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JEDNORÁZOVÉ RUKAVICE
DISPOSABLE GLOVES

KOŽENÉ A KOMBINOVANÉ RUKAVICE 
LEATHER AND COMBINED GLOVES

TEXTILNÍ RUKAVICE
TEXTILE GLOVES

273

289

287

291

293

294

SPECIÁLNÍ OCHRANNÉ RUKAVICE 
SPECIAL PROTECTIVE GLOVES

Svářecí / Welding

Tepluodolné / Heat resistant

Protipořezové / Cut resistant

Antivibrační / Antivibration

Speciální / Special

263

POVRSTVENÉ RUKAVICE
COATED GLOVES

277

285

ZIMNÍ RUKAVICE
WINTER GLOVES

RUKAVICE ANSELL
GLOVES ANSELL

303

295

RUKAVICE MAPA
GLOVES MAPA

313



3210 009 801 XX 3310 001 163 10

3210 012 000 XX

3310 004 163 00

3100 008 000 10 3100 005 000 10

3340 002 600 XX

3100 004 000 XX

3340 001 105 XX

3310 003 999 08 3340 003 100 XX 

3510 001 400 XX 

3610 003 000 11

3100 007 000 10 

3520 001 150 XX 

3210 011 801 XX 

3700 003 000 11

3520 002 100 XX 

TECHNIK PLUS GABO

TALE

IPO

SOKAR LOTUS

NOE

MEKA

FALO

TABLA FLASH

STERN

HURI

AKER

NINA

TECHNIK ECO

BOJAR WINTER

BERT
3530 001 113 XX 

3310 007 100 11

3540 001 113 00 3420 005 101 10 3430 001 250 10 

3310 002 100 XX 3310 002 800 XX 

3310 004 100 XX

3310 005 100 XX

3310 006 163 11 

MOSE

DOLI

UNA DETA KADO

MAWA MAWA

KASA

FAWA

TEPA

EN 420

norma / norm
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273
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284

str.
295

str.
269
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273
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275

str.
285

str.
297

str.
269

str.
274

str.
276

str.
285

str.
309

3700 004 000 11 
DINO WINTER

3220 004 800 XX
TECHNIK WINTER

3420 004 150 XX
ECONOHANDS PLUS

3210 018 000 XX 3210 019 000 XX
DINO BOJAR

str.
264

str.
264

3410 086 410 XX
CERRO

str.
278
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NEW

NEW

NEW



EN 388

3100 003 000 XX

3410 001 109 XX 

3100 006 000 XX

3100 001 000 10 

3220 003 260 XX 

3210 006 000 10

3220 005 802 10

3210 007 000 XX 

3210 010 251 XX

3440 001 100 XX 3440 001 800 XX

3410 007 400 10  3410 005 400 XX  

3210 008 000 11 

3610 005 000 11

3410 004 999 XX

ASTAR

ABRAK

BONO

KALA

SHARK CXS

RON

ORCA CXS

ZORO

TECHNIK

BRITA BRITA BLACK

PELAJOKI

BUDY

SYRO

FIDO

3430 002 250 10 

3410 003 710 XX

3610 002 600 11 

3420 002 411 XX  3420 003 102 XX 3410 006 400 10 

3220 001 301 XX 3220 004 800 XX 

3420 001 157 XX

3220 002 800 10

3410 002 260 XX

SELA

NAPA

PATON

MAGNA BLANCHE ARET

PICEA MANTA CXS

ROXY

CXS GE-KON

ALVAROS

norma / norm
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288
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271

str.
282

str.
279

str.
278

str.
271

str.
281

str.
283

3610 007 200 11
AMON

3610 001 800 11
PATON

str.
287

3220 006 410 00
KIPPER

str.
270

3220 007 210 00
KIPPER GRIP

str.
270

3440 002 100 XX 
SOLO

3410 087 209 003420 026 706 00
MISTICOLCA

str.
280

str.
281
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NEW

NEW



3310 001 100 XX 
SAWA

str.
275

3700 001 000 11

3700 012 250 11 

3700 006 000 XX

3640 002 000 11

3700 010 160 XX

3630 002 700 XX 3220 002 800 10 

3700 023 400 10

3630 020 000 XX

3700 002 000 11 

3700 011 510 10 3700 013 155 11

3410 009 400 XX

3660 004 502 XX

3630 001 700 XX

3410 010 105 XX

3660 001 150 10 

3610 006 000 10 

3410 012 105 XX 

DINGO WINTER

ZARO WINTER

ZORO WINTER

TEMA

ROXY WINTER

CITA II TEMA

ROXY BLUE WINTER

RITA

GORO WINTER

ROXY DOUBLE WINTER BASTET WINTER

HYCRON

BI-COLOUR

CITA

EASY FLEX

TEKPLAST

WORKGUARD

HYLITE

3460 001 107 XX

3440 004 800 XX

3660 003 500 XX

 3440 005 100 XX 3410 011 109 XX 3210 013 600 XX

3700  007 000 XX 3700 005 000 11 3700 008 000 11

3440 003 100 XX

GLADIATOR

SENSILITE

SOL-VEX

SENSILITE HYFLEX FOAM HYD-TUF

URBI WINTER BRIAN WINTER NERO WINTER

SENSILITE
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str.
297

str.
303

str.
306

str.
311

3660 010 400 XX 
VERSATOUCH

3630 003 801 XX
HYFLEX

3

3410 013 400 XX 
HYNIT

3210 001 000 XX 3210 004 000 10
DINGO FALCO

str.
263

str.
265
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EN 407

EN 421

EN 374

3620 002 716 00
VEGA 5

str.
289

3620 003 716 00
MEFISTO M5 DM

str.
289

3660 008 300 XX 

3630 005 706 XX3450 001 800 XX 3660 006 250 XX 

3660 001 150 10 

3630 004 109 XX

3660 009 500 XX

3660 003 500 XX

3410 017 101 XX 

3410 017 710 XX 

3660 007 400 XX 
VITAL ECO

KRYTECHTECHNI-MIX HARPON

TEKPLAST

KRYTECH

TELSOL

SOL-VEX

ULTRANE

ULTRANE

ULTRAFOOD

3660 005 400 XX 
VERSATOUCH

norma / norm

str.
313

str.
317

str.
273

str.
316

str.
314

str.
317

str.
314

str.
315

str.
315

str.
309

str.
316

3410 018 101 XX 
TITANLITE

str.
313

str.
307

3660 004 502 XX
BI-COLOUR

str.
288

str.
309

3660 010 400 XX 
VERSATOUCH

3660 006 250 XX 
HARPON

str.
316

3660 008 300 XX 3660 009 500 XX3660 007 400 XX 
VITAL ECO TELSOLULTRAFOOD

str.
317

str.
316

str.
317

norma / norm 3660 004 502 XX
BI-COLOUR

str.
288

norma / norm

str.
289

3620 001 716 00 
MEFISTO

3620 002 716 00
VEGA 5

str.
289

3620 003 716 00
MEFISTO M5 DM

str.
289

3460 001 107 XX
GLADIATOR

str.
287

3660 006 250 XX 
HARPON

3660 008 300 XX 
VITAL ECO

str.
317

str.
316

str.
289

3620 001 716 00 
MEFISTO
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EN ISO
10819

norma / norm

EN 
12477

EN
60903

EN 511

EN
1082-1

norma / norm

norma / norm 3650 001 250 XX 3650 002 250 XX 
ELEKTRA ELEKTRA

3630 021 000 XX 3630 022 000 XX
RETON RETON

str.
294

str.
291

str.
294

str.
291

3610 005 000 11
SYRO

3610 002 600 11 
PATON

str.
287

str.
288

str.
288

3610 007 200 11
AMON

3610 001 800 11
PATON

str.
287

3610 006 000 10 
WORKGUARD

norma / norm

norma / norm

3640 002 000 11 3220 002 800 10 
TEMA TEMA

str.
293

3700 006 000 XX
ZORO WINTER

3700  007 000 XX
URBI WINTER

str.
296

str.
296

3700 008 000 11
NERO WINTER

str.
297

str.
290

str.
293
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c1

c10

PIKTOGRAMY RUKAVICE / GLOVES PICTOGRAMS 

c1 - Mechanická rizika / Mechanical hazards 
c2 - Specifi cká chemická odolnost / Specifi c chemical hazards
c3 - Všeobecná chemická odolnost / General chemical hazards 
c4 - Mikroorganismy / Microorganisms
c5 - Tepelná rizika, svařování / Heat and fi re, welding
c6 - Radioaktivní kontaminace / Radioactive contamination
c7 - Chlad / Cold

c8 - Práce pod napětím / Work under voltage
c9 - Odolnost proti pořezu / Blade cut resistance
c10 - Určeno pro krátkodobý styk s potravinami
           / Suitable for short-term contact with food

c2 c3 c4 c5 c6

c7 c8 c9

������

�������

Odolnost proti propíchnutí (0-4) 
/ Puncture resistance (0-4)
Odolnost proti dalšímu trhání (0-4) 
/ Tear resistance  (0-4)
Odolnost proti řezu (0-5) 
/ Blade cut resistance (0-5)
Odolnost proti oděru (0-4)
/ Abrasion resistance

����	


�����������

Odolnost proti velkému množství roztavených kovů 
(0-4) 
/ Resistance to large quantities of molten metal (0-4)
Odolnost proti rozstřikům malých částic roztaveného 
kovu (0-4) 
/ Resistance to small drops of molten metal (0-4)
Odolnost proti sálavému teplu (0-4) 
/ Radiant heat resistance (0-4)
Odolnost proti konvenkčnímu teplu (0-4)
/ Convective heat resistance (0-4)
Odolnost proti kontaktnímu teplu (0-4)
/ Contact heat resistance
Chování při hoření (0-4)
/ Burning behaviour (0-4)

������

�����

Konvekční chlad / Convective cold

Kontaktní chlad  /  Covective cold

Propustnost vody / Permeability of water

262
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Kožené a kombinované rukavice / Leather and  combined gloves

Rukavice s tuhou manžetou, podšívkou v dlani a prstech. Doporučené použití: určeno pro 
suchá prostředí. Odvětví: stavebnictví. Materiál: dlaň - hovězí štípenka, hřbet - hrubá bavlněná 
tkanina.

Gloves with tough cuff , palm and fi ngers lining. Recommended application: for dry 
environments. Industry: construction. Material: palm - cow split leather, back - tough cotton.

3210 001 000 XX

DINGO

v kartonu / in box

60 párů / pairs

balení / pack

12 párů / pairs

velikost / sizenormy / norms

EN 388, EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair

Z-11

11”,12”

0002-XX

Rukavice s podšívkou v dlani, žluté. 
Doporučené použití: určeno pro 
suchá prostředí. Odvětví: stavebnictví.
Materiál: dlaň - hovězí štípenka, hřbet 
- hrubá bavlněná tkanina.

Gloves with palm lining, yellow colour. 
Recommended application: for dry 
environments. Industry: construction. 
Material: palm - cow split leather, back 
- tough cotton.

Rukavice s podšívkou v dlani, šedé. 
Doporučené použití: určeno pro 
suchá prostředí. Odvětví: stavebnictví. 
Materiál: dlaň - hovězí štípenka, hřbet 
a manžeta - bavlněná tkanina.

Gloves with palm lining, gray. 
Recommended application: for dry 
environments. Industry: construction. 
Material: palm - cow split leather, back 
and cuff  - cotton cloth.

ZORO

RON

3210 007 000 XX

3210 006 000 10

0002-XX

0002-05

EN 388

3243

v kartonu / in box

120 párů / pairs

balení / pack

12 párů / pairs

velikost / sizenormy / norms

EN 388, EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair
11”

EN 388

2142

v kartonu / in box

120 párů / pairs

balení / pack

12 párů / pairs

normy / norms

EN 388, EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair

EN 388

2144

3210 002 000 11

0002-07A

CAT 2

11 | 07

HIGH
QUALITY

12
12 | 0712

CAT 2

CAT 2

L-9
09 | 04

X-10
10 | 03

12
12 | 0312
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Kožené a kombinované rukavice / Leather and combined gloves

NEW

Rukavice se zdvojeným pruhem v dlani, jednobarevné. Použití: práce v suchém i lehce vlhkém 
prostředí. Materiál: dlaň - lícová nábytková hovězina, hřbet a manžeta - bavlněná tkanina.

Gloves with double lane in the palm, single-color. Application: work in dry and slightly humid 
environment. Material: palm -  cowhide furniture leather, back and cuff  - cotton clothing.

3210 018 000 10

DINO

Rukavice se zdvojeným pruhem v dlani, vícebarevné. Použití: práce v suchém i lehce vlhkém 
prostředí. Materiál: dlaň - lícová nábytková hovězina, hřbet a manžeta - bavlněná tkanina.

Gloves with double lane in the palm, multi-color. Application: work in dry and slightly humid 
environment. Material: palm -  cowhide furniture leather, back and cuff  - cotton clothing

3210 019 000 10

BOJAR

v kartonu / in box

120 párů / pairs

balení / pack

12 párů / pairs

velikost / sizenormy / norms

EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair
10,5”

v kartonu / in box

120 párů / pairs

balení / pack

12 párů / pairs

velikost / sizenormy / norms

EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair
10,5”

NEWCAT 1 CAT 1

0002-00 0002-01
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Kožené a kombinované rukavice / Leather and  combined gloves

Rukavice bez podšívky, manžeta 7 cm. Doporučené použití: náročná práce v suchém prostředí. 
Odvětví: stavebnictví, strojírenství. Materiál: hovězinová štípenka.

