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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Refraktometr ręczny/Ściereczki do czyszczenia i polerowania

nr wykonanie 9835 kolor wymiary
zam. mm

9835 0005
Wykonanie: Scotch-Brite™ ściereczka o wysokiej wydajności, niebieska, można ją prać w pralce
do temp. 95 °C. Nadaje się do wszystkich powierzchni.

Zastosowanie: Scotch-Brite™ ściereczka czyszcząca posiada opatentowaną kombinację włókien
z poliesteru i nylonu, która umożliwia skuteczne czyszczenie przy małym nakładzie pracy.
Wchłanianie tłuszczy i brudu jest do 100 razy wyższe niż w przypadku zwykłych ściereczek do
czyszczenia.

9835 0010
Wykonanie: Scotch-Brite™ ściereczka mikrofazowa do plerowania „Premium”, żółta, do 
czyszczenia na sucho, wilgotno lub mokro.

Zastosowanie: Usuwa oleje, smary, kurz i ciecze bez pozostawiania jakichkolwiek zarysowań.

9835 0015
Wykonanie: Scotch-Brite™ ściereczka mikrofazowa do czyszczenia „Micro Duett Pad”, zielona.

Zastosowanie: Scotch-Brite™ ściereczka mikrofazowa nadaje się do czyszcenia na sucho i
mokro powierzchni szklanych – przy lub bez dodatkowego użycia środków chemicznych, i 
pozostawia absolutnie gładką powierzchnie bez smug. Bardzo dobra absorbcja wody i brudu.

Ściereczka do czyszczenia i polerowania

9835 0005

9835 0010

9835 0015

Wykonanie: Urządzenie do szybkiego i dokładnego określania stężenia emulsji olejowych lub
innych stężeń w cieczach chłodząco-smarujących i mieszankach wodnych.
Zakres pomiaru 0–32 % dobrze i wyraźnie widoczna, kompensacja temperatury, ustawiany oku-
lar. Do zestawu należy futerał ochronny ze sztucznej skóry, pipeta, przyrząd do wzorcowania i
instrukcja obsługi.

Zastosowanie: Utrzymanie stężenia emulsji na optymalnym poziomie przyczynia się do
osiągnięcia następujących korzyści:

1. Utrzymanie wyższej trwałości narzędzi
2. Uniknięcie korozji powodowanej zalegającym emulsją
3. Lepsze wykorzystanie narzędzi
4. Zmianę stężenia emulsji stosowane do potrzeb, również podczas eksploatacji
5. Redukcję kosztów

0001 0–32

nr zakres pomiarowy 9606
zam. %

Refraktometr ręczny

99,10
(991)

0005 ściereczka o wysokiej wydajności niebieski 320 x 360
0010 ściereczka mikrofazowa polerująca żółty 320 x 360
0015 ściereczka mikrofazowa czyszcząca zielony 320 x 400

8,35
6,35
5,70
(981)
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Taśmy klejące/Taśmy do pakowania

Wykonanie: Taśma klejąca z polipropylenu pokryta odpornym na strzenie się klejem akrylowym,
grubość taśmy 0,06 mm. Rozwijanie bezszelestne. Kolor chamois.

Zastosowanie: Do długotrwałego, odpornego na promieniowanie UV pakowania.

Wykonanie: Nośnik z takniny z polietylenu (PE) pokryty bradzo mocnym klejem, grubość taśmy
0,27 mm. Kolor srebrny.

Zastosowanie: Do zakrywania nierównego podłoża jak np. tynk. Nadaje się także jako taśma do
prac naprwczych i do pakowania.

3100 50 50

nr szerokość 9857 długość
zam. mm m

Taśma tkaninowa

5100 30 50
5105 50 50
5110 100 50

nr szerokość 9857 długość
zam. mm m

14,35
21,60
43,20
(993)

nr szerokość 9857 długość
zam. mm m

Wykonanie: Nośnik z tkaniny pokryty białym, agresywnie klejącym klejem syntetyczno-
kauczukowym, obustronnie pokryta, grubość taśmy 0,20 mm.

Zastosowanie: Do mocowania dywanów, wykładzin także na nierównej powierzchni.

5140 50 25

Obustronna taśma klejąca

6,60
(993)

Wykonanie: Z czystego aluminium z klejem akrylowym. Grubość taśmy: 0,09 mm.

Zastosowanie: Do pokrywania, ochrony i izolowania. Służy również jako zabezpieczenie przed
dostawaniem się wody, taśma zwierciadlana.

Taśma klejąca aluminiowa

6,30
(993)

0105 50 66

nr szerokość 9857 długość
zam. mm m

Taśma do pakowania PP

1,80
(993)
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

nr kolor 9821 szerokość długość
zam. mm m

nr 9857
zam.

nr kolor 9857 szerokość długość
zam. mm m

Taśmy klejące/Taśmy do pakowania

Wykonanie: Kolorowa taśma PCW z trwałym klejem kauczukowym, grubość 0,19 mm.

Zastosowanie: Do oznakowania rusztowań, stelaży, słupów, części wystających ponad
powierzchnię.

Taśma ostrzegawcza PCW

Wykonanie: Szczególnie stabilne wykonanie z metalowym nożem. Dostawa bez taśmy klejącej.

