasie za pomocą wewnętrznej elastycznej taśmy;
. miękki materiał i wygodny krój gwarantujący komfort użytkowania
w sezonie wiosenno-letnim.

CAT. I
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HT5K302-S

5902801290305

48 (S)

HT5K302-M

5902801290312

50 (M)

HT5K302-L

5902801290329

52 (L)

HT5K302-LD

5902801290459

54 (LD)

HT5K302-XL

5902801290527

56 (XL)

HT5K302-XXL

5902801290541

58 (XXL)
17

Spodnie robocze

Charakterystyka:

Charakterystyka:

. kurtka robocza o mocnym zwartym splocie, gramaturze materiału

. spodnie robocze o mocnym zwartym splocie, gramaturze materiału

.
.
.

.
.
.
.
.

CAT. I

SMARTPHONE
POCKET

.
.
.
.

- 2 podwójne kieszenie po bokach z jedną dodatkową
zamykaną kieszenią na telefon;
- 1 boczna na nogawce;
- 2 tylne z patką zapinaną na rzep;
wstawki wzmacniające na nakolanniki i zawieszka na narzędzia;
udoskonalona regulacja w pasie za pomocą elastycznej taśmy;
modny popielato-szary kolor z niebieskimi akcentami;
wygodny krój gwarantujący komfort użytkowania.

HT5K280-S

5901867115881

48 (S)

HT5K274-S

5901867160171

48 (S)

HT5K280-M

5901867115904

50 (M)

HT5K274-M

5901867160201

50 (M)

HT5K280-L

5901867115928

52 (L)

HT5K274-L

5901867160225

52 (L)

HT5K280-LD

5901867115942

54 (LD)

HT5K274-LD

5901867160249

54 (LD)

HT5K280-XL

5901867115973

56 (XL)

HT5K274-XL

5901867160263

56 (XL)

HT5K280-2XL

5901867115997

58 (2XL)

HT5K274-XXL

5901867160287

58 (XXL)

HT5K280-3XL

5902801290213

60 (3XL)

HT5K274-3XL

5902801290282

60 (3XL)

HT5K280-4XL

5902801290237

62 (4XL)

HT5K274-4XL

5902801290299

62 (4XL)

CAT. I

SMARTPHONE
POCKET

Spodnie robocze krótkie

Charakterystyka:

Charakterystyka:

. spodnie robocze o mocnym zwartym splocie, gramaturze materiału

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
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267 g/m2 z dodatkowymi przeszyciami i wzmocnieniami;

. wyposażone w 5 kieszeni:

Spodnie robocze z szelkami

.
.

CAT. I

267 g/m2 z dodatkowymi przeszyciami i wzmocnieniami;
materiał: 65% poliester, 35% bawełna;
zapinana na zamek kryty plisą;
wyposażona w 4 kieszenie:
- 2 funkcjonalne kieszenie na piersi, z patką zapinaną na rzep;
- 2 podwójne kieszenie po bokach, częściowo zamykane na rzep;
na końcu rękawów ściągacze, góra bluzy zakończona stójką;
ochronna, odblaskowa wszywka z przodu i z tyłu bluzy;
wzmocnienia materiałowe na łokciach;
modny popielato-szary kolor z niebieskimi akcentami;
wygodny krój gwarantujący komfort użytkowania.

267 g/m2 z dodatkowymi przeszyciami i wzmocnieniami;
elastyczne szelki z regulacją długości;
wyposażone w 7 kieszeni:
- 2 zamykane kieszenie na klatce piersiowej z przegrodą
na telefon oraz przybory;
- 2 podwójne kieszenie po bokach z jedną dodatkową
zamykaną kieszenią na telefon;
- 1 boczna na nogawce;
- 2 tylne z patką zapinaną na rzep;
wstawki wzmacniające na nakolanniki i zawieszka na narzędzia;
udoskonalona regulacja w pasie za pomocą elastycznej taśmy;
modny popielato-szary kolor z niebieskimi akcentami;
wygodny krój gwarantujący komfort użytkowania.

HT5K270-S

5901867160171

ODZIEŻ ROBOCZA

ODZIEŻ ROBOCZA

Kurtka robocza

tkanina główna Rip Stop – odporna na rozdarcia;
materiał: 65% polyester, 35% bawełna;
wzmocnienia poliester Oxford 600D, 235 g/m²;
1 kieszeń kaburowa (na narzędzia);
2 kieszenie boczne zakrywane patkami;
1 kieszeń boczna na telefon;
2 kieszenie tylne zakrywane patkami;
taśma na narzędzia.

48 (S)

HT5K270-M

5901867160201

50 (M)

HT5K270-MD

5902801289408

27 (MD)

HT5K270-L

5901867160225

52 (L)

HT5K270-LD

5901867160249

54 (LD)

HT5K303-S

5902801208201

S

HT5K270-XL

5901867160263

56 (XL)

HT5K303-M

5902801208218

M

HT5K270-XXL

5901867160287

58 (XXL)

HT5K303-L

5902801208225

L

110 (XXL SLIM)

HT5K303-LD

5902801208249

LD

HT5K303-XL

5902801208263

XL

HT5K303-2XL

5902801208300

2XL

HT5K270-XXL SLIM

5902801289415

HT5K270-3XL

5902801290282

60 (3XL)

HT5K270-4XL

5902801290299

62 (4XL)

CAT. I
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Charakterystyka:

. kurtka robocza o mocnym splocie, gramatura materiału 190 g/m ;
. dodatkowe przeszycia i wzmocnienia z materiału Oxford 300D (na

. spodnie robocze o mocnym splocie, gramatura materiału 190 g/m2;
. dodatkowe przeszycia i wzmocnienia z materiału Oxford 300D

2

.
.
.
.

.
.
.
.

CAT. I
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CAT. I

SMARTPHONE
POCKET
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Spodnie robocze

Charakterystyka:

łokciach i ramionach, kieszenie dolne oraz duża górna kieszeń);
materiał: 20% bawełna, 80% poliester;
zapinana na zamek kryty plisą;
otwory wentylacyjne;
wyposażona w 7 kieszeni:
– 2 kieszenie po bokach zapinane na rzep;
– 2 głębokie, otwarte kieszenie po bokach;
– 1 funkcjonalna kieszeń na piersi, z patką zapinaną na rzep;
– 1 kieszeń na piersi na telefon komórkowy z patką zapinaną na rzep;
– 1 mniejsza i wąska otwarta kieszeń, np. na długopisy;
na końcu rękawów ściągacze, góra bluzy zakończona stójką;
metka na wpisanie indywidualnych danych właściciela na
wewnętrznej stronie kurtki;
modny granatowy kolor z szarymi i niebieskimi akcentami;
miękki materiał i wygodny krój gwarantujący komfort użytkowania.

(na kolanach oraz kieszeniach);

. materiał: 20% bawełna, 80% poliester;
. wyposażone w 7 kieszeni:

.
.
.
.
.

– 2 podwójne kieszenie po bokach: zapinane na rzep oraz
głębokie, otwarte;
– 1 kieszeń na telefon komórkowy z patką zapinaną na rzep;
– 2 boczne na nogawkach (jedna wąska i otwarta,
druga zapinana na rzep);
– 2 tylne z patką zapinaną na rzep;
uchwyt na młotek;
dodatkowy uchwyt przy pasku na akcesoria, zapinany na rzep;
udoskonalona regulacja w pasie za pomocą elastycznej taśmy;
modny granatowy kolor z szarymi i niebieskimi akcentami;
miękki materiał i wygodny krój gwarantujący komfort użytkowania.

HT5K281-S

5902801018466

48 (S)

HT5K275-S

5902801018589

48 (S)

HT5K281-M

5902801018480

50 (M)

HT5K275-M

5902801018602

50 (M)

HT5K281-L

5902801018503

52 (L)

HT5K275-L

5902801018626

52 (L)

HT5K281-LD

5902801018527

54 (LD)

HT5K275-LD

5902801018640

54 (LD)

HT5K281-XL

5902801018541

56 (XL)

HT5K275-XL

5902801018664

56 (XL)

58 (XXL)

HT5K275-XXL

5902801018688

58 (XXL)

HT5K275-3XL

5902801251344

60 (3XL)

HT5K275-4XL

5902801251351

62 (4XL)

HT5K281-XXL

5902801018565

HT5K281-3XL

5902801251375

60 (3XL)

HT5K281-4XL

5902801204852

62 (4XL)

CAT. I
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Spodnie robocze z szelkami

Spodnie robocze krótkie

Charakterystyka:
. spodnie robocze o mocnym splocie, gramatura materiału 190 g/m2;
. dodatkowe przeszycia i wzmocnienia z materiału Oxford 300D
(na kolanach oraz kieszeniach);
. materiał: 20% bawełna, 80% poliester;
. wyposażone w 10 kieszeni:
– 2 podwójne kieszenie po bokach: zapinane na rzep oraz głębokie,
otwarte;
– 2 zamykane kieszenie na klatce piersiowej z przegrodą na telefon
oraz przybory;
– 2 boczne na nogawkach (jedna wąska i otwarta, druga zapinana
na rzep);
– 2 tylne z patką zapinaną na rzep;
. uchwyt na młotek;
. dodatkowy uchwyt przy pasku na akcesoria, zapinany na rzep;
. udoskonalona regulacja w pasie za pomocą elastycznej taśmy;
. elastyczne szelki z regulacją długości;
. modny granatowy kolor z szarymi i niebieskimi akcentami;
. miękki materiał i wygodny krój gwarantujący komfort użytkowania.

Charakterystyka:

HT5K271-S

5902801018701

ODZIEŻ ROBOCZA

ODZIEŻ ROBOCZA

Kurtka robocza

. spodnie robocze o mocnym splocie, gramatura materiału 190 g/m2;
. materiał: 20% bawełna, 80% poliester;
. wyposażone w 7 kieszeni:

.
.
.
.
.

– 2 podwójne kieszenie po bokach: zapinane na rzep oraz głębokie,
otwarte;
– 1 kieszeń na telefon komórkowy z patką zapinaną na rzep;
– 2 boczne na nogawkach (jedna wąska i otwarta, druga zapinana
na rzep);
– 2 tylne z patką zapinaną na rzep;
uchwyt na młotek;
dodatkowy uchwyt przy pasku na akcesoria, zapinany na rzep;
udoskonalona regulacja w pasie za pomocą elastycznej taśmy;
modny granatowy kolor z szarymi i niebieskimi akcentami;
miękki materiał i wygodny krój gwarantujący komfort użytkowania,
szczególnie w okresie wiosenno-letnim.

48 (S)

HT5K271-M

5902801018725

50 (M)

HT5K271-MD

5902801251283

27 (MD)

HT5K301-S

5902801024788

48 (S)

HT5K271-L

5902801018749

52 (L)

HT5K301-M

5902801024795

50 (M)

HT5K271-LD

5902801018763

54 (LD)

HT5K301-L

5902801024801

52 (L)

HT5K271-XL

5902801018787

56 (XL)

HT5K301-LD

5902801024818

54 (LD)

HT5K271-XXL

5902801251306

58 (XXL)

HT5K301-XL

5902801024825

56 (XL)

HT5K271-XXL SLIM

5902801018800

110 (XXL SLIM)

HT5K301-XXL

5902801024832

58 (XXL)

HT5K271-3XL

5902801251320

60 (3XL)

HT5K301-3XL

5902801251382

60 (3XL)

HT5K271-4XL

5902801251337

62 (4XL)

HT5K301-4XL

5902801251399

62 (4XL)

CAT. I

SMARTPHONE
POCKET

21

SLIM FIT
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T-shirt poliesterowy

Charakterystyka:

Charakterystyka:

. materiał: 100% poliester, 160 g/m²;
. dopasowany krój;
. funkcja odprowadzania wilgoci (materiał oddychający).