Gloves without lining, 7 cm cuff . Recommended application: challenging work in a dry 
environment. Industry: construction, engineering. Material: cow split leather.

3100 001 000 10

KALA

v kartonu / in box

60 párů / pairs

balení / pack

12 párů / pairs

velikost / sizenormy / norms

EN 388, EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair
10”

0004-00

EN 388

2132

CAT 2

Rukavice se zdvojenou prošitou dlaní, tuhou manžetou a podšívkou ve dlani, zvýšená odolnost. 
Doporučené použití: určeno pro suchá prostředí. Odvětví: stavebnictví. Materiál: dlaň - hovězí 
štípenka, hřbet - hrubá bavlněná tkanina.

Gloves with double stitched-though palm, tough cuff  and palm lining, increased resistance. 
Recommended application: for dry environments. Industry: construction. Material: palm - cow 
split leather, back - tough cotton.

3210 004 000 10

FALCO

v kartonu / in box

60 párů / pairs

balení / pack

12 párů / pairs

velikost / sizenormy / norms

EN 388, EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair
10”

0002-06

EN 388

4542

CAT 2CAT 2
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Kožené a kombinované rukavice / Leather and combined gloves

Kožené rukavice. Použití: práce v čistém prostředí, odvětví: stavebnictví.  Materiál: kůže 
hovězinová štípenka.

Leather gloves. Application: work in dry environment, industry: construction. 
Material: cow split leather.

3100 007 000 10

AKER

Kožené rukavice. Použití: práce v suchém prostředí, odvětví: stavebnictví.  Materiál: dlaň - 
hovězinová lícovka, hřbet - hovězinová štípenka.

Leather gloves. Application: work in dry environments, industry: construction. 
Material: palm - cow grain leather, back - cow split leather.

3100 008 000 10

SOKAR

v kartonu / in box

120 párů / pairs

balení / pack

12 párů / pairs

velikost / sizenormy / norms

EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair
10”

v kartonu / in box

120 párů / pairs

balení / pack

12 párů / pairs

velikost / sizenormy / norms

EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair
10”

CAT 1 CAT 1



267

Kožené a kombinované rukavice / Leather and  combined gloves

L-9
09 | 10

X-10
10 | 10

Rukavice s tuhou manžetou a podšívkou v dlani, vysoký komfort. Doporučené použití: určeno 
pro suchá a lehce vlhká prostředí. Odvětví: stavebnictví. Materiál: dlaň - vepřovicová lícovka, 
hřbet - hrubá balvněná tkanina.

Gloves with a tough cuff  and palm lining, high comfort. Recommended application: for dry and 
slightly moist environment. Industry: construction. Material: palm - grain pig leather, back - 
tough cloth.

3210 008 000 11

BUDY

v kartonu / in box

120 párů / pairs

balení / pack

12 párů / pairs

velikost / sizenormy / norms

EN 388, EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair
11”

0002-09

Kožené rukavice bez podšívky. 
Doporučené použití: práce v suchém 
prostředí. Odvětví: strojírenství, 
stavebnictví, spedice a logistika. 
Materiál: vepřovicová štípenka.

Gloves without lining. Recommended 
application: work in a dry environment. 
Industry: engineering, construction, 
shipping and logistics. Material: pig 
split leather.

Kožené rukavice s gumičkou na zápěstí. 
Použití: práce v suchém i lehce vlhkém 
prostředí, vhodné pro řidiče. Odvětví: 
stavebnictví, logistika a spedice. 
Materiál: dlaň - vepřovicová lícovka, 
hřbet - vepřovicová štípenka.

Gloves with rubber in the wrist. 
Application: work in dry and slightly 
moist environment suitable for the 
driver. Industry: construction, logistics 
and freight forwarding. Material: 
palm - pig grain leather, back - pig split 
leather.

MEKA

ASTAR

3100 004 000 XX

3100 003 000 XX

0004-XX

0004-XX

EN 388

3122

v kartonu / in box

120 párů / pairs

balení / pack

12 párů / pairs

normy / norms

EN 388, EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair

EN 388

2111

v kartonu / in box

120 párů / pairs

balení / pack

12 párů / pairs

normy / norms

EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair

CAT 2 CAT 1

CAT 2

L-9
09 | L1

X-10
10 | X1
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Kožené a kombinované rukavice / Leather and combined gloves

Rukavice se suchým zipem na zápěstí. Odvětví: autoservisy, logistika a přeprava, stavebnictví. 
Materiál: dlaň - kozinková lícovka, hřbet - bavlněný úplet.

Gloves with velcro wrist. Branches: car services, logistic, transportation, construction. Material: 
palm - goat grain leather, back - cotton jersey.

3210 010 251 XX

TECHNIK

v kartonu / in box

240 párů / pairs

balení / pack

12 párů / pairs

velikost / sizenormy / norms

EN 388, EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair
7”-11”

0002-XX

Rukavice se hřbetem z pružného 
úpletu. Doporučené použití: určeno pro 
suchá i lehce vlhká prostředí. Odvětví: 
stavebnictví, pneuservisy, logistika a 
přeprava. Materiál: dlaň - kozinková 
lícovka, hřbet - elastan.

Gloves with elastic back. Recommended 
application: For dry or slightly damp 
environment. Industry: construction, 
tire, transportation and logistics. 
Material: palm - goat grain leather, 
back - elastane.

Rukavice se hřbetem z černého 
pružného úpletu. Doporučené 
použití: určeno pro suchá 
i lehce vlhká prostředí. Odvětví: 
stavebnictví, pneuservisy, logistika a 
přeprava. Materiál: dlaň - kozinková 
lícovka, hřbet - bavlněný úplet.

Gloves with back of a black elastic fabric. 
Recommended application: For dry or 
slightly damp environment. Industry: 
construction, tire, transportation and 
logistics. Material: palm - goat grain 
leather, back - cotton.

TECHNIK PLUS

TECHNIK ECO

3210 009 801 XX

3210 011 801 XX

0002-XX

0002-XX

EN 388

2112

v kartonu / in box

240 párů / pairs

balení / pack

12 párů / pairs

normy / norms

EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair

v kartonu / in box

240 párů / pairs

balení / pack

12 párů / pairs

normy / norms

EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair

CAT 2 CAT 1

CAT 1

M-8
08 | 20M

X-10
10 | 20X

M-8
08 | 21M

L-9
09 | 21L

X-10
10 | 21X

X-10
10 | X2

Z-11
11 | Z2

M-8
08 | M2

L-9
09 | L2

S-7
07 | S2
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Kožené a kombinované rukavice / Leather and  combined gloves

Rukavice s úpletovou manžetou. Odvětví: autoservisy, logistika a přeprava, stavebnictví. 
Materiál: dlaň - kozinková lícovka, hřbet - bavlněný úplet.

Gloves with knitted cuff . Industry: car service station, logistics and transportation, construction. 
Material: palm - goat grain leather, back - cotton knit.

3210 012 000 XX

TALE

v kartonu / in box

240 párů / pairs

balení / pack

12 párů / pairs

velikost / sizenormy / norms

EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair

L-9

7”-10”

0002-XX

Rukavice s gumičkou na zápěstí. 
Doporučené použití: řidiči. Odvětví: 
spedice a logistika. Materiál:  
vepřovicová lícovka.

Gloves with rubber in the wrist. 
Recommended application: the driver. 
Industry: Freight forwarding and 
logistics.  Material: grain pig leather.

Rukavice s gumičkou na zápěstí. 
Doporučené použití: řidiči, práce v 
suchém i vlhkém prostředí. Odvětví: 
spedice a logistika. Materiál: kozinková 
lícovka.

Gloves with rubber band on the wrist. 
Recommended application: drivers 
work in dry and wet environments. 
Industry: freight forwarding and 
logistics. Material: goat grain leather.

LOTUS

BONO

3100 005 000 10

3100 006 000 XX

0004-03

0004-XX

v kartonu / in box

120 párů / pairs

balení / pack

12 párů / pairs

normy / norms

EN 420, EN 388

jednotka / unit

1 pár / pair

EN 388

2122

v kartonu / in box

120 párů / pairs

balení / pack

12 párů / pairs

normy / norms

EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair

CAT 1

09 | L7
X-10
10 | X7

CAT 1

CAT 2

S-7
07 | S7

M-8
08 | M7

M-8
08 | M4

X-10
10 | X4

velikost / size

10”
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Kožené a kombinované rukavice / Leather and combined gloves

Kombinované rukavice, hřbet z polyesteru, ve dlani viskoza (syntetická kůže) odolná vůči 
srážení, natahování a tvrdnutí, nastavitelné zapínání na zápěstí s páskem na suchý zip. 
Doporučené použití : hobby, sport, logistika, lehký průmysl.

Combinated gloves, polyester back, viscose (synthetic leather) in palm - resistant to shrinkaging, 
stretching and hardening, velcro wrist for adjustable fi xing. Recommended application: hobby, 
sport, logistics, light industry.

3220 006 410 XX

KIPPER

Kombinované rukavice, hřbet z polyesteru, dlaň a prsty z mikrovlákna, pokryté silikonovými 
body, v zápěstí gumička, konce prstů v hřbetní části a oblast mezi palcem a ukazováčkem 
vyztužena viskozou (syntetický kůže). Doporučené použití: hobby, sport, logistika, lehký 
průmysl.

Combinated gloves, polyester back, palm and fi ngers from microfi bre, with sillicone dots, 
rubber in the band, fi ngertips and part between thumbs and forefi nger reinforced by viscose 
(synthetic leather). Recommended application: hobby, sport, logistics, light industry.

3220 007 210 XX

KIPPER GRIP

v kartonu / in box

120 párů / pairs

balení / pack

12 párů / pairs

velikost / sizenormy / norms

EN 388, EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair
9”-10”

EN 388

1142

v kartonu / in box

120 párů / pairs

balení / pack

12 párů / pairs

velikost / sizenormy / norms

EN 388, EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair
9”-10”

EN 388

4111

CAT 2 CAT 2
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Kožené a kombinované rukavice / Leather and  combined gloves

Kombinované rukavice, pohodlné a odolné vůči srážení, natahování a tvrdnutí. Ve svrchní 
části strečový elastan, který zajistí dokonalé přizpůsobení vaší ruce. Doporučené použití: 
hobby, sport, logistika a lehký průmysl. Materiál: polyuretan, polyester, PVC, neoprén, elastan 
(spandex a lycra).

Combined gloves, comfortable to wear, resist shrinking, stretching and hardening. Knuckles covered by neopren, 
foam padding in palm to help reduce shock Recommended application: hobby, sport, logistics, light industry. 
Material: polyuretan, polyester, PVC, neopren, elastan (spandex and lycra).

3220 002 800 10

CXS GE-KON

v kartonu / in box

60 párů / pairs

balení / pack

12 párů / pairs

velikost / sizenormy / norms

EN 388, EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair
10”

0007-70

Kombinované rukavice, ve svrchní části 
strečový elastan s TPR aplikacemi pro 
ochranu prstů a Kevlarem v oblasti 
kloubů. Pěnové vycpávky v dlani snižují 
otřesy, nárazy a vibrace. Použití: hobby, 
sport, lehký průmysl, logistika. Materiál: 
polyuretan,  polyester, neoprén,  nylon, 
PVC, 2% aramidové vlákno.

Combined gloves, TPR parts and 
Kevlar on back - for better protection 
of fi ngers and toggles. Foam padding 
to reduce shock and vibration. Material: 
polyuretan, polyester, neopren, nylon, PVC, 
2% aramid fi bre.

Kombinované rukavice se silikonovým 
potiskem pro lepší úchop, pohodlné 
a odolné vůči srážení, natahování 
a tvrdnutí. Ve svrchní části strečový 
elastan pro dokonalé přizpůsobení 
ruce. Doporučené použití: manipulace, 
hobby. Materiál: silica gel, neopren, 
polyester, PVC, polyuretan, elastan 
(spandex), nylon.

Combined gloves with silicone printing 
for extra secure grip, comfortable and 
resistant to stretching and hardening. 
Material: silica gel, neopren,  polyester, 
PVC, polyuretan, elastan (spandex),  
nylon.

MANTA CXS

ORCA CXS

3220 004 800 XX

3220 005 802 10

0002-XX

0002-3X

EN 388

2122

v kartonu / in box

60 párů / pairs

balení / pack

12 párů / pairs

velikost / sizenormy / norms

EN 388, EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair
10”

EN 388

2121

v kartonu / in box

60 párů / pairs

balení / pack

12 párů / pairs

normy / norms

EN 388, EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair

EN 388

2121

CAT 2 CAT 2

CAT 2

L-9
2L | 09

X-10
2X | 10
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Kožené a kombinované rukavice / Leather and combined gloves

Kombinované rukavice se silikonovým potiskem pro lepší úchop, ve svrchní části strečový elastan, 
neoprén v oblasti kloubů. Rukavice jsou pohodlné na nošení. Odolné vůči srážení, natahování 
a tvrdnutí. Pěnové vycpávky v dlani snižující otřesy, nárazy a vibrace. Doporučené použití: hobby, 
zahrada, řidiči, logistika. Materiál:  polyuretan, polyester, neoprén, nylon, elastan (spandex), silica gel.