Zastosowanie: Do rolek o długości do 50 m względnie maksymalnej ∅ od 140 mm.

9100

Podajnik do taśmy pakowej

8,15
(993)

Wykonanie: Zgodnie z normą DIN EN 60454-1. Kolorowa miękka folia PCW z klejem 
akrylowym, grubość taśmy 0,15 mm. Trudnopalna, odporna na starzenie się i na wszelkiego 
rodzaju kwasy i ługi.

Zastosowanie: Do normalnych prac izolacyjnych, napraw uszkodzonych izolacji, owijania 
końcówek kabli i rozgałęzień, jak również do znakowania.

0005 czarny 15 10
0010 białe 15 10
0015 niebieski 15 10
0020 szary 15 10
0025 zielono-żółta 15 10

Taśma izolacyjna

1,76
1,76
1,76
1,76
1,94
(965)

5130 żólty/czarny 60 66
5135 czerwony/biały 60 66

6,55
6,40
(993)

Wykonanie: Kolorowa taśma z PCW pokryta klejem kauczukowym, grubość taśmy 0,06 mm.

Zastosowanie: Do oznaczania i pakowania.

4100 50 66

nr szerokość 9857 długość
zam. mm m

Taśma klejąca z napisem „Ostrożnie szkło” PCW

5,80
(999)
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Taśmy klejące/Taśmy do pakowania

nr szerokość 9915 kolor długość
zam. mm m

nr szerokość 9915 kolor długość
zam. mm m

Wykonanie: Folia PCW z klejem gumowo-żywiczym, grubość taśmy 0,18 mm, odporna na
działanie czynników atmosferycznych i promieniowanie UV.

Zastosowanie: Do izolowania części elektronicznych do napiecia 1 kV, jak również do ochrony
przed wilgocią, ługowaniem, rozcięczonymi kwasami i rozpuszczlnikami.

0005 19 20

nr szerokość 9915 długość
zam. mm m

Taśma izolacyjna Super 33+

6,70
(984)

Wykonanie: Taśma pokryta włóknem polietylenowym z syntetycznym klejem gumowo-
żywiczym, grubość taśmy 0,28 mm.

Zastosowanie: Do zakrywania chropowatych podłoży jak np. tynk. Nadaje się także jako taśma
do prac naprwczych i do pakowania.

0100 38 srebrny 50
0105 50 srebrny 50
0110 50 czarny 50

Taśma tkaninowa 1909

9,90
13,00
13,00
(984)

Wykonanie: Pokryta włóknem polietylenowym z klejem gumowo-żywiczym, szerokość 
taśmy 0,32 mm.

Zastosowanie: Taśma stosowana uniwersalnie. Dzięki 12-miesięcznej odpornści na działanie
promieniowania UV można ją stosować do prac naprawczych na zewnątrz.

0200 38 niebiesko-szary 22,8
0205 50 niebiesko-szary 22,8

Taśma tkaninowa 8979

10,35
13,60
(984)

nr szerokość 9915 kolor długość
zam. mm m

Wykonanie: Pokryta PE włóknem z klejem gumowo-żywiczym, szerokość taśmy 0,32 mm.
Odporna na działanie 3-miesięcznego promieniowania UV, działania wody i czynników
zewnętrznych. Nie pozostawia śladów przy odrywaniu.

Zastosowanie: Do sklejania różnych powierzchni na zewnątrz (betonu, klinkieru, kamienia,
drewna, kafli).

0210 38 czerwony 22,8
0215 50 czerwony 22,8

Taśma tkaninowa 5959

7,00
9,20
(984)
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

     nr                      szerokość                     9915                            kolor                         długość
  zam.                         mm                                                                                                           m

     nr                              szerokość                              9915                                       długość
  zam.                                 mm                                                                                            m

     nr                              szerokość                              9915                                       długość
  zam.                                 mm                                                                                            m

     nr                              szerokość                              9915                                       długość
  zam.                                 mm                                                                                            m

Taśmy klejące/Taśmy do pakowania

Wykonanie: Miękkie aluminium z klejem akrylowym, grubość taśmy 0,09 mm. Specjalna 
warstwa na powierzchni (Release Coating) umożliwia łatwe rolowanie. Taśma nie przykleja 
się sama do siebie.

Zastosowanie: Do maskowania, uszczelniania, odporna na wysoką temperaturę i refleksję 
światła, stosowana w procesach galwanizacji oraz jako bariera przed wilgocią.

0300                                 38                                                                                   50

     nr                              szerokość                              9915                                       długość
  zam.                                 mm                                                                                            m

Taśma klejąca aluminiowa 431

23,40
(984)

Wykonanie: Standardowa taśma filamentowa, wzmocniona wzdłuż i w poprzek. Folia z 
polipropylenu z syntetycznym, odpornym na rozpuszczanie kauczukiem, grubość taśmy 
0,13 mm, przezroczysta.

Zastosowanie: Do zabezpieczania palet, łączenia lekkich produktów, zamykania i wzmacniania
kartonaży. Idealny przy pakowaniu i transporcie towarów niebezpiecznych.