. materiał: 100% poliester, 160 g/m²;
. dopasowany krój;
. funkcja odprowadzania wilgoci (materiał oddychający).

ODZIEŻ ROBOCZA

ODZIEŻ ROBOCZA

SLIM FIT

T-shirt poliesterowy

HT5K400-S

5902801207655

S

HT5K402-S

5902801207921

S

HT5K400-M

5902801207662

M

HT5K402-M

5902801208119

M
L

HT5K400-L

5902801207686

L

HT5K402-L

5902801208126

HT5K400-XL

5902801207785

XL

HT5K402-XL

5902801208171

XL

HT5K400-2XL

5902801207815

2XL

HT5K402-2XL

5902801208188

2XL

HT5K400-3XL

5902801207822

3XL

HT5K402-3XL

5902801208195

3XL

SLIM FIT

T-shirt poliesterowy

T-shirt bawełniany

Charakterystyka:

Charakterystyka:

. materiał: 100% poliester, 160 g/m²;
. dopasowany krój;
. funkcja odprowadzania wilgoci (materiał oddychający).

. materiał: 100% bawełna, 180 g/m²;
. klasyczny krój.

HT5K401-S

5902801207839

S

HT5K410-S

5902801286230

S

HT5K401-M

5902801207846

M

HT5K410-M

5902801286247

M

HT5K401-L

5902801207877

L

HT5K410-L

5902801286292

L

HT5K401-XL

5902801207891

XL

HT5K410-XL

5902801286346

XL

HT5K401-2XL

5902801207907

2XL

HT5K410-2XL

5902801286452

2XL

HT5K401-3XL

5902801207914

3XL

HT5K410-3XL

5902801286469

3XL
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ODZIEŻ ROBOCZA

T-shirt bawełniany
Charakterystyka:

. materiał: 100% bawełna, 180 g/m²;
. klasyczny krój.

HT5K411-S

5902801286490

S

HT5K411-M

5902801286506

M

HT5K411-L

5902801286575

L

HT5K411-XL

5902801286599

XL

HT5K411-2XL

5902801286643

2XL

HT5K411-3XL

5902801286667

3XL

T-shirt bawełniany
Charakterystyka:

. materiał: 100% bawełna, 180 g/m²;
. klasyczny krój.

24

HT5K412-S

5902801286735

S

HT5K412-M

5902801286940

M

HT5K412-L

5902801287022

L

HT5K412-XL

5902801287060

XL

HT5K412-2XL

5902801287077

2XL

HT5K412-3XL

5902801287107

3XL
25

Polo bawełniane

Charakterystyka:

Charakterystyka:

. materiał: 100% bawełna, 180 g/m²;
. klasyczny krój.

. materiał: 100% bawełna pique, 250 g/m²;
. klasyczny krój.

ODZIEŻ ROBOCZA

ODZIEŻ ROBOCZA
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T-shirt bawełniany

HT5K413-S

5902801287114

S

HT5K416-S

5902801287374

S

HT5K413-M

5902801287121

M

HT5K416-M

5902801287411

M

HT5K413-L

5902801287138

L

HT5K416-L

5902801275036

L

HT5K413-XL

5902801287145

XL

HT5K416-XL

5902801275043

XL

HT5K413-2XL

5902801287152

2XL

HT5K416-2XL

5902801275173

2XL

HT5K413-3XL

5902801287169

3XL

HT5K416-3XL

5902801275180

3XL

Polo bawełniane

Polo bawełniane

Charakterystyka:

Charakterystyka:

. materiał: 100% bawełna pique, 250 g/m²;
. klasyczny krój.

. materiał: 100% bawełna pique, 250 g/m²;
. klasyczny krój.

HT5K415-S

5902801287244

S

HT5K417-S

5902801275203

S

HT5K415-M

5902801287251

M

HT5K417-M

5902801275210

M

HT5K415-L

5902801287282

L

HT5K417-L

5902801275265

L

HT5K415-XL

5902801287299

XL

HT5K417-XL

5902801275364

XL

HT5K415-2XL

5902801287312

2XL

HT5K417-2XL

5902801275388

2XL

HT5K415-3XL

5902801287343

3XL

HT5K417-3XL

5902801275456

3XL
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ODZIEŻ ROBOCZA

ODZIEŻ ROBOCZA

Polo bawełniane

Koszulka bawełniana
z długim rękawem

Charakterystyka:

. materiał: 100% bawełna pique, 250 g/m²;
. klasyczny krój.

Charakterystyka:

. materiał: 100% bawełna, 180 g/m²;
. klasyczny krój.

HT5K418-S

5902801275463

S

HT5K421-S

5902801275777

S

HT5K418-M

5902801275470

M

HT5K421-M

5902801275814

M
L

HT5K418-L

5902801275494

L

HT5K421-L

5902801275821

HT5K418-XL

5902801275500

XL

HT5K421-XL

5902801276033

XL

HT5K418-2XL

5902801275517

2XL

HT5K421-2XL

5902801277122

2XL

HT5K418-3XL

5902801275524

3XL

HT5K421-3XL

5902801277153

3XL

Koszulka bawełniana
z długim rękawem

Peleryna PVC

Charakterystyka:

. materiał: 100% PVC, grubość 0.15 mm.

Charakterystyka:

. materiał: 100% bawełna, 180 g/m²;
. klasyczny krój.
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HT5K420-S

5902801275692

S

HT5K420-M

5902801275715

M

HT5K420-L

5902801275722

L

HT5K420-XL

5902801275739

XL

HT5K420-2XL

5902801275746

2XL

HT5K420-3XL

5902801275760

3XL

HT5K264

5902801214684

dł. 100 cm / szer.130 cm
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AKCESORIA
ODZIEŻY ROBOCZEJ

Skarpety bawełniane, krótkie

Charakterystyka:

Charakterystyka:

. materiał: 100% bawełna 290 g/m²;
. regulacja na rzep;
. otwory wentylacyjne.

. materiał: 78% bawełna, 15% poliamid, 5% polipropylen, 2% elastan;

HT5K186

rozm. uniwersalny
(57-61 cm)

5902801214738

HT5K452-39-40

5902801286186

39-40

HT5K452-41-42

5902801286193

41-42

HT5K452-43-44

5902801286209

43-44

Czapka z daszkiem typu kask /
przemysłowa

Skarpety bawełniane, długie

Charakterystyka:

. materiał: 78% bawełna, 15% poliamid, 5% polipropylen, 2% elastan;

AKCESORIA ODZIEŻY ROBOCZEJ

AKCESORIA ODZIEŻY ROBOCZEJ

Czapka z daszkiem

Charakterystyka:

. materiał: 100% bawełna, 240 g/m²;
. regulacja na rzep;
. otwory wentylacyjne.

EN 812

REFLECTIVE
ELEMENTS

32

HT5K188

5902801214783

uniwersalny (57-61 cm)

HT5K451-39-40

5902801286070

39-40

HT5K451-41-42

5902801286162

41-42

HT5K451-43-44

5902801286179

43-44

Komin wielofunkcyjny

Pasek

Charakterystyka:

Charakterystyka:

. materiał: 100% poliester mikrofibra, 130 g/m²;
. elementy odblaskowe;
. bezszwowy.

. materiał: 100% poliester;
. zapinany na klamrę.

HT5K236

5902801296376

uniwersalny (57-61 cm)

HT5K442

5902801286063

rozm. uniwersalny,
(120cm dł., 4cm szer.)
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ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA

Komplet przeciwdeszczowy

Charakterystyka:

Charakterystyka:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

CAT. I

REFLECTIVE
ELEMENTS

materiał: PU 100% poliester;
wodoodporna;
zgrzewane szwy;
kaptur pełny, chowany do kołnierza;
kurtka zapinana na zamek przykryty plisą;
2 kieszenie dolne zakryte patką;
na klatce piersiowej kieszeń na telefon komórkowy;
regulacja dołu rękawa za pomocą rzepu;
taśmy odblaskowe zapewniają widoczność w trudnych warunkach;
kolor żółty;
wygodny i luźny krój gwarantujący komfort użytkowania.

materiał: 65% PVC, 35% poliester;
wodoodporny;
zgrzewane szwy;
taśmy odblaskowe zapewniają widoczność w trudnych warunkach;
kurtka:
- zapinana na napy;
- odpinany kaptur;
- 2 kieszenie dolne zakryte patką;
- regulacja dołu rękawa za pomocą nap;
. spodnie ogrodniczki:
- odpinane szelki;
- rozporek zapinany na nap;
- regulacja dołu nogawek za pomocą nap;
. kolor żółty;
. wygodny i luźny krój gwarantujący komfort użytkowania.

.
.
.
.
.

HT5K263-S

5902801219535

S

HT5K261-S

5902801219351

S

HT5K263-M

5902801220708

M

HT5K261-M

5902801219368

M

HT5K261-L

5902801219375

L

HT5K263-L

5902801220777

L

HT5K263-XL

5902801220791

XL

HT5K263-2XL

5902801221224

2XL

HT5K263-3XL

5902801221750

3XL

CAT. I

REFLECTIVE
ELEMENTS
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REFLECTIVE
ELEMENTS

5902801219382

XL

5902801219399

2XL

HT5K261-3XL

5902801219429

3XL

Komplet przeciwdeszczowy

Softshell ostrzegawczy

Charakterystyka:

Charakterystyka:

materiał: 100% poliester z powłoką poliuretanową;
wodoodporny;
zgrzewane szwy;
taśmy odblaskowe zapewniają widoczność w trudnych warunkach;
kurtka:
- zapinana na napy;
- odpinany kaptur;
- 2 kieszenie dolne zakryte patką;
- regulacja dołu rękawa za pomocą nap;
. spodnie ogrodniczki:
- odpinane szelki;
- rozporek zapinany na nap;
- kieszeń boczna zapinana na nap;
. kolor żółty;
. wygodny i luźny krój gwarantujący komfort użytkowania.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

CAT. I

HT5K261-XL
HT5K261-2XL

materiał: 96% poliester / 4% spandex, 315 g/m²;
wodoodporność 5000 mm / m² / 24 h;
oddychalność 2000 g / m² / 24 h;
plisa chroniąca brodę;
2 dolne kieszenie na zamek;
taśmy odblaskowe naszywane.

HT5K262-S

5902801215117

S

HT5K353-S

5902801203633

S

HT5K262-M

5902801214813

M

HT5K353-M

5902801203640

M

HT5K262-L

5902801214776

L

HT5K262-XL

5902801215681

XL

HT5K262-2XL

5902801214745

2XL

HT5K262-3XL

5902801214769

3XL

EN ISO 20471

CAT II

2

EN 343

3
1

EN ISO
13688

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA

Kurtka przeciwdeszczowa

HT5K353-L

5902801203879

L

HT5K353-XL

5902801203893

XL

HT5K353-2XL

5902801203916

2XL

HT5K353-3XL

5902801203923

3XL
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T-shirt ostrzegawczy

Charakterystyka:
wykonana z wysokiej jakości poliestru 100%;
gramatura 120 g/m²;
2 odblaskowe pasy szerokości 5 cm;
zapięcia na rzepy;
trwałość materiałów odblaskowych – 25 prań w temperaturze 40°.

Charakterystyka:

EN ISO 20471

CAT II

2

EN ISO
13688

HT5K231-L

5902801024863

L

1 szt.