Combined gloves with silicone printing for extra secure grip, stretch elastan and neopren on back. 
Gloves are comfortable to wear, resist shrinking, stretching and hardening. Foam padding to 
help reduce shock, impact and vibration. Application: hobby, garden, drivers logistics. Material: 
polyuretan, polyester, neopren, nylon, elastan (spandex), silica gel.

3220 003 260 XX

SHARK CXS

v kartonu / in box

60 párů / pairs

balení / pack

12 párů / pairs

velikost / sizenormy / norms

EN 388, EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair
9”,11”

0002-XX

Rukavice s potiskem na hřbetu. 
Doporučené použití: zahrada, logistika, 
hobby. Materiál: dlaň - viskosa (syntetická 
kůže), hřbet - strečový elastan 

Gloves with printing on handback. 
Recommended application: garden, 
logistics, hobby. Material: palm 
- viscose (synthetic leather), back - 
stretch elastane. 

Celokožené rukavice s tuhou manžetou. 
Délka manžety: 20 cm. Doporučené 
použití: broušení. Odvětví: strojírenství. 
Materiál: dlaň: hovězinová lícovka 
nebo kozinková, hřbet a manžeta: 
hovězinová štípenka.

Leather gloves with tough 20 cm cuff . 
Recommended application: grinding. 
Industry: engineering. Material: palm - 
cow grain leather or goat, back and cuff  
- cow split leather.

PICEA

HURI

3220 001 301 XX

3610 003 000 11

R020001RUXX

0005-09

EN 388

2132

v kartonu / in box

72 párů / pairs

balení / pack

12 párů / pairs

velikost / sizenormy / norms

EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair
11”

v kartonu / in box

60 párů / pairs

balení / pack

12 párů / pairs

normy / norms

EN 388, EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair

EN 388

2131

CAT 2 CAT 2

CAT 1

S-7
07 | 07

M-8
08 | 08

L-9
1L | 09

Z-11
1Z | 11
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Textilní rukavice / Textile gloves

7”-10”

Textilní rukavice, dlaň a prsty pokryty drobnými PVC terčíky, gumička v zápěstí. Doporučené 
použití: manipulace s lehkými, nebo drobnými předměty. Odvětví: logistika a skladování. 
Materiál: 100% bavlněný úplet.

Textille gloves, palm and fi ngers covered with PVC dots, elastic band in the wrist. Recommended 
application: handling with light or small items. Industry: logistics and wareshousing. Material: 
100% cotton knit.

3310 002 100 XX 

MAWA

v kartonu / in box

600 párů / pairs

balení / pack

12 párů / pairs

velikost / sizenormy / norms

EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair
6”-10”

0001-2X

Textilní rukavice, dlaň a prsty pokryty 
PVC terčíky. Doporučené použití: 
manipulace s lehčím zbožím v suchém 
prostředí. Odvětví: logistika, skladování, 
stavebnictví. Materiál: 100% bavlněné 
plátno, úpletová manžeta.

Cotton cloth, palm and fi ngers 
covered with PVC dots. Recommended 
application: handling in a dry 
environment. Industry: logistics, 
warehousing, construction.  Material: 
100% cotton cloth, knitted cuff .

Textilní rukavice, dlaň a prsty pokryty 
PVC terčíky, gumička v zápěstí. 
Doporučené použití: manipulace, 
zahradnictví, pro ženy. Odvětví: hobby, 
zemědělství. Materiál: 100% bavlněné 
plátno.

Textile gloves, palm and fi ngers coverd 
with PVC dots, elastic band in the 
wrist. Recommended application: 
manipulation, gardening, for women. 
Industry: hobby, agriculture. Material: 
100% cotton cloth.

GABO

TABLA

3310 001 163 10

3310 003 999 08

0001-01

0001-00

v kartonu / in box

240 párů / pairs

balení / pack

12 párů / pairs

velikost / sizenormy / norms

EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair
8”

v kartonu / in box

240 párů / pairs

balení / pack

12 párů / pairs

normy / norms

EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair

3310 002 800 XX 

0001-2CNX

CAT 1 CAT 1

CAT 1

velikost / size

10”

L-9
09 | 2L

X-10
10 | 2X

S-7
07 | 2S

M-8
08 | 2M

P-6
06 | 2P
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Textilní rukavice / Textile gloves

Rukavice z bavlněného úpletu. Odvětví: automob. průmysl, čisté provozy. Materiál: 100% 
bavlněný úplet.

Cotton knit gloves. Industry: automotive, clean operations. Material: 100% cotton knit.

3310 005 100 XX

FAWA

v kartonu / in box

600 párů / pairs

balení / pack

12 párů / pairs

velikost / sizenormy / norms

EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair
6”-11”

0001-XX

Textilní rukavice, našitá úpletová 
manžeta. Doporučené použití: vhodné 
jako vložka do rukavic, např. při 
chladném počasí. Materiál: směsový 
úplet 65/ bavlna, 35% polyester.

Textile gloves sewn knit cuff . 
Recommended application: suitable as 
glove inserts, eg. during cold weather. 
Material: polycotton knit, 65% cotton, 
35% polyester.

Rukavice s pružným nápletem z tmavě 
hnědé teplákoviny. Materiál: 55% 
bavlna, 45% polyester.

Gloves with elastic cuff  from dark 
brown jersey. Material: 55% cotton, 
45% polyester.

IPO

NOE

3310 004 163 00

3340 002 600 XX

0001-03

0001-XX

v kartonu / in box

240 párů / pairs

balení / pack

12 párů / pairs

normy / norms

EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair

v kartonu / in box

600 párů / pairs

balení / pack

12 párů / pairs

normy / norms

EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair

CAT 1 CAT 1

CAT 1

L-9
09 | L7

X-10
10 | X7

X-10
10 | 1X

Z-11
11 | 1Z

M-8
08 | 1M

L-9
09 | 1L

S-7
07 | 1S

velikost / size

9”, 10”

velikost / size

UNI

P-6
06 | 1P
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Textilní rukavice / Textile gloves

Pletené rukavice s manžetou. Doporučené použití: lehká montáž a manipulace. Odvětví: 
automobil, průmysl. Materiál: 55% bavlna, 45% polyester.

Knit. Recommended application: light handling, manipulation. Industry: automotive.  Material: 
55% cotton, 45% polyester.

3340 003 100 XX

FLASH

v kartonu / in box

300 párů / pairs

balení / pack

12 párů / pairs

velikost / sizenormy / norms

EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair
8”,10”

0001-XX

Pletené rukavice. Doporučené použití: 
lehká montáž, manipulace. Odvětví: 
automobil. průmysl. Materiál: 50% 
bavlna, 50% polyester.

Knitted gloves. Recommended application: 
light handling, manipulation. Industry: 
automotive. Material: 50% cotton, 50% 
polyester.

Rukavice textilní bezešvé. Doporučené 
použití: jemná montáž suchých dílů, 
manipulace. Materiál: 100% nylon.

Textile seamless gloves. Recommended 
application: Fine assembly of dry parts, 
handling. Material: 100% nylon.

KASA

SAWA

3340 004 100 XX

3330 001 100 XX

0001-XX

0001-7XX

v kartonu / in box

240 párů / pairs

balení / pack

12 párů / pairs

velikost / sizenormy / norms

EN 388, EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair
8”-10”

EN 388

112X

v kartonu / in box

300 párů / pairs

balení / pack

12 párů / pairs

normy / norms

EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair

CAT 1 CAT 1

CAT 1

M-8
08 | D2

X-10
10 | P2

M-8
08 | 9908

X-10
10 | 99

L-9
09 | 7L

X-10
10 | 7x

M-8
08 | 7M

velikost / size

8”,10”
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Textilní rukavice / Textile gloves

Rukavice ze směsového úpletu, na dlani a prstech PVC terčíky. Doporučené použití: manipulace 
v suchém prostředí, pomocné stavební práce. Odvětví: stavebnictví, logistika a skladování. 
Materiál: 60% bavlna, 40% polyester.

T/C knit gloves, palm and fi ngers covered with PVC dots. Recommended application: handling 
in dry environments, auxiliary work at construction. Industry: construction, logistics and 
warehousing. Material: 60% cotton, 40% polyester.

3340 001 105 XX

FALO

v kartonu / in box

240 párů / pairs

balení / pack

12 párů / pairs

velikost / sizenormy / norms

EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair
7”-10”

0001-XX

Textilní rukavice se ztrojenou 
prošitou dlaní. Odvětví: stavebnictví, 
strojírenství. Materiál: 100% hrubé 
bavlněné plátno.

Textille gloves with triple stitched-
through palm. Industry: construction, 
engineering. Material: 100% thick 
cotton cloth.

Textilní rukavice s vložkou z režného 
plátna. Odvětví: lehký průmysl, 
stavebnictví, strojírenství. Materiál: 
100% bavlněné plátno.

Textile gloves with a liner of burlap. 
Industriy: light industry, construction, 
engineering. Material: 100% cotton 
cloth.

TEPA

DOLI

3310 006 163 11

3310 007 100 11

0001-05

0001-06

v kartonu / in box

120 párů / pairs

balení / pack

6 párů / pairs

velikost / sizenormy / norms

EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair
11”

v kartonu / in box

120 párů / pairs

balení / pack

12 párů / pairs

normy / norms

EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair

CAT 1 CAT 1

CAT 1

L-9
09 | L5

X-10
10 | X5

S-7
07 | S5

M-8
08 | M5

velikost / size

11”
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Povrstvené rukavice / Coated gloves

Rukavice s dlaněmi a prsty máčenými v polyuretanu. Doporučené použití: montáž, kontrola a 
balení malých součástek v suchém nebo lehce zaolejovaném prostředí. Odvětví: automobilový 
průmysl, elektronika, logistika a skladování. Materiál: 100% polyesterový bezešvý úplet.

Gloves, palm and fi ngers dipped in Polyurethan. Recommended application: assembly, 
inspection and packaging of small parts in dry or slightly oily environments. Industry: 
automotive, electronics, logistics and warehousing. Material: 100% polyester nylon knit.

3440 001 800 XX

BRITA BLACK

v kartonu / in box

240 párů / pairs

balení / pack

12 párů / pairs

velikost / sizenormy / norms

EN 388, EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair
6”-11”

0001-XX

EN 388

4131

CAT 2

Rukavice s dlaněmi a prsty máčenými v polyuretanu. Doporučené použití: montáž, kontrola a 
balení malých součástek v suchém nebo lehce zaolejovaném prostředí. Odvětví: automobilový 
průmysl, elektronika, logistika a skladování. Materiál: 100% polyesterový bezešvý úplet.

Gloves, palm and fi ngers dipped in Polyurethan. Recommended application: assembly, 
inspection and packaging of small parts in dry or slightly oily environments. Industry: 
automotive, electronics, logistics and warehousing. Material: 100% seamless polyester knit.

3440 001 100 XX

BRITA

v kartonu / in box

240 párů / pairs

balení / pack

12 párů / pairs

velikost / sizenormy / norms

EN 388, EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair
6”-11”

0001-XX

EN 388

4131

CAT 2CAT 2

Pružná manžeta
Elastic cuff 

Pružná manžeta
Elastic cuff 

X-10
10 | 4X

Z-11
11 | 4Z

M-8
08 | 4M

L-9
09 | 4L

S-7
07 | 4S

P-6
06 | 4P

X-10
10 | 5X

Z-11
11 | 5Z

M-8
08 | 5M

L-9
09 | 5L

S-7
07 | 5S

P-6
06 | 5P
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Povrstvené rukavice / Coated gloves

Rukavice s dlaněmi a prsty povrstvenými hladkým nitrilem. Doporučené použití: práce ve 
vlhkém nebo lehce zaolejovaném prostředí. Odvětví: stavebnictví, automobilový průmysl, 
lehký průmysl, skladová manipulace. Material: polyesterový bezešvý úplet.

Gloves with palms and fi ngers covered with smooth nitrile. Recommended application: work 
in humid or slightly oily environments. Industry: construction, automotive, light industry, 
warehouse handling. Material: seamless polyester knit.

3410 086 410 00

CERRO

v kartonu / in box

120 párů / pairs

balení / pack

12 párů / pairs

velikost / sizenormy / norms

EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair
8”-10”

CAT 1

Pružná manžeta
Elastic cuff 

NEW

Pružná manžeta
Elastic cuff 

Rukavice s konci prstů máčenými v polyuretanu. Doporučené použití: montáž, kontrola a balení 
malých součástek v suchém prostředí. Odvětví: automobilový průmysl, elektronika, logistika a 
skladování. Materiál: 100% polyesterový bezešvý úplet.

Gloves with fi ngertips dipped in Polyuretan. Recommended application: Installation, inspection 
and packing small parts in a dry environment. Light industry, automotive, electronics, logistics 
and warehousing. Material: 100% seamless polyester knit.