0400                                 19                                                                                     50
0405                                 25                                                                                     50
0410                                 50                                                                                     50

Tartan™ taśma klejąca 8954

2,03
2,66
5,33
(984)

Wykonanie: Nośnik z tkaniny pokryty klejem Hot-melt, grubość taśmy 0,26 mm.

Zastosowanie: Do mocowania dywanów w pomieszczeniach i płytek dywanowych.

0500                                 50                                                                                     25

Taśma klejąca do dywanów 9191

9,05
(984)

Wykonanie: Folia polipropylenowa, obustronnie pokryta dwoma różnymi klejami. Jedna strona
pokryta klejem Hot-melt, druga mieszanką kleju akrylowego-dyspersyjnego, grubość taśmy 0,13 mm.

Zastosowanie: Idealne przy budowaniu stanowisk handlowych na targach. Przyklejone dywany
można bez większych problemów i pozostałości odrywać od podłoży betonowych i podłoży
typowych dla hal sportowych.

0600                                 50                                                                                     25

Taśma klejąca do dywanów 9195

9,25
(984)

Wykonanie: Nośnik papierowy z klejem akrylowym, grubość taśmy klejącej 0,09 mm. Odporna
na działanie rozpuszczalników, wody i czynników atmosferycznych, odporna również na działanie
promieniowania UV do 7 dni. Dobra przyczepność farby, bez przenoszenia kleju.

0800                          25                                                               złoty                             50
0805                          30                                                               złoty                             50
0810                          38                                                               złoty                             50
0815                          50                                                            złoty                             50

Taśma klejąca osłonowa Scotch® 244

6,15
7,00
9,10

11,90
(984)

Wykonanie: Impregnowana lateksem, krepowany nośnik papierowy z klejem gumowo-
żywiczym, szerokość taśmy 0,14 mm.

Zastosowanie: Do przykrywania i przytrzymywania w przemyśle, jak np. krótkich pracach 
lakierniczych, przytrzymywaniu, mocowaniu, łączeniu i pracach montażowych.

0700                          19                                                            beżowy                           50
0705                          25                                                            beżowy                           50
0710                          30                                                            beżowy                           50
0715                          38                                                            beżowy                           50
0720                          50                                                            beżowy                           50

     nr                      szerokość                     9915                            kolor                         długość
  zam.                         mm                                                                                                           m

Taśma klejąca papierowa 2321

1,66
2,23
2,67
3,33
4,45
(984)
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Ochrona słuchu i akcesoria

0010                                 23                                                                                     10

     nr                           wartość SNR                           9876                                         j. op. 
  zam.                                dB(A)                                                                                         para
                                                                                        par

Zatyczki wymienne do stoperów kabłąkowych Flexicap

Wykonanie: Kabłąk z tworzywa sztucznego zapewnia dobry komfort noszenia. Bardzo lekkie.

Poziom ochrony: Wysoki 27 dB(A), średni 19 dB(A), niski 17 dB(A).

0005                                 23                                                                                      1

     nr                           wartość SNR                           9880                                         j. op.
  zam.                                dB(A)                                                                                          szt.

Stopery kabłąkowe Caps 200

Wykonanie: Stopery kabłąkowe, kabłąk na zawiasach. Może opierać się na karku, głowie lub być
noszony pod brodą. Miękkie zatyczki zapewniające wysoki komfort noszenia.

Poziom ochrony: Wysoki 26 dB(A), średni 19 dB(A), niski 17 dB(A).

0005                                 23                                                                                      1

     nr                           wartość SNR                           9876                                         j. op. 
  zam.                                dB(A)                                                                                          szt.

Stopery kabłąkowe Flexicap

Wykonanie: Podwójna obudowa chroniąca słuch w ekstremalnie głośnych warunkach. Optymal-
na ochrona o niewielkim ciężarze i wysokim komforcie noszenia. Ponadto maksymalna izolacja
przy wysokiej częstotliwości.

Poziom ochrony: Wysoki 40 dB(A), średni 32 dB(A), niski 23 dB(A).

0005               nauszniki ochronne                                               35                                 285
0010         wkładka higieniczna HY54                                            –                                    –

     nr                            artykuł                        9874                     wartość SNR                       ciężar
  zam.                                                                                                      dB(A)                                 g

Nauszniki ochronne Peltor Optime III H 540 A

Wykonanie: Bardzo lekkie i komfortowe. Dzięki bardzo płaskim nausznikom nadaje się idealnie
do wielu prac. Można je również łatwo łączyć z innymi akcesoriami do ochrony.

Poziom ochrony: Wysoki 31 dB(A), średni 21 dB(A), niski 12 dB(A).

0005                                 24                                                                                  130

     nr                           wartość SNR                           9875                                        ciężar
  zam.                                dB(A)                                                                                            g

Nauszniki ochronne Peltor H 4 A 300

Wykonanie: Kabłąk z nierdzewnej stali sprężynowej z miękkim wypełnieniem. Wygodne także
przy dłuższym noszeniu. Do stosowania w miejscach takich jak warsztaty, szkoły zawodowe, 
drukarnie, przemysł tekstylny, jak również przy koszeniu trawy, itp.

Poziom ochrony: Wysoki 32 dB(A), średni 25 dB(A), niski 15 dB(A).