100 szt.

HT5K231-XL

5902801024870

XL

1 szt.

100 szt.

HT5K231-2XL

5902801024887

2XL

1 szt.

100 szt.

HT5K231-3XL

5902801024897

3XL

1 szt.

100 szt.

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA

Kamizelka ostrzegawcza

. materiał: 100% poliester 150 g/m²;
. taśmy odblaskowe naszywane;

EN ISO 20471

CAT II

2

EN ISO
13688

HT5K233-S

5902801207495

S

HT5K233-M

5902801207532

M

HT5K233-L

5902801207549

L

HT5K233-XL

5902801207556

XL

HT5K233-2XL

5902801207587

2XL

HT5K233-3XL

5902801207648

3XL

Polo ostrzegawcze
Charakterystyka:

.
.
.
.

EN ISO 20471

CAT II
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2

EN ISO
13688

materiał: 100%, poliester 150 g/m²;
polo zapinane na guziki;
kołnierzyk w kolorze grafitowym;
taśmy odblaskowe naszywane.

HT5K234-S

5902801207433

S

HT5K234-M

5902801207440

M

HT5K234-L

5902801207457

L

HT5K234-XL

5902801207464

XL

HT5K234-2XL

5902801207471

2XL

HT5K234-3XL

5902801207488

3XL
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AKCESORIA
ODZIEŻY OSTRZEGAWCZEJ

Szelki

Charakterystyka:

Charakterystyka:

.
.
.
.

REFLECTIVE
ELEMENTS

materiał: 60% bawełna, 40% poliester, 250 g/m²;
regulacja z tyłu na rzep;
otwory wentylacyjne;
rozmiar uniwersalny - obwód głowy 57-61cm.

HT5K187

5902801214752

rozmiar uniwersalny
(57-61 cm)

AKCESORIA ODZIEŻY OSTRZEGAWCZEJ

AKCESORIA ODZIEŻY OSTRZEGAWCZEJ

Czapka z daszkiem

. materiał: 100% poliester;
. rozmiar uniwersalny (120 cm x 4 cm).

REFLECTIVE
ELEMENTS

HT5K440

5902801285936

rozm. uniwersalny,
(120 cm dł., 4 cm szer.)

Komin wielofunkcyjny
Charakterystyka:

. materiał: 100% poliester mikrofibra, 130 g/m²;
. elementy odblaskowe;
. bezszwowy.

REFLECTIVE
ELEMENTS

42

HT5K235

5902801296291

rozmiar uniwersalny
(57-61 cm)
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OCHRONA GŁOWY,
OCZU I TWARZY

Półmaska przeciwpyłowa

Charakterystyka:
klasa optyczna „1”;
wysokiej jakości przezroczyste szkła poliwęglanowe;
specjalna powłoka redukująca parowanie szkieł;
odporne na zarysowania;
regulowane ramiona dające możliwość dopasowania do kształtów
twarzy;
miękko wykończone, wyprofilowane zauszniki;
ultralekkie.

Charakterystyka:
wykonana z cienkiej, delikatnej, nie powodującej uczuleń włókniny;
dopasowana do kształtów twarzy;
filtr przeciwpyłowy z aktywnym węglem;
wentyl wydechowy umieszczony z przodu;
zakładana na elastyczną gumkę;
. filtr FFP1 chroni przed szkodliwym działaniem aerozoli z cząstek
stałych i ciekłych.

HT5K002

5901867121202

180x120 mm
regulowany

24 szt.

96 szt.

HT5K151

5901867121264

uniwersalny

10 szt.

120 szt.

Okulary ochronne przyciemniane

Półmaska przeciwpyłowa

Charakterystyka:
klasa optyczna „1”;
wysokiej jakości szkła poliwęglanowe;
przyciemnienie szkieł – stopień 6;
ochrona przed szkodliwym promieniowaniem UV 400;
specjalna powłoka redukująca parowanie szkieł;
odporne na zarysowania;
regulowane ramiona dające możliwość dopasowania do kształtów
twarzy;
miękko wykończone, wyprofilowane zauszniki;
ultralekkie.

Charakterystyka:
wykonana z cienkiej, delikatnej, nie powodującej uczuleń włókniny;
dopasowana do kształtów twarzy;
filtr przeciwpyłowy z aktywnym węglem;
zawór wydechowy umieszczony z przodu;
zakładana na elastyczną gumkę;
. filtr FFP2 chroni przed drobnoustrojami, płynami i drobnymi
cząsteczkami.

HT5K001

5901867131072

180x120 mm
regulowany

24 szt.

96 szt.

HT5K152

5901867121233

Gogle ochronne

Kask ochronny

Charakterystyka:
wentylowane, nieparujące;
odporne na zarysowania;
wykonane z wysokiej jakości poliwęglanu grubości 1 mm
zapewniającj szerokie pole widzenia;
wykonane zgodnie z normą EN 166;
odporność mechaniczna – 1F;
elastyczna taśma gwarantuje idealne dopasowanie oraz wygodę
użytkowania.

Charakterystyka:

uniwersalny 10 szt.

OCHRONA GŁOWY, OCZU I TWARZY

OCHRONA GŁOWY, OCZU I TWARZY

Okulary ochronne

120 szt.

. otwory na bokach kasku umożliwiają zamocowanie dodatkowych

.
.
.
.
.
.
.

akcesoriów: uchwytów mocujących, ramki do osłony twarzy,
ochronników słuchu, osłony twarzy;
otwory wentylacyjne;
potnik z gąbki;
wąski daszek zapewniający pole widzenia;
zabezpiecza przed promieniowaniem UV;
waga 318 g;
regulowany rozmiar 54-61 cm;
chroni przy napięciach do 440 VAC i 1000 V.

Kompatybilny z akcesoriami do osłony twarzy Högert Technik HT5K030, HT5K031,
HT5K033, HT5K185 oraz akcesoriami ochrony słuchu Högert Technik HT5K179.

EN
EN
EN166
166
166 CAT.
CAT.
CAT.IIIIII
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FT
FT
FT
FT
MECHANICAL
MECHANICAL
MECHANICAL
MECHANICAL
RESISTANCE
RESISTANCE
RESISTANCE
RESISTANCE

HDPE
HT5K003

5902801004070

uniwersalny

10 szt.

120 szt.

HT5K180

5902801006074

biały

1 szt.

105 szt.

HT5K181
HT5K182

5902801006081

niebieski

1 szt.

105 szt.

5902801006098

czerwony

1 szt.

HT5K183

105 szt.

5902801006104

żółty

1 szt.

105 szt.
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Osłona twarzy z poliwęglanu

Charakterystyka:
wygodne i szybkie mocowanie.

Charakterystyka:
spełnia wymagania PN-EN 166:1998;
klasa optyczna 1 (najwyższa);
nie ogranicza widoczności;
regulowany pasek umożliwiający precyzyjne dopasowanie
do obwodu głowy;
łatwa w montażu;
lekka.

Kompatybilny z kaskami ochronnymi Högert Technik HT5K180, HT5K181, HT5K182,

Kompatybilna z kaskami ochronnymi Högert Technik HT5K180, HT5K181, HT5K182,

HT5K183, akcesoriami do osłony twarzy Högert Technik HT5K030, HT5K033

HT5K183, akcesoriami do osłony twarzy Högert Technik HT5K030, HT5K033, HT5K185

oraz akcesoriami ochrony słuchu Högert Technik HT5K179.

oraz akcesoriami ochrony słuchu Högert Technik HT5K179.

PC

PA

POLYCARBONATE

HT5K185

5902801006111

uniwersalny

1 szt.

300 szt.

HT5K031

5902801006142

320x190 mm

1 szt.

250 szt.

OCHRONA GŁOWY, OCZU I TWARZY

OCHRONA GŁOWY, OCZU I TWARZY

Uchwyt do mocowania osłony twarzy

Ramka do osłony twarzy
Charakterystyka:
wygodne i szybkie mocowanie bezpośrednio w otworach kasku;
uchylna;
lekka.

Kompatybilna z kaskami ochronnymi Högert Technik HT5K180, HT5K181, HT5K182,
HT5K183, akcesoriami do osłony twarzy Högert Technik HT5K031, HT5K033, HT5K185
oraz akcesoriami ochrony słuchu Högert Technik HT5K179.

PA

EN 1731

HT5K030

5902801006135

uniwersalny

1 szt.

200 szt.

Osłona twarzy z siatki stalowej
Charakterystyka:
spełnia wymagania EN-1731-S, EN-166-B;
oczka zapewniają dobrą wentylację, szczególnie przydatną w okresie
letnim przy wysokich temperaturach;
zapewnia wysoką przepuszczalność światła;
optymalna długość siatki umożliwia swobodne pochylanie głowy,
bez opierania o klatkę piersiową;
łatwa w montażu;
lekka.

Kompatybilna z kaskami ochronnymi Högert Technik HT5K180, HT5K181, HT5K182,
HT5K183, akcesoriami do osłony twarzy Högert Technik HT5K030, HT5K033, HT5K185
oraz akcesoriami ochrony słuchu Högert Technik HT5K179.

STEEL

HT5K033
48

5902801006159

200x80 mm

1 szt.

250 szt.
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OCHRONA SŁUCHU

Charakterystyka:

. wygłuszenie SNR – 28 dB (wskaźnik poziomu redukcji hałasu);
. norma EN 352-1;
. wygodne poduszki uszczelniające wypełnione pianką z płynem
zapewniające optymalne uszczelnienie, dokładne dopasowanie
do ucha i jednocześnie niewielki nacisk na skórę;
. wysoki komfort użytkowania;
. lekkie;
. do użycia w miejscach o umiarkowanym natężeniu dźwięków
przemysłowych.

CAT. III

EN 352-1

OCHRONA SŁUCHU

OCHRONA SŁUCHU

Ochrona słuchu

SNR
28dB

HT5K177

5902801038310

uniwersalny

Ochrona słuchu do kasku
Charakterystyka:
mocowane do kasku;
wygłuszenie SNR – 31 dB (wskaźnik poziomu redukcji hałasu);
norma EN 352-3;
wygodne poduszki uszczelniające wypełnione pianką z płynem
zapewniające optymalne uszczelnienie, dokładne dopasowanie do
ucha i jednocześnie niewielki nacisk na skórę;
. wysoki komfort użytkowania;
. łatwe w montażu, lekkie.

.
.
.
.

Kompatybilne z kaskami ochronnymi Högert Technik HT5K180, HT5K181, HT5K182,
HT5K183.

CAT. II

EN 352-3

SNR
31dB

HT5K178
52

5902801038327

uniwersalny
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OCHRONA DŁONI

Charakterystyka:
wysoka odporność na rozdzieranie i przekłuwanie;
wysokiej jakości dzianina, bawełna powlekana lateksem;
ściągacz w nadgarstku;
dobra chwytność przy zachowaniu czucia w palcach;
zapobiegają wyślizgiwaniu się narzędzi z rąk;
dopasowane do dłoni, elastyczne.

CAT. II

10"
10"
10"
10"

Wskaźniki przyjmują wartości od 0 do 4 lub od 0 do 5, w przypadku parametru odporności
na przecięcie. Pomiary przeprowadzane są w warunkach laboratoryjnych.

SIZE
SIZE
SIZE
SIZE

a → odporność na ścieranie
b → odporność na przecięcie
c → odporność na rozdarcie
d → odporność na przekłucie

CAT. II

Rękawice robocze

Charakterystyka:
wysoka odporność na ścieranie;
wysokiej jakości licowa skóra świńska, garbowana roślinnie;
ściągacz w nadgarstku, Velcro rzep;
dodatkowe przeszycia i wzmocnienia;
dobra chwytność przy zachowaniu czucia w palcach;
zapobiegają wyślizgiwaniu się narzędzi z rąk;
dopasowane do dłoni, elastyczne.