3440 002 100 XX

SOLO

v kartonu / in box

240 párů / pairs

balení / pack

12 párů / pairs

velikost / sizenormy / norms

EN 388, EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair
6”-10”

R060003BIXX

EN 388

013X

CAT 2CAT 1

X-10
10 | 10

M-8
08 | 08

L-9
09 | 09

S-7
07 | 07

P-6
06 | 06
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Povrstvené rukavice / Coated gloves

Pružná manžeta
Elastic cuff 

Rukavice s dlaněmi a prsty povrstvenými nitrilovou pěnou. Doporučené použití: práce ve 
vlhkém nebo lehce zaolejovaném prostředí. Odvětví: stavebnictví, lehký průmysl. Materiál: 
100% polyesterový bezešvý úplet.

Gloves with palm and fi ngers covered with nitrile foam. Recommended application: work in 
humid or slightly oily environments. Industry: construction, light industry. Material: 100% 
seamless polyester knit.

3410 001 109 XX

ABRAK

v kartonu / in box

120 párů / pairs

balení / pack

12 párů / pairs

velikost / sizenormy / norms

EN 388, EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair
6”-10”

CAT 2

0001-XX

EN 388

4121

X-10
10 | X3

M-8
08 | M3

L-9
09 | L3

S-7
07 | S3

P-6
06 | P3

Rukavice s potiskem, dlaň a prsty máčené v nitrilu. Doporučené použití: zahrada, hobby. 
Materiál: nylonový bezešvý úplet.

Gloves with print, palm and fi ngers nitrile coated. Recommended application: garden, hobby. 
Material: nylon seamless knit.

3410 004 999 XX

FIDO

v kartonu / in box

120 párů / pairs

v balení / in pack

12 párů / pairs

normy / norms

EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair

R060007ZLXX

CAT 1

S-7
07 | 07

M-8
08 | 08
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Povrstvené rukavice / Coated gloves

Rukavice s dlaněmi a prsty máčenými v nitrilu s prodyšnou úpravou MICROFOAM s PVC terčíky. 
Doporučené použití: Obecná manipulace. Materiál: nylon, 100% šedý bezešvý úplet.

Gloves with palm and fi ngers with breathable fi nish MICROFOAM NITRILE with PVC dots. 
Recommended application: General handling. Material: nylon, 100% seamless knit liner.

3410 003 710 XX

NAPA

Rukavice s dlaněmi a prsty povrstvenými do 3/4 v nitrilu s prodyšnou úpravou a s PVC terčíky.
Doporučené použití: práce ve vlhkém nebo lehce zaolejovaném prostředí. Odvětví: stavebnictví, 
automobilový průmysl, lehký průmysl, skladová manipulace. Materiál: polyesterový bezešvý 
úplet.

Gloves with palms and fi ngers covered to 3/4 with breathable fi nish Nitrile with PVC dots
Recommended application: work in humid or slightly oily environments. Industry: construction, 
automotive, light industry, warehouse handling. Material: seamless polyester knit.

3410 087 209 00

MISTI

v kartonu / in box

120 párů / pairs

balení / pack

12 párů / pairs

velikost / sizenormy / norms

EN 388, EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair
7”-10”

v kartonu / in box

120 párů / pairs

balení / pack

12 párů / pairs

velikost / sizenormy / norms

EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair
8”-10”

CAT 2 CAT 1

R060003SEXX

EN 388

4121

X-10
10 | 10

M-8
08 | 08

L-9
09 | 09

S-7
07 | 07

NEW
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Povrstvené rukavice / Coated gloves

Rukavice s latexovou pěnou na dlani. 
Doporučené použití: obecná manipulace, 
logistika a skladování, zemědělství.  
Materiál: bezešvý úplet z bambusového 
vlákna.

Gloves with palm and fi ngers covered 
with latex foam. Recommended 
use: general handling, logistics, 
warehousing, agriculture. Material: 
seamless bambo knit.

MAGNA
3420 002 411 XX

R060001MOXX

v kartonu / in box

120 párů / pairs

v balení / in pack

12 párů / pairs

normy / norms

EN 388, EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair

CAT 2

EN 388

2121

Rukavice s dlaněmi a prsty máčenými v 
nitrilu a s pískovanou úpravou pro lepší 
úchop. Doporučené použití: Obecná 
manipulace, logistika. Materiál: 100% 
polyesterový bezešvý úplet.

Gloves with palm and fi ngers covered 
with Nitrile and sandy fi nish for better 
grip. Recommended application: 
General handling, logistics. Material: 
100% seamless polyester knit.

ALVAROS
3410 002 260 XX

R060004CVXX

v kartonu / in box

120 párů / pairs

v balení / in pack

12 párů / pairs

normy / norms

EN 388, EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair

EN 388

3121

CAT 2

M-8
08 | 08

S-7
07 | 07

CA

X-10
10 | 10

L-9
09 | 09

M-8
08 | 08

S-7
07 | 07

X-10
10 | 10

L-9
09 | 09

Pletené rukavice povrstvené latexem. Doporučené použití: manipulace se zbožím, pomocné 
práce ve stavebnictví. Odvětví: stavebnictví, logistika, lehký průmysl, skladová manipulace, 
zemědělství. Materiál: 65% polyester 35% bavlna.

Knitted gloves, latex coating. Recommended application: goods handling, auxiliary works 
in construction. Industry: construction, logistics, light industry, warehousing handling, 
agriculture.. Material: 65% polyester 35% cotton.

3420 026 706 00

COLCA

v kartonu / in box

120 párů / pairs

v balení / in pack

12 párů / pairs

velikost / sizenormy / norms

EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair
8”, 10”

CAT 2CAT 1NEW
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Povrstvené rukavice / Coated gloves

Rukavice polomáčené v modrém nitrilu 
s úpletovou manžetou. Doporučené 
použití: montáž a kontrola dílů, motorů 
a malých součástek. lisování. Odvětví: 
strojírenství, zemědělství, čerpací 
stanice. Materiál: vložka - bavlna.

Gloves dipped in nitrile with elastic 
cuff . Recommended use: Assembly and 
checking of parts, engines and small 
parts, stamping. Sectors: agriculture, 
Material: liner - cotton.

JOKI
3410 005 400 XX

0006-XX

v kartonu / in box

120 párů / pairs

v balení / in pack

12 párů / pairs

normy / norms

EN 388, EN 420
jednotka / unit

1 pár / pair

CAT 2

EN 388

4112

M-8
08 | 08

S-7
07 | 07

X-10
10 | 10

L-9
09 | 09

Pletené rukavice povrstvené latexem. Doporučené použití: manipulace se zbožím, pomocné 
práce na staveništi. Odvětví: skladování a logistika, lehký průmysl, stavebnictví. Materiál: 65% 
polyester, 35% bavlna.

Knitted gloves, latex coating. Recommended application: handling, auxiliary work at 
construction. Industry: warehousing and logistics, light industry, construction. Material: 65% 
polyester, 35% cotton.

3420 001 157 XX

ROXY

v kartonu / in box

120 párů / pairs

balení / pack

12 párů / pairs

velikost / sizenormy / norms

EN 388, EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair
7”-11”

0001-XX

EN 388

2242

CAT 2

X-10
10 | 8X

Z-11
11 | 8Z

M-8
08 | 8M

L-9
09 | 8L

S-7
07 | 8S

L-9
09 | 09

X-10
10 | 10

Rukavice ze směsového úpletu, dlaň a 
prsty povrstveny latexem. Doporučené 
použití: obecná manipulace, logistika a 
skladování. Materiál: 65 % polyester, 35 
% bavlna. 

Gloves seamless T/C knitt, palm 
and fi ngers covered with latex. 
Recommended application: general 
handling, logistics and warehousing. 
Material: 65% polyester, 35% cotton.

BLANCHE
3420 003 102 XX

R060005BI XX

v kartonu / in box

120 párů / pairs

v balení / in pack

12 párů / pairs

normy / norms

EN 420, EN 388

jednotka / unit

1 pár / pair

CAT 2

EN 388

3132
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Povrstvené rukavice / Coated gloves

Rukavice s bavlněnou vložkou máčené v 
modrém nitrilu s úpletovou manžetou. 
Doporučené použití: lisování, sběr 
odpadů, obecná manipulace. Odvětví: 
strojírenství, zemědělství. Materiál: 
manžeta, vložka - bavlna.

Gloves dipped in nitrile with elastic cuff . 
Recommended application: Stamping 
collection of garbage, general handling. 
Industry: agriculture. Material: cuff , 
liner - cotton.

Nitril,  pevná manžeta. Rukavice 
máčené v nitrilu s pevnou manžetou. 
Doporučené použití: lisování, sběr 
odpadů, obecná manipulace. Odvětví: 
strojírenství, zemědělství. Materiál:  
vložka - bavlna.

Gloves dipped in nitrile with tough cuff . 
Recommended application: Stamping 
collection of garbage, general handling. 
Industry: Agriculture. Material: liner - 
cotton jersey.

ARET

PELA

3410 006 400 10

3410 007 400 10

0006-10

0006-11

v kartonu / in box

120 párů / pairs

v balení / in pack

12 párů / pairs

normy / norms

EN 388, EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair

v kartonu / in box

120 párů / pairs

v balení / in pack

12 párů / pairs

normy / norms

EN 388, EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair

CAT 2

CAT 2

EN 388

4122

velikost / size

10”

velikost / size

10”

velikost / size

10”
EN 388

4122

Rukavice s dlaněmi a prsty máčenými ve žlutém latexu zdrsnělého pro lepší úchop s úpletovou 
manžetou. Doporučené použití: práce s kluzkými předměty. Odvětví: zahradnictví, hobby. 
Materiál: hřbet - 50 % bavlna, 50 % polyester, vložka - bavlna.

Gloves with palm and fi ngers dipped in latex, elastic cuff . Recommended application: work 
with slippery objects. Industry: gardening, hobby. Material: back - 50 % cotton, 50 % polyester, 
liner - cotton.

3420 005 101 10

DETA

v kartonu / in box

120 párů / pairs

v balení / in pack

12 párů / pairs

velikost / sizenormy / norms

EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair
10”

0006-07

CAT 1
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Povrstvené rukavice / Coated gloves

Reliéfní vzorek
Embossed fi nish

Rukavice s velurovou úpravou interiéru a reliéfním vzorkem. Tloušťka rukavice 0,23mm. 
Doporučené použití: úklidové práce. Materiál: latex.

Gloves with cotton fl ocking interior and embossed fi nish. Thickness glove 0,23 mm. 
Recommended application: cleaning work. Material: latex.

3520 001 150 XX

NINA

v kartonu / in box

240 párů / pairs

v balení / in pack

12 párů / pairs

velikost / sizenormy / norms

EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair
7”-10”

0006-XX

Rukavice pokryté silnou vrstvou PVC. 
Délka rukavice: 27 cm. Doporučené 
použití: olejnaté nebo mokré prostředí. 
Odvětví: strojírenství, vodovody a 
kanalizace. Materiál: vložka - bavlna.

Gloves covered with thick PVC coating. 
Glove lenght: 27 cm. Recommended 
application oily or wet environments. 
Industry: engineering, water supply 
and sanitation. Material: liner - cotton 
jersey.

Rukavice pokryté silnou vrstvou PVC. 
Délka rukavice: 35 cm. Doporučené 
použití: olejnaté, nebo mokré prostředí. 
Odvětví: strojírenství, vodovody a 
kanalizace. Materiál: vložka - bavlna.

Gloves covered with thick PVC coating. 
Glove lenght: 35 cm. Recommended 
application oily or wet environments. 
Industry: engineering, water supply 
and sanitation. Material: liner - cotton 
jersey.

KADO

SELA

3430 001 250 10

3430 002 250 10

0006-05

0006-06

v kartonu / in box

60 párů / pairs

v balení / in pack

12 párů / pairs

normy / norms

EN 388, EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair

v kartonu / in box

120 párů / pairs

v balení / in pack

12 párů / pairs

normy / norms

EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair

CAT 1 CAT 1

CAT 2

EN 388

2121

velikost / size

10”

velikost / size

10”

velikost / size

10”

X-10
10 | X3

M-8
08 | M3

L-9
09 | L3

S-7
07 | S3
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Jednorázové rukavice / Disposable gloves

Jednorázové rukavice, nepudřené, bal. 100 ks. Zdrsněné konečky prstů poskytují dobré pohodlí 
a citlivost pro jemnou a přesnou manipulaci. Bez latexu. Vhodné pro krátkodobý kontakt s 
potravinami. Materiál: nitril.

Single use gloves, powder free, 100 pcs pack. Textured fi ngertips provide good comfort 
and tactility for sensitive, precise handling. Latex-free. Suitable for short-term food contact 
applications. Material: nitrile.

3510 001 400 XX

STERN

v kartonu / in box

10 balení / packs

v balení / pack

100 ks / pcs

velikost / sizenormy / norms

EN 420

jednotka / unit

1 balení / pack
7”-10”

0006-XX

CAT 1

Jednorázové rukavice, lehce pudřené, bal. 100 ks. Doporučené použití: laboratoře, úklidové 
práce, lakovny. Materiál: latex.

Disposable gloves, slightly powdered, 100 pcs per pack. Recommended application: 
laboratories, cleaning, paint. Material: latex.