0005               nauszniki ochronne                                               27                                 180
0010         wkładka higieniczna HY51                                            –                                    –

     nr                            artykuł                        9870                     wartość SNR                       ciężar
  zam.                                                                                                      db(A)                                 g

Nauszniki ochronne Peltor Optime I H 510 A

Wykonanie: Kabłąk z nierdzewnej stali sprężynowej z miękkim wypełnieniem. Wygodne także
przy dłuższym noszeniu. Idealne do stosowania przy budowie mszyn, przemyśle ciężkim, górnict-
wie, pracy na lotnisku itd. Dobre tłumienie także przy niskiej częstotliwości.

Poziom ochrony: Wysoki 34 dB(A), średni 29 dB(A), niski 20 dB(A).

0005               nauszniki ochronne                                               31                                 210
0010         wkładka higieniczna HY52                                            –                                    –

     nr                            artykuł                        9873                     wartość SNR                       ciężar
  zam.                                                                                                      db(A)                                 g

Nauszniki ochronne Peltor Optime II H 520 A

11,50
(973)

16,00
6,50

(973)

20,50
6,80

(973)

24,00
7,50

(973)

5,40
(973)

4,09
(973)

1,89
(973)
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Ochrona słuchu i akcesoria

Wykonanie: W pudełku z podajnikiem, pakowane parami.

Poziom ochrony: Wysoki 30 dB(A), średni 24 dB(A), niski 22 dB(A).

0006                                 28                                                                          po 250 par

Stopery do uszu Classic II

Wykonanie: Stożkowe, z potrójnym kołnierzem i linką zabezpieczającą przed zgubieniem. 
Łatwe do czyszczenia i cechujące się wysoką wytrzymałością.

Poziom ochrony: Wysoki 33 dB(A), średni 28 dB(A), niski 25 dB(A).

0005                                 32                                                                                  50 par

Stopery do uszu Ultrafit

Wykonanie: W tekturowym pudełku.

Poziom ochrony: Wysoki 30 dB(A), średni 24 dB(A), niski 22 dB(A).

0005                                 28                                                                                po 5 par

     nr                           wartość SNR                           9884                                         j. op.
  zam.                                dB(A)
                                                                                  opakowanie                                           

     nr                           wartość SNR                           9878                                         j. op.
  zam.                                dB(A)
                                                                                        par                                                  

     nr                           wartość SNR                           9882                                         j. op.
  zam.                                dB(A)
                                                                                  opakowanie                                           

Stopery do uszu Classic II

1,89
(973)

0,89
(973)

44,00
(973)
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Ochrona dróg oddechowych

Wykonanie: Maska filtrująca ze specjalnym wentylem Cool-Flow i dużym komfortem noszenia.

Zastosowanie: Do ochrony przed toksycznymi i silnie toksycznymi cząsteczkami stałymi jak
również płynnymi aerozolami. Idealna do prac przy utylizacji odpadów metodą spalania, do 
stosowania w koksowaniach i odlewniach żeliwa.

0006                                                     po 5 szt.                                                     

Maska przeciwpyłowa 8835 FF P3 D

Wykonanie: Ze specjalnym wentylem Cool-Flow i dużym komfortem noszenia.

Zastosowanie: Do ochrony przed stałymi i ciekłymi drobinkami, w niewielkim stopniu trującymi
cząsteczkami, cząsteczkami dymu i kurzem zawierającym cząsteczki kwarcu. Idealna do prac 
spawalniczych.

0006                                                     po 5 szt.                                                     

Maska przeciwpyłowa 8825 FF P2 D

Wykonanie: Ze specjalnym wentylem Cool-Flow.

Zastosowanie: Do ochrony przed cząsteczkami stałymi trującymi w niewielkim stopniu. Idealne
przy szlifowaniu cementu, usuwania ptasich odchodów.

0006                                                   po 10 szt.                                                    

     nr                                                    j. op. karton                                              9886
  zam.
                                                                                                                                sztuka

     nr                                                    j. op. karton                                              9892
  zam.
                                                                                                                                sztuka

     nr                                                    j. op. karton                                              9890
  zam.
                                                                                                                                sztuka

     nr                                                    j. op. karton                                              9888
  zam.
                                                                                                                                sztuka

Maska przeciwpyłowa 8822 FF P2 

Wykonanie: Bez wentyla, z elastycznymi paskami regulującymi, pozwalającymi na indywidualne
dopasowanie się do wszystkich kształtów głowy.

Zastosowanie: Do ochrony przed cząsteczkami stałymi. Nie stosować do pracy z substancjami
rakotwórczymi i mikroorganizmami.

0006                                                   po 20 szt.                                                    

Maska przeciwpyłowa 8710E FF P1

Wykonanie: Ze specjalnym wentylem Cool-Flow.

Zastosowanie: Do ochrony przed stałymi i ciekłymi drobinkami, cząsteczkami dymu i kurzem
zawierającym cząsteczki kwarcu. Idealne do prac podczas szlifowania farb, do prac z wolnymi
zarodnikami lub pyłem z mąki, przy obróbce włókien szklanych i mineralnych.