(4, 0-4)
(1, 0-5)
(1, 0-4)
(1, 0-4)

Wskaźniki przyjmują wartości od 0 do 4 lub od 0 do 5, w przypadku parametru odporności
na przecięcie. Pomiary przeprowadzane są w warunkach laboratoryjnych.

HT5K216

5901867135537

10�

12 szt.

a → odporność na ścieranie
b → odporność na przecięcie
c → odporność na rozdarcie
d → odporność na przekłucie

120 szt.

5901867121295

8�

12 szt.

120 szt.

5901867121325

10�

12 szt.

120 szt.

Rękawice robocze nitrylowe
Charakterystyka:
wysoka odporność na rozdzieranie i przekłuwanie;
część wierzchnia i chwytna oblewana powłoką z nitrylu;
zakończone dzianinowym ściągaczem;
dobra chwytność przy zachowaniu czucia w palcach;
zapobiegają wyślizgiwaniu się narzędzi z rąk;
bezpieczne dla środowiska, nitryl ulega biodegradacji.

CAT. II
(3, 0-4)
(1, 0-5)
(4, 0-4)
(3, 0-4)

HT5K208
HT5K210

Charakterystyka:
wysoka odporność na ścieranie;
wysokiej jakości skóra bydlęca licowa;
dodatkowe przeszycia i wzmocnienia;
usztywniony mankiet;
wypodszewkowane od wewnątrz – podniesiony komfort użytkowania;
dobra chwytność przy zachowaniu czucia w palcach;
zapobiegają wyślizgiwaniu się narzędzi z rąk.

SIZE
SIZE
SIZE

a → odporność na ścieranie
b → odporność na przecięcie
c → odporność na rozdarcie
d → odporność na przekłucie

(2, 0-4)
(1, 0-5)
(4, 0-4)
(4, 0-4)

Rękawice robocze

10"
10"
10"
Wskaźniki przyjmują wartości od 0 do 4 lub od 0 do 5, w przypadku parametru odporności
na przecięcie. Pomiary przeprowadzane są w warunkach laboratoryjnych.

HT5K214

5901867135506

10.5�

12 szt.

120 szt.

OCHRONA DŁONI

OCHRONA DŁONI
CAT. II

Rękawice robocze

10"
SIZE

NITRILE/
POLYESTER

a → odporność na ścieranie
b → odporność na przecięcie
c → odporność na rozdarcie
d → odporność na przekłucie

(3, 0-4)
(1, 0-5)
(2, 0-4)
(1, 0-4)

HT5K215

5902801004056

10"

1 szt.

120 szt.

Rękawice robocze ocieplane
Charakterystyka:
wysoka odporność na rozdzieranie i przekłuwanie;
wykonane z wysokiej jakości dzianiny poliestrowej powlekanej lateksem;
dobra chwytność przy zachowaniu czucia w palcach;
zapobiegają wyślizgiwaniu się narzędzi z rąk.

CAT. II

10"
SIZE

LATEX/
POLYESTER/
ACRYLIC

a → odporność na ścieranie
b → odporność na przecięcie
c → odporność na rozdarcie
d → odporność na przekłucie
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(2, 0-4)
(2, 0-5)
(4, 0-4)
(2, 0-4)

Wskaźniki przyjmują wartości od 0 do 4 lub od 0 do 5, w przypadku parametru odporności
na przecięcie. Pomiary przeprowadzane są w warunkach laboratoryjnych.

HT5K202

5902801017841

10"

12 szt.

60 szt.
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OCHRONA NÓG

S1

SRC

200J

EVA

Półbuty robocze

Charakterystyka:
. wykonane zgodnie z normą określającą wymagania dotyczące
obuwia bezpiecznego - ISO 20345:2011;
. posiadają właściwości antypoślizgowe SRC;
. wzmocniona zabudowa pięty;
. stalowy podnosek dla większej ochrony palców (wytrzymujący
uderzenia do 200 J);
. wykonane ze skóry nubuk;
. antypoślizgowe podeszwy wykonane z gumy;
. podszewka z oddychającej dzianiny siatkowej zapewniającej dobrą
wentylację;
. wyściółka EVA – zapobiegająca otarciom;
. zapewniają absorpcję energii w części piętowej;
. odporne na olej napędowy i smary;
. posiadają właściowości antyelektrostatyczne;
. kolor czarny z niebieskimi wstawkami;
. optymalne dopasowanie do stopy zapewnia wygodę użytkowania.

Charakterystyka:

LINING

RUBBER

. wykonane zgodnie z normą określającą wymagania dotyczące
obuwia bezpiecznego - ISO 20 345:2011;

. posiadają właściwości antypoślizgowe SRC;
. wzmocniona zabudowa pięty;
. stalowy podnosek dla większej ochrony palców (wytrzymujący
uderzenia do 200 J);

. wykonane z wytrzymałego tworzywa;
. antypoślizgowe podeszwy wykonane z poliuretanu;
. podszewka z oddychającej dzianiny siatkowej zapewniającej dobrą
.
.
.
.
.
.

5902801038501

25cm/ 39

HT5K503-39

5902801038426

25cm/ 39

HT5K504-40

5902801038518

25.5cm/ 40

HT5K503-40

5902801038433

25.5cm/ 40

HT5K504-41

5902801038525

26.5cm/ 41

HT5K503-41

5902801038440

26.5cm/ 41

HT5K504-42

5902801038570

27cm/ 42

HT5K503-42

5902801038457

27cm/ 42

HT5K504-43

5902801038532

28cm/ 43

HT5K503-43

5902801038464

28cm/ 43

HT5K504-44

5902801038549

28.5cm/ 44

HT5K503-44

5902801038471

28.5cm/ 44

HT5K504-45

5902801038556

29.5cm/ 45

HT5K504-46

5902801038563

30.5cm/ 46

S1

LINING

SRC

EVA

EVA

60

200J

5902801038488

29.5cm/ 45

5902801038495

30.5cm/ 46

Charakterystyka:
. wykonane zgodnie z normą określającą wymagania dotyczące
obuwia bezpiecznego - ISO 20345:2011;
. kategoria obuwia ochronnego z dodatkowymi właściwościami,
do użytku w pracy – S1P;
. posiadają właściwości antypoślizgowe SRC;
. wzmocniona zabudowa pięty;
. stalowy podnosek dla większej ochrony palców (wytrzymujący
uderzenia do 200 J);
. wykonane ze skóry, kolor granatowo-zielony z czarnymi wstawkami
i elementami odblaskowymi;
. antypoślizgowe podeszwy wykonane z poliuretanu;
. podszewka z oddychającej dzianiny siatkowej zapewniającej dobrą
wentylację;
. wyściółka – EVA zapobiegająca otarciom;
. zapewniają absorpcję energii w części piętowej;
. odporne na olej napędowy i smary;
. stalowa wkładka zabezpieczająca przed przebiciami do 1100 Kn;
. posiadają właściwości antyelektrostatyczne;
. model sportowy;
. optymalne dopasowanie do stopy zapewnia wygodę użytkowania.

.
.
.
.
.
.

RUBBER

HT5K503-45
HT5K503-46

Półbuty robocze

.
.

SRC

200J

Charakterystyka:

.
.
.
.

S1

PU

Półbuty robocze
. wykonane zgodnie z normą określającą wymagania dotyczące

CAT. II

wentylację;
wyściółka – EVA zapobiegająca otarciom;
zapewniają absorpcję energii w części piętowej;
odporne na olej napędowy i smary;
posiadają właściwości antyelektrostatyczne;
kolor czarny z niebieskimi elementami;
optymalne dopasowanie do stopy zapewnia wygodę użytkowania.

HT5K504-39

CAT. II

obuwia bezpiecznego – ISO 20 345:2011;
kategoria obuwia ochronnego do użytku w pracy S1;
posiadają właściwości antypoślizgowe SRC;
wykonane z wysokiej jakości materiału KPU;
stalowy podnosek dla zwiększonej ochrony palców (wytrzymujący
uderzenia do 200 J);
wzmocniona zabudowa pięty;
podeszwa z oddychającej dzianiny siatkowej zapewniającej dobrą
wentylację;
wyściółka – EVA zapobiegająca otarciom;
zapewniają absorpcję energii w części piętowej;
odporne na olej napędowy i smary;
posiadają właściwości antyelektrostatyczne;
optymalne dopasowanie do stopy zapewnia wygodę użytkowania;
gumowa podeszwa o wydłużonej żywotności.

HT5K505-39

5902801253157

26 cm / 39

HT5K502-39

5902801025341

25cm/nr 39

1 para

10 szt.

HT5K505-40

5902801255168

26.6 cm / 40

HT5K502-40

5902801025358

25.5cm/nr 40

1 para

10 szt.

HT5K505-41

5902801255205

27.3 cm / 41

HT5K502-41

5902801025365

26.5cm/nr 41

1 para

10 szt.

HT5K505-42

5902801255236

28 cm / 42

HT5K502-42

5902801025372

27cm/nr 42

1 para

10 szt.

HT5K505-43

5902801255250

28.6 cm / 43

HT5K502-43

5902801025389

28cm/nr 43

1 para

10 szt.

29.3 cm / 44

HT5K502-44

5902801025396

28.5cm/nr 44

1 para

10 szt.

CAT. II

S1P SRC

OCHRONA NÓG

OCHRONA NÓG
CAT. II

Półbuty robocze

HT5K505-44

5902801255274

HT5K505-45

5902801255298

30 cm / 45

HT5K502-45

5902801025402

29.5cm/nr 45

1 para

10 szt.

HT5K505-46

5902801255311

30. 7cm / 46

HT5K502-46

5902801025419

30.5cm/nr 46

1 para

10 szt.
61

Trzewiki ocieplane

Charakterystyka:

Charakterystyka:
. wykonane zgodnie z normą określającą wymagania dotyczące
obuwia bezpiecznego - ISO 20345:2011;
. kategoria obuwia bezpiecznego z dodatkowymi właściwościami,
do użytku w pracy – S3;
. posiadają właściwości antypoślizgowe SRC;
. wzmocniona zabudowa pięty;
. kompozytowy podnosek dla większej ochrony palców (wytrzymujący
uderzenia do 200 J);
. zapewniają absorpcję energii w części piętowej;
. odporne na olej napędowy i smary;
. Kevlarowa wkładka zabezpieczająca przed przebiciami do 1100 N;
. posiadają właściwości antyelektrostatyczne;
. ograniczona przepuszczalność i absorpcja wody;
. wierzch wykonany ze skóry licowej, podeszwa z tworzywa PU
Techwork;
. wyściółka z dzianiny polarowej zapewniającej ochronę przed niskimi
temperaturami;
. dodatkowy kołnierz z miękkiej tkaniny z materiału chroniącego kostkę;
. kolor czarny;
. optymalne dopasowanie do stopy zapewnia wygodę użytkowania.

. wykonane zgodnie z normą określającą wymagania dotyczące
obuwia bezpiecznego - ISO 20345:2011;

. kategoria obuwia ochronnego z dodatkowymi właściwościami,
do użytku w pracy – S1P;

. posiadają właściwości antypoślizgowe SRC;
. wzmocniona zabudowa pięty;
. stalowy podnosek dla większej ochrony palców (wytrzymujący
uderzenia do 200 J);

. wykonane ze skóry, kolor czarny;
. antypoślizgowe podeszwy wykonane z poliuretanu;
. podszewka z oddychającej dzianiny siatkowej zapewniającej dobrą
.
.
.
.
.
.