3520 002 100 XX

BERT

v kartonu / in box

10 balení / packs

v balení / pack

100 ks / pcs

velikost / sizenormy / norms

EN 420

jednotka / unit

1 balení / pack
7”-9”

0006-XX

CAT 2CAT 1

X-10
10 | 91X

M-8
08 | 90M

L-9
09 | 90L

S-7
07 | 90S

M-8
08 | M2

L-9
09 | L2

S-7
07 | S2
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Jednorázové rukavice / Disposable gloves

3530 001 113 XX 0006-XX 3540 001 113 00 0006-18

Jednorázové rukavice,  lehce pudřené, bal 100 ks. Doporučené použití: laboratoře, úklidové 
práce. Materiál: vinyl.

Single use gloves, silicon free, slightly powdered, 100 pcs per pack. Recommended applications: 
laboratories, cleaning. Material: vinyl.

MOSE

Jednorázové rukavice, balení obsahuje 100 ks. Doporučené použití: barvení vlasů, tankování 
PHM. Odvětví: kadeřnictví, čerpací stanice. Materiál: polyetylénová folie.

Disposable gloves, 100 pcs per pack. Recommended application: hair dye, refueling. Industry 
hair salon, gas station. Material: polyethylene foil.

UNA

v kartonu / in box

10 balení / packs

v balení / pack

100 ks / pcs

velikost / sizenormy / norms

EN 420

jednotka / unit

1 balení / pack
8”-10”

v kartonu / in box

10 balení / packs

v balení / pack

100 ks / pcs

velikost / sizejednotka / unit

1 balení / pack

UNI

CAT 1

L-9
09 | L1

X-10
10 | X1

M-8
08 | M1
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Svářecí rukavice / Welding gloves

3610 002 600 11

Svářecí rukavice s manžetou dlouhou 15 cm, bavlněnou vložkou ve dlani a švy krytými žlutou 
kůží. Délka rukavice: 35 cm. Doporučené použití: svářeči, brusiči, paliči. Odvětví: strojírenství, 
těžký průmysl. Materiál: hovězinová štípenka.

Welding gloves with 15 cm cuff , cotton insert and seams covered with yellow leather. Glove 
lenght: 35 cm. Applications: welders, cutters, stubborn. Industry: engineering, heavy industry. 
Material: cow split leather.

3610 001 800 11

PATON

v kartonu / in box

60 párů / pairs

v balení / in pack

12 párů / pairs

velikost / sizenormy / norms

EN 12477, EN 388, EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair
11”

0005-04

CAT 2

PATON

v kartonu / in box

60 párů / pairs

v balení / in pack

12 párů / pairs

velikost / sizenormy / norms

EN 12477, EN 388, EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair
11”

0005-04A

CAT 2CAT 2

Svářecí rukavice s manžetou dlouhou 15 cm, bavlněnou vložkou ve dlani a švy krytými žlutou 
kůží. Délka rukavice: 35 cm. Doporučené použití: svářeči, brusiči, paliči. Odvětví: strojírenství, 
těžký průmysl. Materiál: hovězinová štípenka.

Welding gloves with 15 cm cuff , cotton insert and seams covered with yellow leather. Glove 
lenght: 35 cm. Applications: welders, cutters, stubborn. Industry: engineering, heavy industry. 
Material: cow split leather.

EN 12477EN 388

2143 413X4X

EN 12477EN 388

2143 413X4X
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Svářecí rukavice / Welding gloves

3610 005 000 11 3610 007 200 11

Svářecí rukavice s manžetou dlouhou 15 cm. Délka rukavice: 35 cm. Doporučené použití: 
svářeči, brusiči, paliči. Odvětví: strojírenství, těžký průmysl. Materiál: hovězinová štípenka.

Welding gloves with 15 cm cuff . Glove lenght: 35 cm. Recommended application: welders, 
cutters, stubborn. Industry: engineering, heavy industry. Material: cow split leather.

Celokožené svářečské rukavice, podšívka bavlněná v dlani a hřbetu. Doporučené použití: 
vhodné pro svářeče, brusiče. Odvětví: strojírenský a těžký průmysl. S manžetou 18 cm, šitá 
kevlarovou nití. Délka rukavice: 40 cm. Materiál: hovězinová štípenka.

Leather welding gloves, Cotton lining in the palm and back. Recommended application: 
suitable for welders, cutters.Branches: engineering, heavy industry. With 18 cm cuff . Glove 
lenght: 40 cm. Material: cow split leather.

SYRO AMON

v kartonu / in box

60 párů / pairs

v balení / in pack

12 párů / pairs

velikost / sizenormy / norms

EN 12477, EN 388, EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair
11”

v kartonu / in box

60 párů / pairs

v balení / in pack

12 párů / pairs

velikost / sizenormy / norms

EN 388, EN 420,  EN 12477

jednotka / unit

1 pár / pair
11”

CAT 2 CAT 2

EN 12477EN 388

2142 41XX4X

EN 12477EN 388

413X4X4543

0005-00
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Tepluodolné rukavice / Heat resistant gloves

Tepluodolné rukavice šité Kevlar® nití. Chrání 
před sálavým teplem a odstřikem taveniny. 
Ochrana do 500 °C. Použití: práce s horkými 
předměty, odvětví: hutní průmysl. Materiál: 
aramidová tkanina, hřbet a manžeta - 
pokryty hliníkovou fólií.

Heat resistant gloves sewn with Kevlar 
thread. Protection agains radiant heat and 
spattering of melt. Resistance up to 500°C. 
Application: working with hot objects. 
Industry: metallurgical industry. Material:  
aramid cloth, back and cuff  covered with 
aluminium foil.

Tepluodolné rukavice šité Kevlar nití. Chrání 
před sálavým teplem a odstřikem taveniny. 
Ochrana do 500 °C. Použití: práce s horkými 
předměty, odvětví: hutní průmysl. Materiál: 
aramidová tkanina, hřbet a manžeta pokryty 
hliníkovou fólií.

Heat resistant gloves sewn with Kevlar 
thread. Protection agains radiant heat and 
spattering of melt. Resistance up to 500°C. 
Application: working with hot objects. 
Industry: metallurgical industry.  Material: 
aramid cloth, back and cuff  covered with 
aluminium foil.

3620 002 716 00

VEGA 5 DM

velikost / sizenormy / norms

EN 12477, EN 388, EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair
37cm

0007-04

MEFISTO DM

MEFISTO M5 DM

3620 001 716 00

3620 003 716 00

0007-03

0007-28

normy / norms

EN 407, EN 388, EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair

normy / norms

EN 407, EN 388, EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair

CAT 3 CAT 3

CAT 3

Tepelně odolné rukavice šité Kevlar nití. Chrání před sálavým teplem a odstřikem taveniny. 
Ochrana do 500 °C. Doporučené použití: práce s horkými předměty a v prostředí se sálávým 
teplem. Odvětví: slévárny, hutní průmysl. Materiál: aramidová tkanina, hřbet  pokrytý 
hliníkovou fólií.

Heat resistant gloves sewn with Kevlar thread. Protection agains radiant heat and spattering 
of melt. Resistance up to 500 °C.  Recommended application: working with hot objects and 
environments with radiant heat. Industry: foundry. Material: aramid cloth, back covered with 
aluminium foil.

velikost / size

35cm

velikost / size

42cm
EN 388

2X4X

EN 407

4244x4

EN 12477EN 388

2242 413X4X

EN 388

2X4X

EN 407

4244x4

Aramidová tkanina
Aramid cloth

Hliníková folie
Aluminium foil
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Protipořezové rukavice / Cut resistant gloves

3630 022 000 XX

RETON

v balení / in pack

1 ks / pc
velikost / sizenormy / norms

EN 1082-1, EN 420

jednotka / unit

1 ks / pc
9”, 10”

0009-01XX

CAT 2

3630 021 000 XX

RECON

v balení / in pack

1 ks / pc
velikost / sizenormy / norms

EN 1082-1, EN 420

jednotka / unit

1 ks / pc
9”, 10”

0009-00 XX

CAT 2CAT 2

Protipořezové rukavice tvořené nerezovými kroužky, s textilním stahovacím řemínkem. 
Poskytují maximální ochranu proti pořezu, jsou vhodné pro řezníky. Balení doplněno plastovým 
stahovacím návlekem pro větší pohodlí při práci.

Anticut gloves made of stainless rings, with fi xating textile hand strap. Glove provides maximal 
protection against cut, suitable for butchers. Package equipped plastic tightening girdle for 
greater comforte wile working.

Protipořezové rukavice tvořené nerezovými kroužky, s PVC stahovacími řemínky. Poskytují 
maximální ochranu proti pořezu, jsou vhodné pro řezníky. Délka manžety: 20 cm. Balení 
doplněno plastovým stahovacím návlekem pro větší pohodlí při práci.

Anticut gloves made of stainless rings, with fi xating PVC hand straps. Glove provides maximal 
protection against cut, suitable for butchers. Cuff  lenght: 20 cm. Package equipped plastic 
tightening girdle for greater comforte wile working.

Nerezové kroužky
Stainless rings

Nerezové kroužky
Stainless rings

EN 1082-1 EN 1082-1

L-9
09 | 09

X-10
10 | 10

L-9
09 | 09

X-10
10 | 10

Napinák
Tensioner

Napinák
Tensioner
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Protipořezové rukavice / Cut resistant gloves

3630 001 700 XX

CITA
3630 020 00 XX

RITA

v kartonu / in box

120 balení / packs

v balení / in pack

12 párů / pairs

velikost / sizenormy / norms

EN 388, EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair
6”-11”

v kartonu / in box

120 balení / packs

v balení / in pack

12 párů / pairs

velikost / sizenormy / norms

EN 388, EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair
8”-10”

CAT 2 CAT 2

Protipořezové rukavice s dlaněmi a prsty máčenými v polyuretanu. Odolnost proti řezu 3 a 5. 
Doporučené použití: manipulace s ostrými předměty. Odvětví: automobil. průmysl, logistika a 
skladování. Materiál: 400D UHMWPE, 140D Nylon, elastan (100D Spandex).

Cut resistant with palm and fi ngers dipped in Polyurethan. Anticut level 3. Recommended 
application: handling of sharp objects. Industry: automotive, logistics and warehousing. 
Material: 400D UHMWPE, 140D Nylon, elastan (100D Spandex).

Rukavice s vysokou odolností proti prořezu, třída 5, bezešvý úplet. Použití: manipulace s 
předměty s ostrými hranami, přípravné práce u montáží, řezání malých, suchých nebo lehce 
zaolejovaných dílů a údržba. Odvětví: automobilový průmysl, sklářský průmysl, montáž bílého 
zboží. Materiál: polyethylenové vlákno UHMWPE, dlaň, hřbet a prsty povrstveny nitrilem.

Gloves with high cut resistance, class 5, seamless knit. Applications: Handling of sharp-edged 
objects, pre-assembling, cutting of small dry or lightly oiled parts and maintenance. Branches: 
automotive, glass manufacturing, assembly of white goods. Material: polyethylene fi bre 
UHMWPE, palm, back and fi ngers with nitrile coating.

0001-XX0001-XX

EN 388

4543

EN 388

4544

EN 388

4343

3630 002 700 XX

0001-XXII

X-10
10 | X6

Z-11
11 | Z6

M-8
08 | M6

L-9
09 | L6

S-7
07 | S6

X-10
10 | X6II

Z-11
11 | Z6II

M-8
08 | M8II

L-9
09 | L9II

S-7
07 | S7II

P-6
06 | P6

L-9
09 | L10

X-10
10 | X10

M-8
08 | M10

CITA II

7”-11”
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Antivibrační rukavice / Antivibration gloves

Antivibrační rukavice, ve dlani a dlaňové části prstů všity polštářky z antivibračního materiálu 
Poreten. Doporučené použití: práce s vibračním ručním nářadím (pily, křovinořezy, zbíjecí 
kladiva, apod.). Materiál: dlaň - lícová vepřovice, hřbet - syntetická tkanina, manžeta - úplet.

Antivibration gloves, pig grain leather, antivibration pads made from Poreten sewn into palm 
and palm part of the fi ngers, syntetic fabric on the back, knitted cuff .Recommended application: 
work with vibrating hand tools (saws, brush cutters, drilling hammers, etc..). Material: palm - 
pig grain leather, back - syntetic fabric, cuff  - knitted.

Antivibrační rukavice, ve dlani a dlaňové části prstů jsou všity polštářky z antivibračního 
materiálu Poreten. Doporučené použití: práce s vibračním ručním nářadím (pily, křovinořezy, 
zbíjecí kladiva, apod.). Materiál: hovězí štípenka nebo lícová vepřovice.

Antivibration gloves, pig grain leather, antivibration pads made from Poreten sewn into palm 
and palm part of the fi ngers, syntetic fabric on the back, knitted cuff .Recommended application: 
work with vibrating hand tools (saws, brush cutters, drilling hammers, etc.). Material: palm - 
cow split leather or pig grain leather, back - syntetic fabric, cuff  - knitted.