Maska przeciwpyłowa rozkładana 9322 FF P2

0005                                                   po 10 szt.                                                    

     nr                                                    j. op. karton                                              9893
  zam.
                                                                                                                                sztuka

1,19
(974)

     nr                                                    j. op. karton                                              9886
  zam.
                                                                                                                                sztuka

Wykonanie: Ze specjalnym wentylem Cool-Flow i dwoma paskami regulującymi, pozwalającymi
na idywidualne dopasowanie się do kształtu twarzy, jak również ze specjalnym klipsem na nos.

Zastosowanie: Do ochrony przed pyłami jak również stałymi, rozwodnionymi i nielotnymi
ciekłymi aerozolami.

0010                                                   po 10 szt.                                                    

Maska przeciwpyłowa 8812 FF P1

2,00
(974)

3,09
(974)

7,45
(974)

9,05
(974)

3,23
(974)
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Ochrona dróg oddechowych

Wykonanie: Ze specjalnym wentylem Cool-Flow.

Zastosowanie: Do ochrony przed stałymi i ciekłymi drobinkami, cząsteczkami dymu i kurzem
zawierającym cząsteczki kwarcu. Idealne do pracy przy sortowaniu odpadów, pracach spawal-
niczych i szlifowaniu stali stopowych.

Maska przeciwpyłowa rozkładana 9332 FF P33

0005                                                   po 10 szt.                                                    

     nr                                                    j. op. karton                                              9895
  zam.
                                                                                                                                sztuka

6,65
(974)

     nr                                                                                   9894
  zam.
                                                                                             sztuka

0006                                                                                   

Wykonanie: EN 405, duży komfort noszenia, idealna dla osób noszących okulary korekcyjne.

Zastosowanie: Do ochrony przed gazami i oparami oragnicznych połączeń i cząsteczek. Idealna
do prac, gdzie stosowane są rozpylacze do farb. Idealna dla osób noszących okulary korekcyjne.

Maska ochronna 4255 FF A2 P3 D

Zastosowanie: Do ochrony przed organicznymi i nieorganicznymi gazami i oparami.

0006                                                          2                                                           

     nr                                                          j. op.                                                    9906
  zam.                                                         szt.                                                             

Filtr gazowy 6055 A2

28,10
(974)

Wykonanie: Elastyczny system podwójnych filtrów z nowoczesnym zamknięciem bagnetowym
do łatwiejszej i szybszej obsługi. Bez konieczności utrzymania. Bardzo lekka obudowa maski
gwarantuje pracę bez zmęczenia. Dostawa bez filtra.

0006                                                     średnia                                                     

     nr                                                       wielkość                                                 9904
  zam.                                                                                                                            

Półmaska ochronna 6200M

17,50
(974)

6,15
(974)

Zastosowanie: Do ochrony przed organicznymi i nieorganicznymi gazami i oparami, jak również
amoniakiem.

0010                                                          2                                                           

     nr                                                          j. op.                                                    9906
  zam.                                                         szt.                                                             

Filtr gazowy 6059 ABEK1

6,50
(974)
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Ochrona dróg oddechowych

Zastosowanie: Ochrona przed cząsteczkami stałymi i ciekłymi o stężeniu 10-krotnie 
przekraczającym dopuszczalne normy, możliwość łączenia.

0006                                                          2                                                           

     nr                                                          j. op.                                                    9908
  zam.                                                         szt.                                                             

Wkłady filtracyjne przeciwpyłkowe 5925 P2

3,15
(974)

Zastosowanie: Ochrona przed cząsteczkami stałymi i ciekłymi o stężeniu 30-krotnie 
przekraczającym dopuszczalne normy.

0006                                                          2                                                           

     nr                                                          j. op.                                                    9910
  zam.                                                         szt.                                                             

Wkłady filtracyjne przeciwpyłkowe 5935 P3

3,92
(974)

Zastosowanie: Ochrona przed cząsteczkami stałymi i ciekłymi o stężeniu 10-krotnie 
przekraczającym dopuszczalne normy.

0050                                                          2                                                           

     nr                                                          j. op.                                                    9910
  zam.                                                         szt.                                                             

Filtry przeciwpyłkowy 2125 P2

3,59
(974)

Zastosowanie: Możliwość połaczenia z wkładami filtracyjnymi przeciwpyłkowymi z serii 5000 
i filtrami gazowymi z serii 6000.

0100                                                          2                                                           

     nr                                                          j. op.                                                    9910
  zam.                                                         szt.                                                             

Pokrywa do filtrów

1,73
(974)

6035 P3R

6038 P3R(HF)

2125 P2R

2128 P2R

2135 P2R

2138 P2R

system sprężonego powietrza

S-200TM

6051 A1 6057 ABE1 5911 P1R 501

6055 A2 6059 ABEK1 5925 P2R

6054 K1 6075 A1+aldehyd mráwkowy 5935 P3R

6096 HgP3R

p
ew

n
ie

i
s
zy

b
k
o

d
zi

ęk
i p

oł
ącze

niu bagnetowemu

pewnie&szybko



     nr                                                  kolor oprawek                                            9922
  zam.                                                                                                                            
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Okulary ochronne

Wykonanie: Wysokiej jakości okulary z pojedynczą szybką, zgodność z normą EN 166, odporne
na zarysowania szkło z poliwęglanu, optymalnie dopasowywujące się do kształtu głowy. 
Możliwość trójstopniowego regulowania długości zauszników.