CAT. II

S1P SRC

wentylację;
wyściółka – EVA zapobiegająca otarciom;
zapewniają absorpcję energii w części piętowej;
odporne na olej napędowy i smary;
stalowa wkładka zabezpieczająca przed przebiciami do 1100 Kn;
posiadają właściwości antyelektrostatyczne;
optymalne dopasowanie do stopy zapewnia wygodę użytkowania.

HT5K501-39

5902801025181

25cm/nr 39

1 para

10 szt.

HT5K560-39

5902801238970

25 cm/ 39

HT5K501-40

5902801025198

25.5cm/nr 40

1 para

10 szt.

HT5K560-40

5902801239250

26 cm/ 40

HT5K501-41

5902801025204

26.5cm/nr 41

1 para

10 szt.

HT5K560-41

5902801239847

26.5 cm/ 41

HT5K501-42

5902801025211

27cm/nr 42

1 para

10 szt.

HT5K560-42

5902801241277

27cm/ 42

HT5K501-43

5902801025228

28cm/nr 43

1 para

10 szt.

HT5K560-43

5902801241314

28 cm/ 43

HT5K501-44

5902801025235

28.5cm/nr 44

1 para

10 szt.

HT5K560-44

5902801241345

28.5 cm/ 44

HT5K501-45

5902801025242

29.5cm/nr 45

1 para

10 szt.

HT5K560-45

5902801241383

29 cm/ 45

HT5K501-46

5902801025259

30.5cm/nr 46

1 para

10 szt.

HT5K560-46

5902801241413

30 cm/ 46

CAT. II

200J

SRC

PU

1100N

Półbuty robocze

Trzewiki robocze

Charakterystyka:

Charakterystyka:
. wykonane zgodnie z normą określającą wymagania dotyczące
obuwia bezpiecznego -EN ISO 20345:2011;
. kategoria obuwia ochronnego z dodatkowymi właściwościami,
do użytku w pracy – S1P;
. posiadają właściwości antypoślizgowe SRC;
. wzmocniona zabudowa pięty;
. stalowy podnosek dla większej ochrony palców (wytrzymujący
uderzenia do 200 J);
. wykonane ze skóry, kolor granatowo-zielony z czarnymi wstawkami
i elementami odblaskowymi;
. antypoślizgowe podeszwy wykonane z poliuretanu;
. podszewka z oddychającej dzianiny siatkowej zapewniającej dobrą
wentylację;
. wyściółka – EVA zapobiegająca otarciom;
. zapewniają absorpcję energii w części piętowej;
. odporne na olej napędowy i smary;
. stalowa wkładka zabezpieczająca przed przebiciami do 1100 Kn;
. posiadają właściwości antyelektrostatyczne;
. dodatkowy kołnierz z miękkiej tkaniny z materiału chroniącego
kostkę;
. model sportowy;
. optymalne dopasowanie do stopy zapewnia wygodę użytkowania.

. wykonane zgodnie z normą określającą wymagania dotyczące
.
.
.
.
.
.
.
.
.

CAT. II

62

SB

SRC

POLAR

obuwia bezpiecznego – ISO 20345:2011;
kategoria obuwia ochronnego do użytku w pracy – SB;
posiadają właściwości antypoślizgowe SRC;
wzmocniona zabudowa pięty;
stalowy podnosek dla większej ochrony palców (wytrzymujący
uderzenia do 200 J);
wykonane ze skóry, kolor czarny;
antypoślizgowe podeszwy wykonane z poliuretanu;
podszewka z oddychającej dzianiny siatkowej zapewniającej dobrą
wentylację;
wyściółka – EVA zapobiegająca otarciom;
zapewniają absorpcję energii w części piętowej;
odporne na olej napędowy i smary;
optymalne dopasowanie do stopy zapewnia wygodę użytkowania.

HT5K500-39

5902801025105

25 cm/nr 39

1 para

10 szt.

HT5K500-40

5902801025112

25.5 cm/nr 40

1 para

10 szt.

HT5K500-41

5902801025129

26.5 cm/nr 41

1 para

10 szt.

HT5K500-42

5902801025136

27 cm/nr 42

1 para

10 szt.

HT5K500-43

5902801025143

28 cm/nr 43

1 para

10 szt.

HT5K500-44

5902801025150

28.5 cm/nr 44

1 para

10 szt.

HT5K500-45

5902801025167

29.5 cm/nr 45

1 para

10 szt.

HT5K500-46

5902801025174

30.5 cm/nr 46

1 para

10 szt.

CAT. II

S1P SRC

HT5K512-39

5902801025426

25cm/nr 39

1 para 10 szt.

HT5K512-40

5902801025433

25.5cm/nr 40

1 para 10 szt.

HT5K512-41

5902801025440

26.5cm/nr 41

1 para 10 szt.

HT5K512-42

5902801025464

27cm/nr 42

1 para 10 szt.

HT5K512-43

5902801025471

28cm/nr 43

1 para 10 szt.

HT5K512-44

5902801025488

28.5cm/nr 44

1 para 10 szt.

HT5K512-45

5902801025495

29.5cm/nr 45

1 para 10 szt.

HT5K512-46

5902801025501

30.5cm/nr 46

1 para 10 szt.

OCHRONA NÓG

OCHRONA NÓG

Półbuty robocze

63

OCHRONA NÓG

Trzewiki robocze
Charakterystyka:

. wykonany zgodnie z normą określającą wymagania dotyczące
obuwia bezpiecznego – ISO 20 345:2011;

. kategoria obuwia ochronnego do użytku w pracy – SB;
. stalowy podnosek dla zwiększonej ochrony palców (wytrzymujący
uderzenia do 200 J);

. wykonane ze skóry nubuk;
. gumowa antypoślizgowa podeszwa;
. podeszwa z oddychającej dzianiny siatkowej zapewniającej dobrą
wentylację;

. wyściółka – EVA zapobiegająca otarciom;
. optymalne dopasowanie do stopy zapewnia wygodę użytkowania.

SB

CAT. II

EVA

RUBBER

FO

SRC

200J

HT5K514-39

5902801216770

26 cm / 39

HT5K514-40

5902801216794

26.6 cm / 40

HT5K514-41

5902801216800

27.3 cm / 41

HT5K514-42

5902801216824

28 cm / 42

HT5K514-43

5902801216961

28.6 cm / 43

HT5K514-44

5902801217012

29.3 cm / 44

HT5K514-45

5902801217029

30 cm / 45

HT5K514-46

5902801217074

30.7 cm / 46

Trzewiki robocze
Charakterystyka:

. wykonane zgodnie z normą określającą wymagania dotyczące
obuwia bezpiecznego -EN ISO 20345:2011;

. kategoria obuwia ochronnego z dodatkowymi właściwościami,
do użytku w pracy – S1P;

. posiadają właściwości antypoślizgowe SRC;
. wzmocniona zabudowa pięty;
. stalowy podnosek dla większej ochrony palców (wytrzymujący
uderzenia do 200 J);

. wykonane ze skóry, kolor czarny;
. antypoślizgowe podeszwy wykonane z poliuretanu;
. podszewka z oddychającej dzianiny siatkowej zapewniającej dobrą
wentylację;
wyściółka – EVA zapobiegająca otarciom;
zapewniają absorpcję energii w części piętowej;
odporne na olej napędowy i smary;
stalowa wkładka zabezpieczająca przed przebiciami do 1100 Kn;
posiadają właściwości antyelektrostatyczne;
dodatkowy kołnierz z miękkiej tkaniny z materiału chroniącego
kostkę;
. optymalne dopasowanie do stopy zapewnia wygodę użytkowania.

.
.
.
.
.
.

CAT. II
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S1P SRC

HT5K511-39

5902801025266

25cm/nr 39

1 para

10 szt.

HT5K511-40

5902801025273

25.5cm/nr 40

1 para

10 szt.

HT5K511-41

5902801025280

26.5cm/nr 41

1 para

10 szt.

HT5K511-42

5902801025297

27cm/nr 42

1 para

10 szt.

HT5K511-43

5902801025303

28cm/nr 43

1 para

10 szt.

HT5K511-44

5902801025310

28.5cm/nr 44

1 para

10 szt.

HT5K511-45

5902801025327

29.5cm/nr 45

1 para

10 szt.

HT5K511-46

5902801025334

30.5cm/nr 46

1 para

10 szt.
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Kalosze (obuwie zawodowe)

Charakterystyka:

Charakterystyka:

. wykonane zgodnie z normą określającą wymagania dotyczące

. wykonane zgodnie z normą określającą wymagania dotyczące

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

CAT. II

SB

SRC

obuwia bezpiecznego -EN ISO 20345:201;
kategoria obuwia ochronnego do użytku w pracy – SB;
posiadają właściwości antypoślizgowe SRC;
wzmocniona zabudowa pięty;
stalowy podnosek dla większej ochrony palców (wytrzymujący
uderzenia do 200 J);
wykonane ze skóry, kolor czarny;
antypoślizgowe podeszwy wykonane z poliuretanu;
podszewka z oddychającej dzianiny siatkowej zapewniającej dobrą
wentylację;
wyściółka – EVA zapobiegająca otarciom;
zapewniają absorpcję energii w części piętowej;
odporne na olej napędowy i smary;
dodatkowy kołnierz z miękkiej tkaniny z materiału chroniącego
kostkę;
optymalne dopasowanie do stopy zapewnia wygodę użytkowania.

.
.
.
.
.

HT5K510-39

5902801025020

25cm/nr 39

1 para

10 szt.

HT5K552-39

590280120925

HT5K510-40

5902801025037

25.5cm/nr 40

1 para

10 szt.

HT5K552-40

5902801209314

26 cm/ 40

HT5K510-41

5902801025044

26.5cm/nr 41

1 para

10 szt.

HT5K552-41

5902801209383

26,5 cm/ 41

HT5K510-42

5902801025051

27cm/nr 42

1 para

10 szt.

HT5K552-42

5902801209444

27 cm/ 42

HT5K510-43

5902801025068

28cm/nr 43

1 para

10 szt.

HT5K552-43

5902801209499

27,5 cm/ 43

HT5K510-44

5902801025075

28.5cm/nr 44

1 para

10 szt.

HT5K552-44

5902801209543

28 cm/ 44

HT5K510-45

5902801025082

29.5cm/nr 45

1 para

10 szt.

HT5K552-45

5902801209567

28,5 cm/ 45

HT5K510-46

5902801025099

30.5cm/nr 46

1 para

10 szt.

HT5K552-46

5902801209611

29 cm/ 46

CAT. I

OB

SRA

PVC

Sandały robocze

Kalosze (obuwie bezpieczne)

Charakterystyka:

Charakterystyka:

. wykonane zgodnie z normą określającą wymagania dotyczące

.
.
.
.
.

użytku w pracy – S1P;

. posiadają właściwości antypoślizgowe SRC;
. wzmocniona zabudowa pięty;
. stalowy podnosek dla większej ochrony palców (wytrzymujący
uderzenia do 200 J);

. wykonane ze skóry zamszowej;
. antypoślizgowe podeszwy wykonane z poliuretanu;
. podszewka z oddychającej dzianiny siatkowej zapewniającej dobrą

.

wentylację;
wyściółka – EVA zapobiegająca otarciom;
zapewniają absorpcję energii w części piętowej;
odporne na olej napędowy i smary;
stalowa wkładka zabezpieczająca przed przebiciami do 1100 Kn;
posiadają właściwości antyelektrostatyczne;
kolor szary;
z otworami wentylacyjnymi w części wierzchniej, zapewniającymi
odpowiednią cyrkulację powietrza;
. optymalne dopasowanie do stopy zapewnia wygodę użytkowania.