3640 001 000 10

TEMA

v kartonu / in box

50 balení / packs

v balení / in pack

10 párů / pairs

velikost / sizenormy / norms

EN ISO 10819 EN 388, EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair
10”

0004-08

CAT 2

3640 002 000 10

TEMA

v kartonu / in box

50 balení / packs

v balení / in pack

10 párů / pairs

velikost / sizenormy / norms

EN ISO 10819 EN 388, EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair
10”

0004-80

CAT 2CAT 2

Polštářky z antivibračního 
materiálu Poreten

Antivibration pads made 
from Poreten

Polštářky z antivibračního 
materiálu Poreten

Antivibration pads made 
from Poreten

EN 388

2X22

EN 388

4X23
hovězina

EN 388

2X22
vepřovice
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Speciální rukavice / Special gloves

3660 001 150 10

TEKPLAST

v kartonu / in box

60 párů / pairs

balení / pack

12 párů / pairs

velikost / sizenormy / norms

EN 374, EN 388, EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair
10”

0006-13

ELEKTRA

ELEKTRA

3650 001 250 XX

3650 002 250 XX

0006-XX

0006-XX

normy / norms

EN 60903, EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair

normy / norms

EN 60903, EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair

CAT 3 CAT 3

CAT 3

Z-11
12 | 11

Kyselinovzdorné rukavice. Doporučené použití: práce s kyselinami a louhy. Odvětví: laboratoře, 
chem. průmysl. Materiál: PVC povrstvení, vložka - bavlna.

Acid resistant gloves. Recommended application: working with acids and alkalis. Industry: 
laboratory, chemical industry. Material: PVC coating , jersey - cotton.

Dielektrické rukavice. Ochrana před 
dotykovým napětím do 500 V. Délka 
rukavice: 36 cm. Doporučené použití: práce 
pod napětím. Odvětví: elektrikáři. 
Materiál: latex.

Dielectric gloves. Serve as protection against 
contact voltage up to 500 V. Glove lenght: 36 
cm. Recommended application: work under 
voltage. Industry: electricians.
Material: latex.

Dielektrické rukavice. Ochrana před 
dotykovým napětím do 1000 V. Délka 
rukavice: 41 cm. Doporučené použití: práce 
pod napětím. Odvětví: energetici, elektrikáři. 
Materiál: latex.

Dielectric gloves. Serve as protection 
against contact voltage up to 1000 V. Glove 
lenght: 41 cm. Recommended application: 
work under voltage. Industry: energy, 
electricians. Material: latex.tretch elastane.

EN 60903
EN 388

3111

EN 374-1

ALK

EN 60903

Z-11
38 | 11
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Zimní rukavice / Winter gloves

Zimní rukavice se zdvojeným pruhem v 
dlani a podšívkou, jednobarevné. Použití: 
práce v chladném počasí v suchém i 
lehce vlhkém prostředí. Materiál: dlaň 
- nábytková hovězina, hřbet a manžeta - 
bavlněná tkanina, podšívka - plyš.

Winter gloves with double lane in the 
palm and lining, single-color. Application: 
work in cold weather dry and slightly 
moist environment. Material: cowhide 
grain furniture leather, back - cotton 
cloth, lining - plush.

Zimní rukavice s tuhou manžetou a 
podšívkou. Použití: práce v chladném 
počasí v suchém i vlhkém prostředí. 
Odvětví: stavebnictví, přeprava. 
Materiál: dlaň - hovězí lícovka, hřbet - 
hrubá bavlněná tkanina, podšívka - plyš.

Winter gloves, with tough cuff  and lining. 
Application: work in cold weather, in 
dry and humid environments. Industry: 
construction, transportation. Material: 
palm - cow grain leather, back and cuff  - 
white cotton cloth, lining - boa.

DINO WINTER

GORO WINTER

3700 004 000 11

3700 002 000 11

0003-01

0003-11

v kartonu / in box

60 párů / pairs

v balení / in pack

12 párů / pairs

velikost / sizenormy / norms

EN 388, EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair
11”

v kartonu / in box

60 párů / pairs

v balení / in pack

12 párů / pairs

normy / norms

EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair

CAT 1

CAT 2

Rukavice zimní kombinovaná s tuhou 
manžetou, zateplená v dlani a prstech. 
Doporučené použití: práce v suchém 
prostředí, odvětví: stavebnictví, 
logistika. Materiál: dlaň - hovězí 
štípenka, hřbet - hrubá bavlněná 
tkanina, plyšová podšívka.

Gloves combinad with tough cuff , 
padded palm and fi ngers. Application: 
work in dry environment, branches: 
construction, logistic. Material:  palm - 
cow split leather, back - tough cotton, 
acrylic lining.

Zimní rukavice se zdvojeným pruhem ve 
dlani a podšívkou, vícebarevné. Použití: 
práce v chladném počasí v suchém i 
lehce vlhkém prostředí. Materiál: dlaň 
- nábytková hovězina, hřbet a manžeta - 
bavlněná tkanina, podšívka - plyš.

Winter gloves with double lane in 
the palm and lining, multi-coloured. 
Application: work in cold weather dry and 
slightly moist environment. Material: 
cowhide grain furniture leather, back - 
cotton cloth, lining - plush.

DINGO WINTER

BOJAR WINTER

3700 001 000 11

3700 003 000 11

0003-0611

0003-00

v kartonu / in box

60 párů / pairs

v balení / in pack

12 párů / pairs

velikost / sizenormy / norms

EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair
11”

v kartonu / in box

60 párů / pairs

v balení / in pack

12 párů / pairs

normy / norms

EN 388, EN 420, EN 511

jednotka / unit

1 pár / pair

CAT 2

CAT 1

DOPRODEJ
velikost / size

11”

velikost / size

11”
EN 388

3244

EN 511

X3X

EN 388

2332
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Zimní rukavice / Winter gloves

Zimní rukavice s podšívkou. Doporučené použití: práce v chladném počasí v suchém i 
lehce vlhkém prostředí. Odvětví: stavebnictví. Materiál: dlaň - vepřovicová lícovka, hřbet - 
vepřovicová štípenka, podšívka - plyš.

Winter gloves with lining. Recommended application: work in cold weather dry and slightly 
moist environment. Industry: construction. Material: palm - pig grain leather, back - pig split 
leather, lining - plush.

3700 007 000 XX

URBI WINTER

v kartonu / in box

60 párů / pairs

v balení / in pack

12 párů / pairs

velikost / sizenormy / norms

EN 388, EN 420, EN 511

jednotka / unit

1 pár / pair
9”, 11”

0003-05 XX

Zimní rukavice s podšívkou. Doporučené 
použití: práce v chladném počasí v 
suchém prostředí. Odvětví: stavebnictví. 
Materiál: dlaň - vepřovicová štípenka, 
hřbet a manžeta - hrubá bavlněná 
tkanina, podšívka - plyš.

Winter gloves with lining. Recommended 
application: work in cold weather in a 
dry environment. Industry: Construction. 
Material: palm - pig split leather, back 
and cuff  - cotton cloth, lining - plush.

Zimní rukavice s tuhou manžetou a 
zateplenou podšívkou. Doporučené 
použití: práce v chladném počasí v 
suchém i vlhkém prostředí. Odvětví: 
stavebnictví, přeprava. Materiál: dlaň 
- vepřovicová lícovka, hřbet a manžeta 
- hrubá bavlněná tkanina.

Winter gloves with winter lining. 
Recommended application: work 
in cold weather, in dry and humid 
environments. Industry: construction, 
transportation. Material: palm - pig 
grain leather, back and cuff  - yellow 
cloth.

ZORO WINTER

BRIAN WINTER

3700 006 000 XX

3700 005 000 11

0003-XX

0003-66

v kartonu / in box

60 párů / pairs

v balení / in pack

12 párů / pairs

normy / norms

EN 388, EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair

v kartonu / in box

60 párů / pairs

v balení / in pack

12 párů / pairs

normy / norms

EN 388, EN 420, EN 511

jednotka / unit

1 pár / pair

CAT 2 CAT 2

CAT 2

L-9
09 | 04

Z-11
11 | 02

L-9
05 | 0509

Z-11
05 | 0511

EN 388

4122

EN 388

2222

EN 511

X2X

EN 511

X2X

EN 388

3222

velikost / size

11”

velikost / size

9”,11”
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Zimní rukavice / Winter gloves

3700 008 000 11

NERO WINTER

v kartonu / in box

60 párů / pairs

v balení / in pack

12 párů / pairs

velikost / sizenormy / norms

EN 388, EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair
11”

0003-18

CAT 2

3700 009 801 XX

TECHNIK WINTER

v kartonu / in box

120 párů / pairs

balení / pack

12 párů / pairs

velikost / sizenormy / norms

EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair
8”, 10”

0002-XX

CAT 2CAT 1

Zimní rukavice se hřbetem z pružného úpletu a zimní podšívkou. Doporučené použití: práce 
v chladném počasí. Odvětví: stavebnictví, logistika a přeprava. Materiál: dlaň - kozinková 
lícovka, hřbet - elastan.

Gloves with elastic back and winter lining. Recommended application: work in cold weather. 
Industry: construction, logistics and transportation. Material: palm - goat grain leather, back 
- elastane.

Zimní rukavice s podšívkou. Doporučené použití: práce v chladném počasí ve vlhkém prostředí. 
Odvětví: stavebnictví. Materiál: dlaň - vinyl, hřbet a manžeta - hrubá bavlněná tkanina, 
podšívka - plyš.

Winter gloves with lining. Recommended application: work in cold weather, humid 
environment. Industry: construction. Material: palm - vinyl, back and cuff  - cotton cloth, lining 
- plush.

EN 388

2211

M-8
08 | 22M

X-10
10 | 22X

Zateplená podšívka
Winter lining

Plyšová podšívka
Plush lining
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Zimní rukavice / Winter gloves

3700 010 160 XX

ROXY WINTER

v kartonu / in box

60 párů / pairs

v balení / in pack

12 párů / pairs

velikost / sizenormy / norms

EN 388, EN 420, EN 511

jednotka / unit

1 pár / pair
8”, 10”

0003-XX

ROXY DOUBLE 
WINTER

ROXY BLUE 
WINTER

3700 011 510 10

3700 023 400 10

0003-5X

0003-9X

v kartonu / in box

60 párů / pairs

v balení / in pack

12 párů / pairs

normy / norms

EN 388, EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair

v kartonu / in box

60 párů / pairs

v balení / in pack

12 párů / pairs

normy / norms

EN 388, EN 420, EN 511

jednotka / unit

1 pár / pair

CAT 2 CAT 2

CAT 2

L-9
09 | 8L

X-10
10 | 8L

velikost / size

10”

velikost / size

10”

Zimní rukavice s protiskluzným povrchem. Použití: práce v chladném počasí ve vlhkém nebo 
olejnatém prostředí. Odvětví: stavebnictví, lehký průmysl. Materiál: fl uorescenční česaný 
akrylový úplet, dlaň a prsty povrstvené latexem.

Winter gloves with crinkle fi nish. Application: work in cold weather, in wet or oily environments. 
branch: construction, light industry. Material: fl uorescent acrylic and heavy brushed shell, 
latex palm and fi ngertips coated.

Zimní rukavice, akrylový úplet česaný z 
rubové strany, dlaň, část hřbetu a prsty 
povrstveny latexovou pěnou, zdrsněný 
povrch.

Winter gloves. Palm, part of the back 
and fi ngers coated with latex foam, 
textured surface. Recommended 
applications: construction, light 
industry, transportation, refrigeration. 

Zimní rukavice s dlaněmi a prsty 
povrstvenými pěnovým nitrilem. 
Doporučené použití: práce v chladném 
počasí ve vlhkém nebo olejnatém 
prostředí. Materiál: dvojitý úplet z 
česaného akrylo-nylonového vlákna.

Winter gloves with palm and fi ngers 
coated with foam nitrile. Recommended 
application: work in cold weather, in 
wet or oily environments. Material: 
double knit from brushed acrylic nylon 
fi ber.

EN 388

2221

EN 511

X2X 2232

EN 388

EN 388

3231

EN 511

X2X

CA

S-7
07 | 8S
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Zimní rukavice / Winter gloves

3700 012 250 11

ZARO WINTER

v kartonu / in box

60 párů / pairs

v balení / in pack

12 párů / pairs

velikost / sizenormy / norms

EN 388, EN 420, EN 511

jednotka / unit

1 pár / pair
11”

0006-20

CAT 2

3700 013 155 11

BASTET WINTER

v kartonu / in box

60 párů / pairs

v balení / in pack

12 párů / pairs

velikost / sizenormy / norms

EN 388, EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair
11”

0006-Z10

CAT 2CAT 2

Zateplená podšívka
Winter lining

Zimní rukavice s nitrilovým povrstvením s tepelnou akrylovou podšívkou a voděodolným 
nylonem na zadní straně, odolné proti vlhkosti, vynikající ochrana proti chladu.

Winter gloves with nitrile coating, thermal acrylic lining and waterproof nylon on the back, 
moisture-proof, protection against cold.

Zimní rukavice máčené v silné vrtvě PVC, zdrsnělé pro lepší úchop. Doporučené použití: prodej 
ryb, výlovy rybníků. Materiál: PVC, bavlněná fl anelová vložka.