0005                                              niebieski/czarny                                              

Okulary z pojedynczą szybką Viper, przezroczyste

Wykonanie: Wysokiej jakości okulary z pojedynczą szybką, zgodność z normą EN 166, odporne
na zarysowania szkło z poliwęglanu pokryte powłoką przeciw parowaniu. Sportowe zauszniki
gwarantują optymalne ich osadzenie. Możliwość regulacji w 3 pozycjach. Oprawki nylonowe.

0005                                                       żółty                                                        

     nr                                                  kolor oprawek                                            9924
  zam.                                                                                                                            

Okulary z pojedynczą szybką Targa, przezroczyste

0005                                                      czarny                                                      
0010                                                    niebieski                                                    

     nr                                                  kolor oprawek                                            9912
  zam.                                                                                                                            

Okulary ochronne Millenia

Wykonanie: Po raz pierwszy krzywizna szybki, krzywa 9, która dotychczas używana była w 
okularach sportowych o wysokiej jakości, została zastosowana również w okularach ochronnych.
Pełna widoczność bez zniekształceń, nie powodująca zmęczenia pozwala na nieograniczenie
długi czas noszenia okularów PLUSAFE Millennia. Dodatkowy komfort noszenia zapewniają 
ergonomicznie uformowane oprawki, które w celu utrzymania pewnej równowagi rozkładają
konieczny nacisk obszernie na boki. Dzieki temu zbyteczne jest ustawianie długości. Szybki 
wykonane z poliwęglanu utwardzane, zgodność z normą EN 166.
Dostawa wraz z opaską elastyczną.

Wykonanie: Okulary ochronne spawalnicze, ze szkłami ochronnymi odpornymi na zaparowanie 
i zarysowania, jak również dobrym osłonięciem przestrzeni ocznej. Szkła ochronne o odcieniu 
zielonym (stopień ochrony 5). W obszarze nosowym, czołowym i skroniowym wykonczenie
miękkimi materiałami zapewnia wysoki komfort noszenia. Długość zauszników i wysokość 
regulowana. Wygodne w noszeniu także przy długim okresie użytkowania. Z oznaczaniem „T” 
dla „skrajnych temperatur”, spełnia wymogi normy EN 166:2001.

Zastosowanie: Do prac spawalniczych, lutowniczych i cięć gazowych. Ochrona oczu przed
odpryskami stałymi, żrącymi cieczami lub niebezpiecznym promieniowaniem.

0005                                              niebieski/czarny                                             

     nr                                                  kolor oprawek                                            9918
  zam.                                                                                                                            

Okulary ochronne Welding

Wykonanie: Miękka, duża, krystalicza obudowa z PCW. Idealne dla osób noszących okulary korek-
cyjne. Można je łączyć z maskami chroniącymi drogi oddechowe. Widoczność bez zniekształceń,
wentylacja pośrednia. Szeroka, regulowana opaska nylonowa. Spełnia wymogi normy EN 166.

Zastosowanie: Do prac frezarskich, szlifierskich i montażowych, jak również majsterkowania,
prac w pomieszczeniach z duży nasileniem kurzu i pracach laboratoryjnych.

0005                                                                                    

     nr                                                                                   9921
  zam.                                                                                        

Okulary panoramiczne Fahrenheit, przezroczyste

Wykonanie: Spełnia wymogi normy EN 166 kolorowo zaakcentowana oprawka, ciężar tylko 
23 g, optymalne dopasowanie szkieł do oparwki, doskonała widoczność. Zapewniają znakomitą
ochronę. Szkła pokryte specjalnym tworzywem zapobiegającemu parowaniu. Dostawa w
woreczku z mikrofazy.

Zastosowanie: Do prac frezarskich, szlifierskich, jak również majsterkowania.

0005                                                                                    

     nr                                                                                   9919
  zam.                                                                                        

Okulary ochronne Solus, przezroczyste

7,70
7,70
(976)

9,35
(976)

7,40
(976)

14,60
(976)

8,05
(976)

9,80
(976)
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Osłony głowy/twarzy

Wykonanie: Lekkie mocowanie nylonowe na głowę, niepalne, o głębokim sklepieniu chroniącym
czoło i o regulowanych rozmiarach. Dostawa bez osłony twarzy.

Informacja dodatkowa: Osłona twarzy patrz (nr zam. 9920 0200).

0100                                                                                   

     nr                                                                                   9920
  zam.                                                                                        

Mocowanie na głowę Clearways

11,70
(976)

Wykonanie: Poliwęglanowa szybka, szczególnie chroniąca przed odpryskami. Dostawa bez
mocowania do głowy.

Informacja dodatkowa: Mocowanie do głowy patrz (nr zam. 9920 0100).