.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
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S1P SRC

25,5 cm/ 39

. wykonane zgodnie z normą określającą wymagania dotyczące

obuwia bezpiecznego -EN ISO 20345:2011;

. kategoria obuwia ochronnego z dodatkowymi właściwościami, do

CAT. II

obuwia zawodowego - EN ISO 20 347:2012;
kategoria obuwia zawodowego do użytku w pracy - OB;
posiadają właściwości antypoślizgowe SRA;
wykonane z PVC;
wyściółka dzianinowa;
kolor czarny.

OCHRONA NÓG

OCHRONA NÓG

Trzewiki robocze

obuwia bezpiecznego - EN ISO 20 345:2011;
kategoria obuwia ochronnego do użytku w pracy S4;
posiadają właściwości antypoślizgowe SRA;
wierzch wykonany z PVC;
wyściółka dzianinowa;
stalowy podnosek dla zwiększonej ochrony palców (wytrzymujący
uderzenia do 200 J);
wzmocniona zabudowa pięty zapewniająca absorpcję energii
w części piętowej;
odporne na olej napędowy;
posiadają właściwości antyelektrostatyczne;
kolor czarny.

HT5K520-39

5902801025518

39

HT5K550-39

5902801208782

25,2 cm/ 39

HT5K520-40

5902801025662

40

HT5K550-40

5902801208935

25,8 cm/ 40

HT5K520-41

5902801025679

41

HT5K550-41

5902801209017

26,4 cm/ 41

HT5K520-42

5902801025686

42

HT5K550-42

5902801209048

27 cm/ 42

HT5K520-43

5902801025693

43

HT5K550-43

5902801209086

27,6 cm/ 43

HT5K520-44

5902801025709

44

HT5K550-44

5902801209109

28,2 cm/ 44

HT5K520-45

5902801025716

45

HT5K550-45

5902801209154

28,8 cm/ 45

HT5K520-46

5902801025723

46

HT5K550-46

5902801209215

29,4 cm/ 46

CAT. II

S4

SRA

PVC

200J
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OCHRONA NÓG

Kalosze (obuwie bezpieczne)
Charakterystyka:

. wykonane zgodnie z normą określającą wymagania dotyczące
obuwia bezpiecznego – EN ISO 20 345:2011;

. kategoria obuwia ochronnego z dodatkowymi właściwościami,
do użytku w pracy – SB;

. posiadają właściwości antypoślizgowe SRC;
. wzmocniona zabudowa pięty;
. stalowy podnosek dla większej ochrony palców (wytrzymujący
.
.
.
.
.
.

SB

CAT. II

200J

TRC

P

1100N

CI

SRC

uderzenia do 200 J);
wykonane z materiału TRC z technologią Light-tech;
zapewniają absorpcję energii w części piętowej;
odporne na przebicia z siłą do 1100 N – P;
izolacja spodu od zimna – CI (do -30°C);
ultra lekkie – waga 1,3 kg;
kolor czarny z wymienną wkładką materiałową w kolorze
niebieskim.

HT5K551-40

5902801231254

27 cm/ 40

HT5K551-41

5902801231278

27,7 cm/ 41

HT5K551-42

5902801231308

28,3 cm/ 42

HT5K551-43

5902801234514

29 cm/ 43

HT5K551-44

5902801234583

29,5 cm/ 44

HT5K551-45

5902801234644

30,3 cm/ 45

HT5K551-46

5902801234682

31 cm/ 46

HT5K551-47

5902801234712

31,7 cm/ 47

Ocieplacz do butów
Charakterystyka:

. ocieplacz do butów – wkład wymienny;
. wykonany z włókniny.
Wyposażenie uzupełniające do kaloszy HT5K551 Högert Technik.

WŁÓKNINA
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HT5K553-40

5902801285592

27 cm/ 40

HT5K553-41

5902801285622

27,5 cm/ 41

HT5K553-42

5902801285790

28,5 cm/ 42

HT5K553-43

5902801294792

29 cm/ 43

HT5K553-44

5902801294808

29,5 cm/ 44

HT5K553-45

5902801294839

30,5 cm/ 45

HT5K553-46

5902801294846

31,5 cm/ 46

HT5K553-47

5902801294853

32,5 cm/ 47
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NORMY

OCHRONA GŁOWY

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony
indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG
WYKAZ NORM

KATEGORIE ZAGROŻEŃ W ODNIESIENIU DO ŚOI
KATEGORIA I – Kategoria ta obejmuje wyłącznie zagrożenia minimalne takie jak: powierzchniowe urazy mechaniczne; kontakt
ze środkami czyszczącymi o słabszym działaniu lub dłuższy kontakt z wodą; kontakt z gorącymi powierzchniami o temperaturze
nieprzekraczającej 50°C; uszkodzenie wzroku w wyniku narażenia na działanie światła słonecznego (innego niż podczas
obserwacji słońca); czynniki atmosferyczne
KATEGORIA II – Kategoria ta obejmuje zagrożenia, które nie zostały sklasyfikowane w kategorii I (niskie zagrożenie), ani w kategorii III
(wysokie zagrożenia).
KATEGORIA III – Kategoria ta obejmuje wyłącznie zagrożenia które mogą mieć bardzo poważne konsekwencje, takie jak śmierć
lub nieodwracalne szkody na zdrowiu, związane z: niebezpiecznymi dla zdrowia substancjami i mieszaninami; szkodliwymi
czynnikami biologicznymi; promieniowaniem jonizującym; środowiskiem o wysokiej temperaturze, którego skutki są
porównywalne do działania powietrza o temperaturze wynoszącej co najmniej 100 °C; środowiskiem o niskiej temperaturze,
którego skutki są porównywalne do działania powietrza o temperaturze wynoszącej – 50 °C lub niższej; upadkiem z wysokości;
porażeniem prądem elektrycznym i pracami pod napięciem; utonięciem; przecięciami przez przenośną pilarkę łańcuchową;
strumieniem pod wysokim ciśnieniem; ranami postrzałowymi lub pchnięciem nożem; szkodliwym hałasem.

2

2C lub 3

4

5

6

Ochrona przed promieniowaniem

filtr chroniący przed nadfioletem (UV)
dobre rozpoznawanie kolorów

1

do stosowania ciągłego

2

do stosowania okazjonalnego

3

do stosowania krótkotrwałego

Stopień
zaciemnienia

Współczynnik
przepuszczania światła

1.2

100 – 74.4%

1.4

74.4 – 58.1%

1.7

58.1% – 43.2%

2.0

43.2% – 29.1%

2.5

29.1% – 17.8%

3.1

17.8 – 8.0%

4.1

8.0 – 3.0%

filtr chroniący przed podczerwienią (IR)

filtr chroniący przed olśnieniem słonecznym
(przeciwsłoneczny) bez wymagań dotyczących
podczerwieni
filtr chroniący przed olśnieniem słonecznym
(przeciwsłoneczny) z wymaganiami
dotyczącymi podczerwieni

16

F

B

A
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niska energia uderzenia
- odporność na uderzenie stalową kulką
o nominalnej średnicy 6 mm, o masie 0,86 g z prędkością 45 m/s
średnia energia uderzenia
- odporność na uderzenie stalową kulką
o nominalnej średnicy 6 mm, o masie 0,86 g z prędkością 120 m/s
wysoka energia uderzenia
- odporność na uderzenie stalową kulką
o nominalnej średnicy 6 mm, o masie 0,86 g z prędkością 190 m/s
(stosowane w przypadku osłon twarzy).

Energia uderzeniowa przekazywana na makietę głowy nie może przekraczać 5 kN podczas upadku
bijaka o masie 5 kg z wysokości 1m)

Odporność na przebicie

Przebijak o masie 3 kg z wysokości 1 m nie może odkształcić hełmu tak, aby dotknąć makiety głowy.

Odporność na działanie płomienia

Płomień palnika pod kątem 45 stopni od pionu powinien znajdować się w odległości 50 do 100 mm
i stykać się z wierzchołkiem skorupy przez 10 sekund. Skorupa hełmu nie może się palić
i rozprzestrzeniać płomienia dłużej niż 5 sekund po jego odstawieniu.

OCHRONA SŁUCHU
WYKAZ NORM
EN 352-1 Nauszniki przeciwhałasowe – określa wymogi w zakresie budowy, projektowania i charakterystyki technicznej,
metody badań, przepisów dotyczących znakowania oraz informacji przeznaczonych dla użytkowników. Według wytycznych
normy nakazane jest udostępnienie informacji odnoszących się do charakterystyki wytłumienia akustycznego ochronników
słuchu mierzonego zgodnie z normą EN 24869-1.
EN 352-2 Wkładki przeciwhałasowe – odnosi się do wkładek przeciwhałasowych formowanych wtryskowo i wkładek połączonych
taśmą określając wymagania w zakresie budowy, projektowania, właściwości, metod badań, przepisy dotyczące znakowania
oraz informacji przeznaczonych dla użytkowników.
EN 352-3 Nauszniki przeciwhałasowe mocowane do przemysłowego hełmu ochronnego – określa wymagania dotyczące
budowy, projektowania, właściwości, metod badań, a także przepisów dotyczących znakowania ochronników słuchu. Określa
również informacje przeznaczone dla użytkownika, kiedy ochronniki te są montowane na hełmach ochronnych (t.j. dotyczące
sposobu prawidłowego ustawienia czasz tłumiących).
PARAMETYRY NORMY EN352

...

Symbole wytrzymałości mechanicznej

S

Zdolność amortyzacji

Klasa optyczna

filtr chroniący przed nadfioletem (UV)

podwyższona energia uderzenia
- odporność na uderzenia stalową kulką
o nominalnej średnicy 22 mm, o masie 43 g z prędkością 5,1 m/s

WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE

EN 50365:2002 - Kaski izolacyjne do użytku w instalacjach niskiego napięcia, w których istnieje możliwość kontaktu z potencjałem
elektrycznym wysokiego napięcia (do 1000 V lub 1500 V DC). Norma ta przekracza wymagania opcjonalnego elektrycznego testu
odporności według EN 397 i EN 812 oraz wymagania elektryczne normy EN 443.

OCHRONA WZROKU
Rodzaj filtra

EN 397 – Przemysłowe hełmy ochronne. Norma określa wymagania konstrukcyjne i parametry ochronne, metody badań
i wymagania dotyczące znakowania hełmów ochronnych dla przemysłu. Ustalono wymagania obowiązkowe i dodatkowe
dotyczące parametrów ochronnych.