Winter gloves covered with thick PVC layer, textured. Recommended application: sale of fi sh, 
harvesting ponds. Material: PVC, cotton fl annel insert.

EN 388

3321

EN 388

4221

EN 511

X1X
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Zimní rukavice / Winter gloves

jednotka / unit

1 pár / pair

jednotka / unit

1 pár / pair

jednotka / unit

1 pár / pair

jednotka / unit

1 pár / pair

CXS MARLIN

CXS ULL

3700 016 800 XX

3700 018 800 XX

0003-9803 XX

0003-9807 XX

v kartonu / in box

60 párů / pairs

v balení / in pack

12 párů / pairs

v kartonu / in box

60 párů / pairs

v balení / in pack

12 párů / pairs

CXS TUNA

CXS VILI

3700 015 259 10

3700 017 800 XX

0003-9802CC10

0003-9806 XX

v kartonu / in box

60 párů / pairs

v balení / in pack

12 párů / pairs

v kartonu / in box

60 párů / pairs

v balení / in pack

12 párů / pairs

velikost / size

10”

Zimní rukavice vyztužené ve dlani 
viskozou (syntetickou kůží) s podšívkou. 
Doporučené použití: hobby, sport. 
Materiál: softshell, viskoza, podšívka - 
fl eece.

Winter gloves reinforced with synthetic 
leather in the palm with lining. 
Recommended application: hobby, 
sport. Material:  softshell,viscose 
(synthetic leather), lining - fl eece.

Rukavice softshellové s podšívkou, 
vhodné pro neprofesionální použití - 
hobby, sport. Materiál: softshell, dlaň 
, palec a ukazovák vyztuženy viskózou 
(syntetická kůže), podšívka - fl eece.

Softshell gloves - insulated, suitable for 
non-professional use - hobby, sport. 
Material:  softshell, palm, forefi nger  
and thumb reinforced by viscose 
(synthetic leather), lining - fl eece.

Rukavice softshellové, vyztužené ve 
dlani viskózou (syntetickou kůží), 
s podšívkou. Použití: hobby, sport, 
automobil. Materiál: softshell, viskoza, 
podšívka - fl eece.

Softshell gloves reinforced with viscose 
(synthetic leather) in the palm, with 
lining. Recommended application: 
hobby, sport, car. Material:  softshell, 
viscose, lining - fl eece. 

Rukavice zimní, vhodné pro 
neprofesionální použití. Materiál: dvojitý 
fl eece, v dlani vyztuženy polyuretanovou 
záplatou, na konci ukazováku a palce 
vyztuženy polyuretanem.

Winter gloves, suitable for non-
professional use. Material:  doublefl eece, 
polyurethane patch on the palm at the 
end of the forefi nger fi nger and thumb 
reinforced with polyurethane.

L-9
09 | 09

X-10
10 | 10

L-9
09 | 09

X-10
10 | 10

L-9
09 | 09

X-10
10 | 10
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Zimní rukavice / Winter gloves

jednotka / unit

1 pár / pair
jednotka / unit

1 pár / pair

jednotka / unit

1 pár / pair

v kartonu / in box

60 párů / pairs

v balení / in pack

12 párů / pairs

Dámské softshellové rukavice - s fl eecovou 
podšívkou. Použití: volnočasové rukavice 
pro běžné neprofesionální použití.  
Materiál: softshell, v dlani vyztuženy 
viskozou (syntetická kůže), fl eecová 
podšívka.

Ladies softshell gloves - with fl eece 
lining. Application: leisure gloves for 
routine non-professional use. Material:  
softshell, in the palm reinforced with 
viscose (synthetic leather), fl eece lining.

Rukavice softeshellové - zateplené, na 
hřbetě malá kapsička s refl exním zipem, 
vhodné pro neprofesionální použití. 
Materiál: softshell, v dlani a na konci 
prstů vyztuženy viskózou (syntetická 
kůže), fl eecová podšívka.

Softshell gloves - insulated, small 
practical zipper pocket on back, 
suitable for non-professional use. 
Material: softshell, palm and fi ngers 
reinforced with viscose (synthetic 
leather) fl eece lining.

CXS IDUNN

CXS HEL

3700 021 800 08

3700 019 800 XX

0003-980508

0003-9808 XX

v kartonu / in box

60 párů / pairs

v balení / in pack

12 párů / pairs

v kartonu / in box

60 párů / pairs

v balení / in pack

12 párů / pairs

velikost / size

8”

velikost / size

8”

L-9
09 | 09

X-10
10 | 10

3700 020 715 08

CXS CLOWN
0003-980408

Dámské zimní vycházkové rukavice na prstech opatřené plochami pro ovládání dotykového 
telefonu. Doporučené použití: hobby, sport. Materiál: hřbet - akrylová pletenina, dlaň - hladký 
fl eece.

Ladies winter gloves with special aplication on thumb and fi nger for touchscreen operating. 
Recommended application: hobby, sport. Material:  acrylic jersey, palm - smooth fl eece.
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Rukavice Ansell / Gloves Ansell

3440 004 800 XX

SENSILITE

v kartonu / in box

144 párů / pairs

balení / pack

12 párů / pairs

normy / norms

EN 388, EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair

AN48-101 XX

CAT 2

3440 003 100 XX

SENSILITE

v kartonu / in box

144 párů / pairs

balení / pack

12 párů / pairs

normy / norms

EN 388, EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair

AN48-100 XX

CAT 2

EN 388

4131

EN 388

4131

Rukavice s dlaněmi a prsty povrstvenými polyuretanem. Doporučené použití: montáž, kontrola 
a balení malých součástek, úkony lehké montáže. Odvětví: logistika, elektronika. Materiál: 
100% nylonový bezešvý úplet.

Gloves with palm and fi ngers coated with foam polyurethan. Recommended applications: 
assembling, inspecting and packing small components, light assembly tasks. Branches: 
logistics, electronics. Material: 100% seamless nylon jersey.

Rukavice s dlaněmi a prsty povrstvenými polyuretanem. Doporučené použití: montáž, kontrola 
a balení malých součástek, úkony lehké montáže. Odvětví: logistika, elektronika. 
Materiál: 100% nylonový bezešvý úplet.

Gloves with palm and fi ngers coated with foam polyurethan. Recommended applications: 
assembling, inspecting and packing small components, light assembly tasks. Branches: 
logistics, electronics. 
Material: 100% seamless nylon jersey.

velikost / size

7”-11”
6”

X-10
10 | 10

Z-11
11 | 11

M-8
08 | 08

L-9
09 | 09

P-6
06 | 06

S-7
07 | 07

X-10
10 | 10

Z-11
11 | 11

M-8
08 | 08

L-9
09 | 09

P-6
06 | 06

S-7
07 | 07

velikost / size

6”-10”
11”
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Rukavice Ansell / Gloves Ansell

3440 005 100 XX

SENSILITE
3410 011 109 XX

HYFLEX FOAM

v kartonu / in box

144 párů / pairs

balení / pack

12 párů / pairs

normy / norms

EN 388, EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair

v kartonu / in box

144 párů / pairs

balení / pack

12 párů / pairs

normy / norms

EN 388, EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair

CAT 2 CAT 2

AN11-800 XXAN48-105 XX

EN 388

0030

EN 388

3131

Rukavice s dlaněmi a prsty povrstvenými pěnovým nitrilem. Doporučené použití: práce ve 
skladu, montáž bílého zboží, lehké montáže. Odvětví: automobilový, stavební a sklářský 
průmysl, kovovýroba. Materiál: 100% nylonový bezešvý úplet.

Gloves with palm and fi ngers coated with foam Nitrile. Recommended applications: warehouse 
work, assembly of white goods, light assembly tasks. Branches: automotive & transportation, 
building and glass industry, metal fabrication. Material: 100% seamless nylon knit.

Rukavice s konečky prstů máčenými v polyuretanu. Doporučené použití: montáž, kontrola a 
balení malých součástek, úkony lehké montáže. Odvětví: logistika, elektronika. Materiál: 100% 
nylonový bezešvý úplet.

Gloves with fi ngers dipped in Polyurethan. Recommended applications: assembling, inspecting 
and packing small components, light assembly tasks. Branches: logistics, electronics. Material: 
100% seamless nylon jersey.

X-10
10 | 10

Z-11
11 | 11

M-8
08 | 08

L-9
09 | 09

P-6
06 | 06

S-7
07 | 07

velikost / size

8”-10”
6”,7”,11”

velikost / size

6”-11”

X-10
10 | 10

Z-11
11 | 11

M-8
08 | 08

L-9
09 | 09

P-6
06 | 06

S-7
07 | 07
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Rukavice Ansell / Gloves Ansell

3410 010 105 XX

EASY FLEX

v kartonu / in box

144 párů / pairs

balení / pack

12 párů / pairs

normy / norms

EN 388, EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair

AN47-200 XX

EN 388

2111

3210 013 600 XX

HYD-TUF

v kartonu / in box

144 párů / pairs

balení / pack

12 párů / pairs

normy / norms

EN 388, EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair

AN52-547 XX

EN 388

3111

CAT 2CAT 2

Rukavice s dlaněmi povrstvenými impregnovaným nitrilem, s bezpečnostní manžetou. 
Délka rukavice: 28 cm. Doporučené použití: montáž kovových dílů a komponentů, montáž 
a fi nalizace, manipulace s lehkými odlitky, údržba strojů. Odvětví: automobilový, chemický a 
sklářský průmysl, kovovýroba, stavebnictví. Materiál: 100% žerzejová bavlněná podšívka.

Gloves with palm impregnated with nitrile, with safety cuff . Glove lenght: 28 cm. Aplications: 
assembling metal parts and components, assembly and fi nishing, handling ligt castings, 
operating machinery. Branches: automotive & transportation, chemical and glass industry, 
metal fabrication, building & construction. Material: 100% jersey cotton lining.

Rukavice ze 3/4 povrstvené v lehkém nitrilu s úpletovou manžetou. Doporučené použití: 
montáž součástí, balení, výroba textilu (vlákna, látky, matrace), práce ve skladu, výroba 
spotřebičů. Odvětví: chemický, sklářský, strojírenský a automobilový průmysl.Materiál: 100% 
smyčková bavlněná podšívka.

Gloves, 3/4 coated in light weight Nitrile with elastic cuff . Recommended applications: 
component assembly, packaging, textile manufacture (threads, fabrics, mattresses), warehouse 
work, appliance manufacture. Branches: chemical, machinery and glass industry, automotive & 
transportation. Material: 100% interlock cotton lining.

velikost / size

9”, 10”

velikost / size

7” - 10”

X-10
10 | 10

M-8
08 | 08

L-9
09 | 09

S-7
07 | 07

L-9
09 | 09

X-10
10 | 10
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Rukavice Ansell / Gloves Ansell

3410 012 105 XX

HYLITE
3410 009 400 XX

HYCRON

v kartonu / in box

144 párů / pairs

balení / pack

12 párů / pairs

normy / norms

EN 388, EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair

v kartonu / in box

144 párů / pairs

balení / pack

12 párů / pairs

normy / norms

EN 388, EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair

CAT 2 CAT 2

AN27-805 XXAN47-400 XX

EN 388

3111

EN 388

4221

Rukavice s dlaněmi a prsty povrstvenými nitrilem, úpletová manžeta. Délka rukavice: 27 cm. 
Doporučené použití: dodávky plynu a elektřiny, příjem a odbavování zboží, lisování. Odvětví: 
automobilový, strojní a stavební průmysl, logistika. Materiál: 100% smyčková bavlna.

Gloves with palm and fi ngers coated nitrile, knitted cuff . Glove lenght: 27 cm. Recommended 
applications: gas and electricity supply, shipping and receiving, stamping operations. Branches: 
automotive & transportation, machinery and building industry, logistics.  Material: 100% 
interlock cotton.

Rukavice celomáčené v nitrilu s bezpečnostní manžetou. Délka rukavice: 24-27 cm. Doporučené 
použití: manipulace se stavebním materiálem, hrubými odlitky, ocelovými pruty, plechy, sběr 
odpadků. Odvětví: automobilový, strojní a stavební průmysl, kovovýroba. Materiál: 100% 
žerzejová bavlněná podšívka.

Gloves fully coated in Nitrile with safety cuff . Glove lenght: 24-27 cm. Reccomended applications: 
manipulation with construction materials, bricks and tiles, steel bars, street cleaning. Branches: 
automotive & transportation, machinery and building industry, metal fabrication. Material: 
100% jersey cotton lining.

X-10
10 | 10

M-8
08 | 08

L-9
09 | 09

S-7
07 | 07

X-10
10 | 10

L-9
09 | 09

velikost / size

8”-10”
7”

velikost / size

10”
9”
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Rukavice Ansell / Gloves Ansell

3660 003 500 XX

SOL-VEX

v kartonu / in box

144 párů / pairs

balení / pack

12 párů / pairs

normy / norms

EN 388, EN 420,  EN 374

jednotka / unit

1 pár / pair

AN37-676 XX

CAT 3

EN 374

AQL

EN 374

EN 388

4101

Kyselinovzdorné rukavice s obráceným kosočtverečným povrchem, AQL 0.65. Délka 
rukavice: 33 cm. Doporučené použití: výroba a příprava chemikálií, rafi nace - nafty a benzínu, 
agrochemikálie. Odvětví: chemický, automobilový, sklářský a tiskařský průmysl, kovovýroba, 
zemědělství. Materiál: 100% nitril, podšívka - česaná bavlna.