0200                                                   200 x 200                                                   

     nr                                                       wymiary                                                 9920
  zam.                                                         mm                                                            

Osłona twarzy

8,80
(976)

Wykonanie: Spełnia wymogi normy EN 397. Z polietylenu (PE), forma uniwersalna z obniżoną
częścią potyliczną, z rynienką obciekową dla wody, z otworami wentylacyjnymi i uchwytami do
mocowania nauszników przeciwhałasowych. Sześciopunktowa więźba tekstyna do hełmu. Na
wewnętrznej stronie pasa mocowany jest potnik, który wchłania pot z czoła z obniżoną częścią
potyliczną i paskiem podbródkowym. Odporny na działanie temperatury do –20 °C. Rozmiary
51–64 cm, ciężar hełmu około 230 g.

0005                                              biel odblaskowa                                              
0010                                                    siarkowy                                                    
0015                                                jasnoniebieski                                                
0020                                                  karminowy                                                  

     nr                                                          kolor                                                    9920
  zam.                                                                                                                            

Hełm ochronny INAP-Master 6

7,40
7,40
7,40
7,40
(976)

Wykonanie: Spełnia wymogi normy EN 812. Z łatwej do pielęgnacji mieszanki włókien
bawełnianych, stylizowana na czapeczkę baseballową z wyściółką piankową i okratowanymi
otworami wentylacyjnymi. Długość daszka 75 mm, rozmiary od 56–61 cm, ciężar 165 g.

Zastosowanie: Do stosowania tam, gdzie przemysłowy hełm ochronny spełniający wymogi
normy EN 397 nie jest obowiązkowy.

0005                                                   chabrowy                                                  

     nr                                                          kolor                                                    9925
  zam.                                                                                                                            

Czapka ochronna z daszkiem

13,00
(976)
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Rękawice robocze

Wykonanie: Z wzmocnioną wewnętrzną częścią dłoni, jasne wykonanie. 
Ochrona zgodna z kategorią I.

0005                                 10                                                                                     12

     nr                               wymiary                               9926                                         j. op. 
  zam.                                                              para (aktualna cena dnia)                             para

Rękawice robocze

Wykonanie: Uniwersalne rękawice robocze z wysokim komfortem noszenia do prac zarówno
wewnątrz i na zewnątrz. Grubość 1,1 mm, wykonanie ze skóry bydlęcej licowej, sprawdzone na
działanie substancji szkodliwych, z wygodną podszewką, gumowe mankiety, wysoki komfort
użytkowania, długa żywotność, odporne na działanie warunków atmosferycznych, oddychające,
zapewniają dobry chwyt, ergonomiczne dopasowywanie się, odporne na uszkodzenia np. rozry-
wanie lub dziurawienie. Skóra przepuszczająca powietrze. Ochrona zgodna z kategorią II.

Zakres zastosowania: Produkcja wózków widłowych, przemysł motoryzacyjny, magazyny 
i transport, jak również do pozostałych czynności.

0006                                 10                                                                                     12

     nr                               wymiary                               9928                                         j. op.
  zam.                                                                                                                                  para
                                                                        para (aktualna cena dnia)                                 

Rękawice robocze ze skóry bydlęcej licowej Sande

Wykonanie: Dziane, częściowo pokryte poliuretanem, bardzo dobrze dopasowują się do dłoni,
zapewniają pewny chwyt i dobry zmysłu dotyku. Odporne na działanie płynów, można je prać. 
Do prac w przemyśle high/tech i sterylnych pomieszczeniach. Ochrona zgodna z kategorią II.

0005                                 7                                                                                     12
0010                                 8                                                                                     12
0015                                 9                                                                                     12
0020                                 10                                                                                     12

     nr                               wymiary                               9930                                         j. op. 
  zam.                                                              para (aktualna cena dnia)                             para

Rękawice z dzianiny Beijing

Wykonanie: Pięciopalczaste rękawiczki ze skóry bydlęcej nappa o grubości 1 mm, szyte z
kewlarganu i z długimi mankietami z dwoiny wyprawionej o długości 35 cm, typ 12. 
Ochrona zgodna z kategorią II.

0010                                 10                                                                                    1

     nr                               wymiary                               9932                                         j. op. 
  zam.                                                              para (aktualna cena dnia)                             para

Rękawice spawalnicze

1,40
(997)

3,61
(997)

1,67
1,67
1,67
1,67
(997)

11,25
(997)

Wykonanie: Połączenie skóry licowej i dwoiny wyprawionej z długimi mankietami, długość około
35 cm. Ochrona zgodna z kategorią II.

0005                                 10                                                                                      1

     nr                               wymiary                               9934                                         j. op. 
  zam.                                                              para (aktualna cena dnia)                             para

Rękawice spawalnicze skóra licowa/dwoina wyprawiona

4,20
(997)
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Rękawice robocze/Odzież ochronne

Wykonanie: Z 100 % poliamidu, niebieskie, ściegowe, lekkie, przyjemne dla skóry, dają wysoki
komfort noszenia, oddychające, bezszwowe. Mogą być noszone dwustronnie. Można prać w temp.
maks. 30 °C. Poduszki palców pokryte przezroczystym tworzywem PCW. Dzięki temu łatwość
chwytania gładkich elementów i zwiększona trwałość rękawic. Ochrona zgodna z kategorią II.