0.000061 – 0.000023%

. możliwość dopasowania nauszników do głów do różnych rozmiarów;
. siła nacisku pałąka wynosi 14 N (maksymalnie);
. siła nacisku czaszy tłumiącej wynosi 4500 Pa (maksymalnie);

Symbole dodatkowych cech ochronnych
K

odporność na uszkodzenie powierzchni
przez drobne cząstki pyłu

N

odporność na zamglenie (zaparowanie)

R

zwiększony współczynnik odbicia światła

T

ochrona przed cząstkami w ekstremalnych
temperaturach.
Odporność gwarantowana między -50C – 550C

. odporność na uszkodzenia sprawdzana poprzez upuszczanie produktu z wysokości 1,5 metra na stalową płytę;
. zapalność sprawdzana poprzez dotykanie produktu przez 5 sekund ogrzanym prętem do 650°C +/- 20°C. Powierzchnia nie

może się zapalić ani żarzyć po odjęciu pręta.
WYMAGANIA DYREKTYWY 2003/10/WE
Wymagania w zakresie ochrony przed zagrożeniem związanym z narażeniem na hałas:
EKSPOZYCJA W CIĄGU 8 GODZIN NA:
85 dB lub więcej

80 dB lub więcej

Więcej niż 75 dB i mniej niż 80 dB

Ochronniki obowiązkowe

Ochronniki do dyspozycji pracownika

Ochronniki zalecane
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OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH

Poziom zabezpieczenia

Tabela skuteczności filtracji dla każdej z klas
FFP1

FFP2

FFP3

do 4xMAC

do 10xMAC

do 30xMAC

Skuteczność filtracji

80%

94%

99%

Przejście

20%

6%

1%

<210 Pa

<240 Pa

<300 Pa

Stężenie substancji szkodliwych

Początkowy opór wydechu przy przepływie 95l/min.

Norma EN 149:2001+A1:2009 – dotyczy sprzętu ochrony układu oddechowego – półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami.
Określa wymagania, badanie, znakowanie. Obowiązuje dla półmasek filtrujących w III kategorii ochrony. Półmaski filtrujące
dzieli się na trzy klasy według skuteczności: FFP1, FFP2, FFP3.
Używanie środków ochrony układu oddechowego jest konieczne jeśli stężenie niebezpiecznych substancji w powietrzu przekracza
NDS- Najwyższe Dopuszczalne Stężenie; zawartość tlenu we wdychanym powietrzu spada poniżej 17%; temperatura powietrza
wdychanego przekracza dopuszczalną normę, w której człowiek może pracować.

1

2

3

4

5

a.

Odporność na ścieranie (cykle)

<100

100

500

2000

8000

–

b.

Odporność na przecięcie (współczynnik)

<1.2

1.2

2.5

5.0

10.0

20.0

c.

Odporność na przedarcie (w Niutonach)

<10

10

25

50

75

–

d.

Odporność na przebicie (w Niutonach)

<20

20

60

100

150

–

A

B

C

D

E

F

2

5

10

15

22

30

Poziom
e.

Odporność na przecięcie (w Niutonach)

f.

Odporność na uderzenie

zatwierdzone (P)

nie zatwierdzone (bez ozn.)

OCHRONA NÓG
WYKAZ NORM
EN ISO 20344 – jest to norma określająca metody badań dla obuwia bezpiecznego, ochronnego i zawodowego do użytku w pracy.
Może być ona stosowana jedynie w połączeniu z normami EN ISO 20345 oraz EN ISO 20347, które określają wymagania dla
obuwia w zależności od poziomu występowania poszczególnego ryzyka.

OCHRONA DŁONI
WYKAZ NORM
EN 420 – Obowiązuje dla rękawic ochronnych, niezależnie od kategorii ochrony (I, II, III). Określa wymagania ogóle, procedury
badawcze, odporność materiałów na przenikanie wody, nieszkodliwości, wygody w użytkowaniu oraz skuteczności, znakowania,
informacji dostarczonych przez producenta, a także odpowiedniego projektowania i konstrukcji rękawic. Norma ta określa m.in.
poszczególne rozmiary rękawic przypisane do odpowiednich wymiarów dłoni.
Rozmiar rękawicy

Długość dłoni

Obwód dłoni

6 (XS)

16,0 cm

15,2 cm

7 (S)

17,1 cm

17,8 cm

8 (M)

18,2 cm

20,3 cm

9 (L)

19,2 cm

22,9 cm

10 (XL)

20,4 cm

25,4 cm

11 (2XL)

21,5 cm

27,9 cm

EN 388 – rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi. Norma obowiązująca dla rękawic w kategorii II ochrony. Określa
wymagania, metody badania oraz znakowania, a także informacje dostarczane dla użytkownika. Dotyczy zagrożeń fizycznych
i mechanicznych związanych ze ścieraniem, przecięciem ostrzem, przedarciem oraz w stosownych wypadkach uderzeniem.
a. Odporność na ścieranie – mierzona jest w oparciu o liczbę cykli wymaganych do powstania dziury.
b. Odporność na przecięcie ostrzem tarczowym – mierzona jest w oparciu o liczbę cykli wymaganych do przecięcia próbki
ostrzem tarczowym ze stałą prędkością. Współczynnik określa się próbując rezultat testu do wyniku testu uzyskanego na
materiale wzorcowym.
c. Odporność na rozdarcie – mierzona jest w oparciu o siłę wymaganą do rozerwania prostokątnej próbki naciętej w połowie
długości.
d. Odporność na przebicie – mierzona jest w oparciu o siłę wymaganą do przedziurawienia próbki ostrzem o standardowym
rozmiarze, które porusza się z prędkością 10 cm/min.
e. Odporność na przecięcie ostrzem prostym – mierzona jest w oparciu o prowadzenie ostrza prostego wzdłuż próbki, aż do
pojawienia się przecięcia.
f. Odporność na uderzenia – test opcjonalny, dla rękawic posiadających wzmocnienia przeciwko uderzeniom w obszarze
wnętrza lub wierzchu dłoni bądź kostek. Testowanie według normy EN 1359:2015
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EN ISO 20345 – jest to norma, która określa podstawowe oraz dodatkowe wymagania dla obuwia bezpiecznego do użytku
profesjonalnego.
EN ISO 20347 – jest norma, która określa wymagania podstawowe dla obuwia zawodowego do użytku profesjonalnego. Obuwie
zawodowe od obuwia bezpiecznego różni się brakiem podnoska zabezpieczającego przed uderzeniem oraz brakiem odporności
na olej napędowy.

Kategoria obuwia bezpiecznego (EN ISO 20345)
Kategoria
ochrony

Podnosek
chroniący palce
przed uderzeniem
z energią 200J

Odporność
na olej
napędowy

Absorpcja
energii
w części
piętowej

Właściwości
antyelektrostatyczne

Zabudowana
pięta

Odporność na
Ograniczona
przebicie z siłą
przepuszczalność
nie mniejszą
i absorpcja wody
niż 1100N

Klasa

SB

I

S1

I

S2

I

S3

I

S4*

(obuwie
całotworzywowe)

S5*

(obuwie
całotworzywowe)

*II

*II
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Kategoria obuwia zawodowego (EN ISO 20347)
Podnosek
chroniący palce
przed uderzeniem
z energią 200J

Kategoria
ochrony

Odporność
na olej
napędowy

Absorpcja
energii w części
piętowej

Właściwości
antyelektrostatyczne

Zabudowana
pięta

Odporność na
Ograniczona
przebicie z siłą
przepuszczalność
nie mniejszą niż
i absorpcja wody
1100N

Klasa

RODZAJE NORM I CERTYFIKATY WYKORZYSTYWANE W ODZIEŻY HOEGERT
EN ISO 13688 ODZIEŻ OCHRONNA. WYMAGANIA OGÓLNE

OB

×

×

I

O1

×

×

I

Jest to norma, która określa ogólne wymagania w zakresie ergonomii, nieszkodliwości, oznaczenia rozmiaru, kompatybilności
i znakowania odzieży ochronnej oraz wymagania dotyczące informacji, które mają być dostarczone przez producenta odzieży
ochronnej. Oczekuje się, że norma będzie stosowana w połączeniu z innymi normami, które zawierają specyficzne wymagania.

EN ISO 20471 NORMA ODZIEŻY OCHRONNEJ
O2

×

×

I

O3

×

×

I

O4*

×

×

(obuwie
całotworzywowe)

×

O5*

×

*II

*II

(obuwie
całotworzywowe)

EN ISO 20471

Jest to norma, która określa wymagania dla odzieży o wysokiej widoczności, mogącej zasygnalizować obecność
użytkownika. Wysoka widoczność odzieży ma na celu zapewnienie użytkownikowi bezpieczeństwa poprzez doskonałą
widoczność dla operatorów pojazdów lub innych urządzeń mechanicznych, zarówno w świetle dziennym jak
i w reflektorach pojazdów w nocy. Obejmuje wymagania dotyczące koloru, odblaskowości oraz utylizacji materiałów
odzieży ochronnej.

Norma ta zastąpiła normę EN471:2003 + A1:2007, wprowadzając następujące zmiany:
. eliminuje różnicę pomiędzy użytkowaniem profesjonalnym a nieprofesjonalnym
. odnosi się do oceny i analizy ryzyka przy wyborze odzieży ostrzegawczej odpowiedniej do pracy przy występowaniu wysokiego

ryzyka

. zachowyje system grupowania na trzy klasy na podstawie minimalnych powierzchni materiału o wysokiej widoczności:

fluoroscencyjne i odblaskowe

KATEGORIA OCHRONY OBUWIA – WYMAGANIA DODATKOWE
Symbol

Wymaganie dodatkowe

Odzież klasy 3

Odzież klasy 2

Odzież klasy 1

P

Odporność na przebicie z siłą do 1100N

Materiał tła

0,80

0,50

0,14

A

Właściwości antyelektrostatyczne

Materiał odblaskowy

0,20

0,13

0,10

C

Właściwości prądoprzewodzące

–

–

0,20

I

Właściwości elektroizolacyjne

HI

Izolacja spodu od ciepła

CI

Izolacja spodu od zimna

E

Absorpcja energii w części piętowej

WR
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Minimalny wymagany obszar materiału o wysokiej widoczności w m²

Ograniczona przepuszczalność wody całego obuwia

WRU

Ograniczona przepuszczalność i absorpcja wody wierzchu obuwia

HRO

Odporność podeszwy na działanie wysokiej temperatury w krótkotrwałym kontakcie (do 3000C ± 500C 1 min ± 1s)

Materiał o połączonych właściwościach

. brak odblaskowych pasów pionowych nie może być uznany za zgodny z normą;
. w wyliczeniach należy wykluczyć powierzchnię pokrytą symbolami, logo oraz literami;
. taśmy odblaskowe muszą znajdować się na wszystkich istotnych miejscach (klatka piersiowa, ramiona, nogi) o minimalnej

szerokości 50 mm;
. eliminuje konieczność stosowania oddzielnego materiału w przypadku odzieży klasi 1 (EN 471);
. obok piktogramu należy umieścić numer wskazujący klasę odzieży x;
. jako informacja dla użytkownika, musi pojawić się informacja o maksymalnym cyklu prań.

CR

Odporność na przecięcie

OZNAKOWANIE

M

Ochrona śródstopia

. wymagane jest, aby obok piktogramu podano numer wskazujący klasę odzieży

AN

Ochrona kostki

. norma nakłada obowiązek informowania użytkownika o maksymalnej ilości cykli oraz sposobie prania, którym może być

FO

Odporność podeszwy na olej napędowy

SRA

Odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu (SLS)

SRB

Odporność na poślizg na podłożu stalowym pokrytym glicerolem

SRC

Odporność na poślizg na obydwu w/w podłożach

poddana odzież przy zachowaniu odpowiedniego poziomu ochrony. Maksymalna liczba prań musi być podana na etykiecie, ale
tylko wtedy, gdy informacja ta jest zawarta w instrukcji dla użytkownika.

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA
W przypadku, gdy w instrukcji dla użytkownika jest maksymalna liczba prań, musi również pojawić się informacja, że nie jest to
jedyny czynnik decydujący o trwałości odzieży.
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EN343 ODZIEŻ OCHRONNA PRZECIWDESZCZOWA
EN 343

x
x

SŁOWNIK POJĘĆ

x = odporność materiału na przenikanie wody
x = odporność na parę wodną

Norma określa definicję standardu odpowiadającego materiałom oraz szwom w odzieży ochronnej. Standard ten umożliwia
skuteczne zapobieganie opadom (np. deszczu, śniegu), mgle i wilgoci podłoża.

Wymagania eksploatacyjne:
Odporność na przenikanie wody (WP) w Pascalach (Pa). Podczas badania zgodnie z pkt 5.1 normy EN 343, odporność na
przenikanie wody zewnętrznego materiału wraz z wszelkimi wodoszczelnymi warstwami powinna być zgodna z poniższą tabelą
(podzieloną na trzy klasy – 1 do 3, – od najmniej do najbardziej przepuszczającego wodę)

Klasa
Odporność na przenikanie wody

Próbka powinna być badana w
następujący sposób:
– materiał przed obróbką wstępną
– materiał po obróbce wstępnej
– szwy przed obróbką wstępną

1

2

3

Wp> 8 000 Pa
nie jest wymagany

nie jest wymagany
Wp > 8000 Pa

nie jest wymagany
Wp > 13000 Pa

Wp > 8000 Pa

Wp > 8000 Pa

Wp > 13000 Pa

a) Badanie nie jest wymagane, gdyż dla klasy 2 i klasy 3 gorszy stan występuje po obróbce wstępnej

Co to jest SOFTSHELL?
Tkaniny typu softshell charakteryzują się wiatroodpornością, zapewniają dużą oddychalność, są miękkie. Bardzo dobrze
sprawdzą się w okresie wiosennym, jesiennym oraz – przy odpowiednim dociepleniu – również w okresie zimowym.
Materiał softshell składa się z 3 warstw:
1. zewnętrznego poliestru,
2. membrany,
3. wewnętrznego, krótko strzyżonego polaru (fleecu) lub dzianiny, zapewniającej komfort termiczny oraz zapobiegającej
wyziębieniu organizmu.
Dzięki takiemu rozwiązaniu materiał stał się całkowicie wiatroodporny (nieprzewiewny), oddychający oraz w pewnej
mierze wodoodporny (chroni go przez pewien czas warstwa impregnacji – DWR, dzięki której materiał nie chłonie wody, brudu
i zanieczyszczeń.
Co to jest powleczenie DWR (Durable Water Repellence)?
w sposób chemiczny oddziaływuje się na zewnętrzną warstwę tkaniny, zwiększając jej napięcie powierzchniowe, co umożliwia
spływanie kropel po ubraniu. DWR nie powoduje, że tkanina staje się wodoodporna, ale w znaczący sposób podnosi komfort
jej użytkowania, nie dopuszczając do nasiąkania materiału i przeniknięcia wilgoci w głąb zewnętrznej warstwy odzieży, co
generowałoby odczucie zimna.
Co to jest Polar?
Rodzaj dzianiny wykonanej z PET i innych tworzyw sztucznych. Charakteryzuje się hydrofobowością i dobrą izolacją ciepła,
ma znacznie lepsze właściwości termoizolacyjne niż wełna, a w przypadku zamoczenia nie traci tych właściwości. Dzięki
paro przepuszczalności pozwala na odparowanie potu.
Tkanina OXFORD 300D i 600D
Wysoka wytrzymałość to podstawa, gdy pracuje się pod presją. Kieszenie wiszące oraz kieszenie na calówkę muszą sprawdzić
się podczas wielokrotnego wyjmowania i wkładania do nich narzędzi, bolców i śrub w czasie pracy. Tkanina OXFORD zapewnia
wytrzymałość we wszystkich szczególnie narażonych miejscach, jak na przykład kieszenie na kolanach, kieszenie wiszące czy
kieszenie na calówkę.
Membrana –jak to działa?
Nasze produkty zostały stworzone, aby zapewniać niezawodną ochronę w trudnych warunkach. Podstawą jest membrana,
znajdują się w niej otwory — mniejsze od kropli wody, lecz większe od cząsteczki pary wodnej. Deszcz i śnieg nie mogą przedostać
się do środka, ale pot jest wyprowadzany na zewnątrz. W każdej sytuacji możesz mieć pewność, że produkty z membraną
zagwarantują Ci suchość.
wiatr

Odporność na przenikanie pary wodnej (Ret) w (m2.Pa)WP mierzy poziom oddychalności odzieży. Podczas badania zgodnie
z pkt 5.2 normy EN 343, odporność na przenikanie pary wodnej wszystkich warstw odzieży powinna być zgodna z poniższą tabelą
(podzielona na trzy klasy – od 1 do 3 – od mniej do najbardziej oddychającej):

tkanina zewnętrzna

Klasa
Opór pary wodnej
m² x Pa/W

deszcz

1

2

3

Ret <> 10

20 < Ret ≤ 40

Ret ≤ 20

membrana
tkanina wewnętrzna

a) Klasa 1 ma ograniczony czas użytkowania

para wodna (pot)

Czym jest PU?
PU, czyli skrótowe określenie poliuretanu, to rodzaj membrany.
Zalety PU:
. bardzo dobrze przepuszcza wilgoć;
. materiał jest bardzo przyjemny w dotyku, nie prowadzi do podrażnień skóry;
. bardzo dobra rozciągliwość materiału;
. PU jest odporne na działanie wody;
. materiał powleczony PU jest bardzo trwały.
Czym jest PVC?
PVC, to polimer syntetyczny, który otrzymuje się w procesie polimeryzacji chlorku winylu, to rodzaj membrany.
Zalety PVC:
. duża wytrzymałość;
. wysoka odporność na działanie rozpuszczalników;
. niższa trwałość w stosunku do PU.
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OBJAŚNIENIA IKON

OEKO-TEX

EN 343

Znak OEKO-TEX® poświadcza, że odzież wykonana jest z materiałów
przyjaznych skórze. International Oeko-Tex® Association jest niezależnym
instytutem badawczym zajmującym się sprawdzaniem wszelkiego rodzaju
wyrobów włókienniczych pod kątem obecności substancji szkodliwych, zgodnie
z wymaganiami OEKO-TEX® Standard 100 - normy, spełnienie wymagań której
oznacza, że tekstylia nie stwarzają żadnego ryzyka dla zdrowia.

CAT. I

Kategoria ochrony

3
1

Zgodność produktu z dyrektywami UE

Towar zgodny z normami Unii Celnej
dla rynków wschodnich

EN 343 3-1

Wzmocnienie wewnątrz czapki

EN 812

EN 812 - przemysłowe hełmy lekkie

Krój ubrań dopasowany do sylwetki

Absorpcja energii w części piętowej

Dodatkowe wzmocnienia
na łokciach i kolanach

Absorpcja energii w części piętowej

Dodatkowe przeszycia

Wzmocniona zabudowa pięty

Ochrona brody UNIWERS

Stalowy podnosek

Dodatkowy uchwyt na akcesoria

Odporne na olej napędowy i smary

Kieszeń wisząca

Odporność na przebicie z siłą nie mniejszą niż
1100N

Kieszeń na telefon komórkowy

Ograniczona przepuszczalność
i absorpcja wody

Kieszenie na nakolanniki

Antypoślizgowe podeszwy

Kieszenie na klatce piersiowej

Właściwości antyelektrostatyczne

Kieszeń wisząca na narzędzia

Wzmocniona zabudowa pięty

SLIM FIT

PRZEPIS PRANIA
SYMBOL

OPIS
Nie prać
Prać ręcznie

30º

Prać w temperaturze 30ºC – proces normalny

30º

Prać w temperaturze 30ºC – proces łagodny

30º

Prać w temperaturze 30ºC – proces bardzo łagodny
Nie prasować
Prasować w temperaturze do 110ºC
Prasować w temperaturze do 150ºC
Prasować w temperaturze do 200ºC

SMARTPHONE
POCKET

Nie suszyć w suszarce bębnowej
Dopuszczalne suszenie w suszarce bębnowej – suszenie w niższej temperaturze
Dopuszczalne suszenie w suszarce bębnowej – temperatura normalna
Suszyć na sznurze
Suszyć w stanie rozwieszonym
Suszyć przez ociekanie
Nie czyścić chemicznie
Wielofunkcyjne kieszenie

Profesjonalne chemiczne czyszczenie w tetrachloroetylenie

P

EVA

Wyściółka – EVA

Nie chlorować
Regulacja na rzep dołu kurtki i rękawa

TABELA ROZMIARÓW
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Kieszeń na lewym rękawie

SIZE

S (48)

M (50)

MD (27)

L ( 52)

LD (54)

XL (56)

XXL SLIM (110)

2XL (58)

3XL (60)

4XL (62)

A (cm)

88 - 96

96 - 104

104 -108

104 -108

108 - 116

116 - 120

104 - 108

120 - 124

124 - 128

128 - 132

B (cm)

79 -84

82 - 86

96 - 104

84 - 90

88 - 96

96 - 102

96 -102

116-120

120-124

124-128

C (cm)

164 - 170

170 - 176

170 - 176

176 - 182

176 - 182

182 - 188

194 - 200

182 - 188

182 - 188

182 - 188

REFLECTIVE
ELEMENTS

Elementy odblaskowe

PU

LINING

RUBBER

Podeszwa z tworzywa PU

Podszewka z oddychającej dzianiny siatkowej

Gumowa podeszwa

EN ISO 20471

2

Klasa odzieży ostrzegawczej

POLAR

Wyściółka z dzianiny polarowej
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TRC

STEEL

PVC

1100N

10"
SIZE

"

E

10"
SIZE

UV
400

FOG
RESISTANCE

PC
POLYCARBONATE

FT
MECHANICAL
RESISTANCE

1234567
LEVEL 6

ERGO

Wykonane z materiału TRC

Stalowy podnosek

Włóknina

Tkanina Bi-Stretch
BI-STRETCH

Wykonane z PVC

HDPE Polietylen dużej gęstości

Wkładka zabezpieczająca przed przebiciami

S1

Kategoria obuwia ochronnego do użytku w pracy

Wykonane ze skóry

S4

Kategoria obuwia ochronnego do użytku w pracy

Bawełniano-lateksowe rękawice

OB

Kategoria obuwia zawodowego do użytku
w pracy

Velcro rzep

SRC Właściwości antypoślizgowe

Dobra chwytność rękawicy

SRA Właściwości antypoślizgowe

Usztywniony mankiet

SB

Kategoria obuwia ochronnego z dodatkowymi
właściwościami

Dodatkowe przeszycia i wzmocnienia

P

Odporność na przebicia z siłą do 1100 N

Rozmiar rękawic roboczych

CI

Izolacja spodu od zimna, do -30°

Ochrona przed promieniowaniem
UV 400

FO

Odporność na olej napędowy i smary

Powłoka redukująca parowanie szkieł

Poliwęglanowe okulary

Zawór wydechowy

SNR
28dB

Wygłuszenie 31 dB

Odporność mechaniczna – 1F

Przyciemniane szkła – poziom 6

Regulowany uchwyt okularów ochronnych

Filtr przeciwpyłowy
z aktywnym węglem FFP1
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WŁÓKNINA

Niniejszy katalog produktów został przygotowany przez Högert Technik GmbH. Poprzez ciągłe udoskonalanie swojej oferty, zgodnie z wymogami
rynkowymi i prawnymi, Högert Technik GmbH zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedstawionym asortymencie. Prezentowana
publikacja nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Rzeczywiste produkty mogą odbiegać od poglądowych zdjęć i rysunków zamieszczonych
w publikacji. Högert Technik GmbH zastrzega sobie prawo do zmian i błędów w druku.

www.hoegert.com
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