0005                                 7                                                                                     10
0010                                 8                                                                                     10
0015                                 9                                                                                     10
0020                                 10                                                                                     10

     nr                               wymiary                               9938                                         j. op. 
  zam.                                                                                                                                  para
                                                                        para (aktualna cena dnia)                                 

Rękawice ochronne PolyTRIX® BN FKV 1914

2,79
2,79
2,79
2,79
(998)

Wykonanie: Z nitrylu, wewnętrzne strony rękawic z welur z mankietami. Bez dodatku silikonu,
obojętne na działanie lakierów i bez thiuramu i tiomoczników. Doskonałe czucie i chwytność
oleistych i nasamrowanych części. Odporne na działanie różnych niebezpiecznych substancji
takich jak np. heptan i kwas siarkowy. Dalsze informacje dotyczące odporności na zapytanie.
Ochrona według kategorii III.

Zastosowanie: Szczególnie do pracy w przemyśle motoryzacyjnym i dostawczym, petroche-
micznym, drukarskim, oczyszczaniu przemysłowym i oczyszczaniu budynków, przemyśle 
chemicznym w laboratoriach przy pracach konserwacyjnych.

0015                                 9                                                                                     10
0020                                 10                                                                                     10

     nr                               wymiary                               9937                                         j. op. 
  zam.                                                                                                                                  para
                                                                        para (aktualna cena dnia)                                 

Rękawice ochronne odporne na chemikalia Camatril

3,14
3,14
(998)

Wykonanie: Z kapturem, gumowymi częściami na ramiona, stopy i talię, kategoria ochrony III,
typ 5 (odzież ochronna odporna na drobinki), typ 6 (odzież ochronna częściowo uszczelniona
przeciw pryskaniu). Kombinezon wyposażony antystatycznie.

Zastosowanie: W lakiernictwie, czyszczeniu przemysłowym, przy usuwaniu azbestu i w 
przemyśle chemicznym.

0005                                                         XL                                                          
0010                                                        XXL                                                        

     nr                                                       wymiary                                                 9935
  zam.                                                                                                                            

Jednorazowy kombinezon ochronny Tyvek®

7,65
7,65
(998)

Wykonanie: 80 x 100 cm, ciężkie wykonanie, z paskami z kruponu.

0005                                                                                   

     nr                                                                                   9933
  zam.                                                                                        

Fartuch ochronny dla spawaczy, dwoina wyprawiona

13,20
(997)
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Odzież ochronne/Apteczki pierwszej pomocy/Stacje przemywania oczu

Wykonanie: Spełnia wymogi normy EN 471, z dwoma poziomymi pasami odblaskowymi, 
rozmiar uniwersalny, obwód około 126 cm.

0005                podszewka bawełniana                                                          pomarańczowy
0011                            poliester                                                                      pomarańczowy

     nr                             wykonanie                             9940                                         kolor
  zam.                                                                                                                                     

Kamizelka ostrzegawcza

7,10
3,38
(977)

Wykonanie: Pomarańczowa apteczka z przezroczystą osłoną do ochrony zawartości, dowolność
w dzieleniu wnętrza dzięki przegrodzie, plombowana. Stelaż pozawalający na zamontowanie na
ścianie pod kątem 90°.
Dostawa w odpornej na uderzenia walizce z tworzywa ABS z gumowymi uszczelkami 
i przezroczystą osłoną, wraz ze stelażem i zawartością według normy DIN 13157.

0005             apteczka pierwszej pomocy                                                  960 x 170 x 110
0010                 asortyment, 64 części                                                                    –

     nr                             wykonanie                             9942                         wymiary szer. x gł. x wys.
  zam.                                                                                                                                  mm

Apteczka pierwszej pomocy QUICK, nr 67070

52,00
15,00
(977)

Wykonanie: Pomarańczowa apteczka z przezroczystą osłoną do ochrony zawartości, dowolność
w dzieleniu wnętrza dzięki przegrodzie, plombowana. Stelaż pozwalający na zamontowanie na
ścianie pod kątem 90°.
Dostawa w odpornej na uderzenia walizce z tworzywa ABS z gumowymi uszczelkami, wraz ze
stelażem i zawartością według normy DIN 13157.

0005             apteczka pierwszej pomocy                                                  310 x 210 x 130
0010                asortyment, 130 części                                                                   –

     nr                             wykonanie                             9944                         wymiary szer. x gł. x wys.
  zam.                                                                                                                                  mm

Apteczka pierwszej pomocy SAN, nr 67075

76,00
27,00
(977)

Wykonanie: Odporne na kurz pudełko na ścianę wyposażone w 2 x 0,5 l sterylne budelki do
przemywania oczu (według normy DIN 12930) z piktogramem i lusterkiem. W razie pierwszej
pomocy dające się bardzo łatwo i szybko otworzyć.

Zastosawanie: Idealnie nadaje się do użytku w miejscach pracy, gdzie istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że ciała obce, takie jak kurz czy brud mogą dostać się do oczu. 
Czas przemywania ogółem około 10 min.

0005                     pudełko na ściane                                                          227 x 110 x 265
0010       butelka do przemywania oczu 0,5 l                                                          –

     nr                             wykonanie                             9945                         wymiary szer. x gł. x wys.
  zam.                                                                                                                                  mm

Stacja przemywania oczu

65,60
18,00
(976)