Acid resistant gloves with reversed lozenge, AQL 0,65. Glove lenght: 33 cm. Recommended 
applications: chemical processing and preparation, refi ning - Oil & Petrol, agrochemicals. 
Branches: chemical, glass and printing industry, automotive & transportation, metal fabrication, 
agriculture. Material: 100% nitrile, cotton-fl ock liner.

Obrácený 
kosočtverečný povrch

Reversed lozenge

X-10
10 | 10

Z-11
11 | 11

L-9
09 | 09

velikost / size

9”-10”
7”,8”,11

S-7
07 | 07

M-8
08 | 08

X-10

3410 015 500 XX

SOL-VEX

v kartonu / in box

72 párů / pairs

balení / pack

6 párů / pairs

normy / norms

EN 420, EN 388, EN 374

jednotka / unit

1 pár / pair

CAT 3

AN37-695 XX

EN 388

4101

EN 374

AQL

EN 374

Kyselinovzdorné rukavice s obráceným kosočtverečným povrchem. Délka rukavice 38cm. 
Odvětví: rafi nace, kovovýroba, agrochemikálie, tiskařský průmysl. Materiál: nitril, podšívka - 
česaná bavlna.

Acid resistand gloves with reversed lozenge, AQL 0,65 Glove length 38cm. Material:  nitrile, 
cotton - fl ock liner.

Obrácený 
kosočtverečný povrch

Reversed lozenge

velikost / size

7”-11”

X-10
10 | 10

Z-11
11 | 11

M-8
08 | 08

L-9
09 | 09

S-7
07 | 07



308

Rukavice Ansell / Gloves Ansell

3660 004 502 XX

BI-COLOUR
3660 010 400 XX

VERSATOUCH

v kartonu / in box

144 párů / pairs

balení / pack

12 párů / pairs

normy / norms

EN 388, EN 420, EN 374, 
EN 421
jednotka / unit

1 pár / pair

v kartonu / in box

144 párů / pairs

balení / pack

12 párů / pairs

normy / norms

EN 374, EN 388, EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair

CAT 3 CAT 3

AN37-501 XXAN87-900 XX

EN 421

EN 374

AKL

EN 374

EN 388

X120

EN 374

AJKL

EN 374

EN 388

3101

Kyselinovzdorné rukavice s obráceným kosočtverečným povrchem, AQL 0.65. Délka rukavice: 
32,3 cm. Doporučené použití: kompletace letadel, výroba baterií, výroba elektroniky. Odvětví: 
chemický průmysl, elektronika. Materiál: směs latexu a neoprénu, podšívka - česaná bavlna.

Acid resistant gloves with reversed lozenge, AQL 0.65. Glove lenght: 32,3 cm. Recommended 
aplications: aircraft assembly, battery, manufacture. Branches: chemical industry, electronics. 
Material: latex/neopren blend coating, cotton-fl ock liner.

Kyselinovzdorné rukavice s vystouplým diamantovým vzorem, AQL 0,65. Délka manžety: 33 
cm. Doporučené použití: agrochemikálie, odmašťování, výroba a příprava chemikálií. Materiál: 
nitril, podšívka - česaná bavlna.

Cotton fl oc liner, nitrile coating, raised diamond, AQL 0,65. Glove lenght: 33 cm. Applications: 
agrochemicals, degreasing, chemical processing and preparations. Material: nitrile, lining - 
cotton fl ock.

Obrácený 
kosočtverečný povrch

Reversed lozenge

Vystouplý 
diamantový vzor

Raised diamond

velikost / size

8”-10”
7”,11”

velikost / size

7”-10”
11”

X-10
10 | 10

Z-11
11 | 11

M-8
08 | 08

L-9
09 | 09

S-7
07 | 07

X-10
10 | 10

Z-11
11 | 11

M-8
08 | 08

L-9
09 | 09

S-7
07 | 07
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Rukavice Ansell / Gloves Ansell

3660 005 400 XX

VERSATOUCH

v kartonu / in box

1000 ks / pcs

balení / pack

100 ks / pcs

normy / norms

EN 388, EN 420

jednotka / unit

1 ks / pc

AN92-200 XX3420 004 150 XX

ECONOHANDS PLUS

v kartonu / in box

144 párů / pairs

balení / pack

12 párů / pairs

normy / norms

EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair

AN87-190 XX

CAT 3CAT 1

EN 374 EN 374

Rukavice povrstvené latexem, provedení úchopu: rybí šupiny. Délka rukavice: 30,5 cm, tloušťka: 
0,35 mm. Doporučené použití: úklid, údržba. Odvětví: údržbářské služby. Materiál: latex, 
podšívka - česaná bavlna.

Gloves coated with latex, grip design: fi shscale. Glove lenght: 30,5 cm, thickness: 0,35 mm. 
Recommended applications: cleaning, maintenance. Branches: janitorial services. Material: 
latex, cotton-fl ock liner.

Jednorázové rukavice, nepudřené, bal 100 ks. Zdrsnělé konečky prstů poskytují dobré pohodlí 
a citlivost pro jemnou a přesnou manipulaci. Bez latexu, žádné riziko alergií typu 1. Schváleny 
pro kontakt s potravinami. Ideální pro manipulaci s potravinami obsahujícími tuk. Materiál: 
nitril.

Single use gloves, powder free, 100 pcs pack. Textured fi ngertips provide good comfort and 
tactility for sensitive, precise handling. Latex-free: no risk of type 1 allergies. Approved for food 
contact applications. Ideal for handling all fatty food.  Material: latex.

Úchop: vzor rybí šupiny
Grip design: fi shscale

velikost / size

7”-10”

velikost / size

8”-9”
7”

X-10
10 | 10

M-8
08 | 08

L-9
09 | 09

S-7
07 | 07

X-10
10 | 10

M-8
08 | 08

L-9
09 | 09

S-7
07 | 07
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Rukavice Ansell / Gloves Ansell

3610 006 000 10

WORKGUARD
3630 003 801 XX

HYFLEX

v kartonu / in box

36 párů / pairs

balení / pack

12 párů / pairs

normy / norms

EN 420, EN 12477

jednotka / unit

1 pár / pair

v kartonu / in box

144 párů / pairs

balení / pack

12 párů / pairs

normy / norms

EN 420, EN 388

jednotka / unit

1 pár / pair

CAT 3 CAT 2

AN11-624 XXAN43-21610

EN 388

3243

EN 407

413X4X

EN 388

4342

Rukavice vhodné pro náročné úkony jsou provedeny se zesílenou dlaní pro případnou odolnost 
proti oděru. Doporučené použití: svařování, ovládání strojů a prací v prostředí s rizikem horka 
nebo postřiku roztaveným kovem. Délka rukavice 41 cm. Materiál: silná hovězí štípenka, 
žerzejová podšívka na dlaňové části a manžetě z bavlněného kepru

Heavy-duty gloves are designed with palm reinforcement for added abrasion resistance. 
Recommended applications: welding, operating machinery and working in environments with 
a risk of heat or molten splash. Glove lenght: 41 cm. Material: tought-wearing leather, soft 
inner jersey palm lining and a cotton denim cuff .

Protipořezové rukavice s dlaněmi a prsty povrstvenými polyuretanem, odolnost proti řezu 3. 
Použití: montáž bílého zboží, lisování a vstřikování plastů, montáž kovových dílů a komponentů, 
manipulace s ostrými předměty. Odvětví: automobilový, chemický průmysl, údržba. Materiál: 
100% bezešvý úplet z nylonu, lycry a vlákna Dyneema.

Anticut gloves with palm and fi ngers coated with polyurethan foam, anticut level 3. 
Applications: assembly of white goods, plastic injection and moulding, assembling metal parts 
and components. Branches: automotive & transportation, chemical industry, maintenance. 
Material: 100% seamless nylon knit with lycra and Dyneema.

velikost / size

7”-10”
6”

velikost / size

10”

X-10
10 | 10

Z-11
11 | 11

M-8
08 | 08

L-9
09 | 09

P-6
06 | 06

S-7
07 | 07
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Rukavice Ansell / Gloves Ansell

3410 014 400 XX

HYNIT

v kartonu / in box

144 párů / pairs

balení / pack

12 párů / pairs

normy / norms

EN 388, EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair

AN32-125 XX3410 013 400 XX

HYNIT

v kartonu / in box

144 párů / pairs

balení / pack

12 párů / pairs

normy / norms

EN 388, EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair

AN32-105 XX

CAT 2CAT 2

EN 388

3111

EN 388

3111

Rukavice povrstvené nitrilem, impregnace proti olejům, odpuzující mastnotu a špínu. Použití: 
montáž bílého zboží, manipulace s lehkými materiály. Odvětví: ocelářství, stavebnictví, textilní 
průmysl. Materiál: impregnovaný nitril, podšívka - interlok polyester / bavlna.

Nitrile coated gloves, impregnation against oil, repelling grease and dirt. Material: impregnated 
nitrile, lining - interlock polyester / cotton.

Rukavice povrstvené nitrilem, impregnace proti olejům, odpuzující mastnotu a špínu. Použití: 
montáž bílého zboží, manipulace s lehkými materiály, výroba textilu (lana, matrace). Odvětví: 
ocelářství, stavebnictví, textilní průmysl. Materiál: impregnovaný nitril, podšívka - interlok 
polyester / bavlna, perforovaný hřbet.

Nitrile coated gloves, impregnation against oil, repelling grease and dirt. Material: impregnated 
nitrile, lining - interlock polyester / cotton, perforated back.

velikost / size

7”-10”

velikost / size

7”-10”

X-10
10 | 10

M-8
08 | 08

L-9
09 | 09

S-7
07 | 07

X-10
10 | 10

M-8
08 | 08

L-9
09 | 09

S-7
07 | 07
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Rukavice Ansell / Gloves Ansell

3410 016 160 10

NITRASAFE

v kartonu / in box

72 párů / pairs

balení / pack

6 párů / pairs

normy / norms

EN 420, EN 388, EN 407

jednotka / unit

1 pár / pair

CAT 3

AN28-32910

EN 388

4331

EN 407

X1XXXX

Rukavice tepluodolné s nitrilovým povrstvením. Délka rukavice 23,5 - 28cm. Použití: kovovýroba, 
manipulace s ocelovými pruty a plechy. Odvětví: stavebnictví, zpracování kovů, automobilový 
průmysl. Materiál: nitril, podšívka - žerzejová bavlna  KEVLAR, manžeta NITRAGOLD. 

Heat resistant gloves with nitrile coating. Glove length 23,5 - 28 cm. Material:  nitrile, lining - 
jersey cotton kevlar, cuff  nitragold.

velikost / size

10”

3460 001 107 XX

GLADIATOR

v kartonu / in box

72 párů / pairs

balení / pack

12 párů / pairs

normy / norms

EN 407, EN 388, EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair

AN16-500 XX

CAT 3

EN 388

X241

EN 407

X2XXXX

Rukavice s dlaněmi a prsty máčenými v kaučuku  s úpletovou manžetou. Délka rukavice: 23-26 
cm. Doporučené použití: práce s kachlíky a keramikou, pocínovaným plechem nebo kluzkými 
plasty, sběr odpadků. Odvětví: sklářský a stavební průmysl, veřejné práce. Materiál: 100% 
bavlněný úplet, smyčková bavlněná podšívka.

Gloves with palm and fi ngers dipped in natural rubber and elastic cuff . Glove lenght: 23-26 
cm. Recommended applications: manipulation with tiles and ceramics, tin plates or slippery 
plastics, waste collection. Branches: glass and building industry, public utilities. Material: 100% 
cotton knit, interlock cotton lining.

velikost / size

10”
7”-9”

X-10
10 | 10

M-8
08 | 08

L-9
09 | 09

S-7
07 | 07



313

Rukavice Mapa / Gloves Mapa

Rukavice máčené v nitrilu s úpletovou manžetou. Délka rukavice: 27-31 cm, tloušťka: 1,00 
mm. Doporučené použití: pískování, přesná strojní práce. Odvětví: automobilový/strojírenský 
průmysl. Materiál: vložka - bavlna.

Gloves dipped in nitrile with elastic cuff . Glove lenght: 27-31 cm, thickness: 1,00 mm. 
Recommended applications: sanding, precision mechanical work. Industry: automotive/
mechanical industry. Material: lining - cotton jersey.

Rukavice s dlaněmi a prsty povrstvenými polyuretanovou pěnou. Délka rukavice: 21-27 cm. 
Doporučené použití: složitá montáž, třídění malých dílů, montáž elektrických součástek, 
manipulace s mikroprocesory, výroba léčiv. Odvětví: automobilový/strojírenský průmysl, 
elektronika, farmaceutika, stavebnictví. Materiál: nylonový bezešvý úplet.

Gloves with palm and fi ngers covered with Polyurethan foam. Glove lenght: 21-27 cm. 
Applications: intricate assembly, sorting small parts, electronic component assembly, 
microprocessor handling, medicine manufacturing. Industry: automotive/mechanical industry, 
electronics, pharmaceutical industry, construction industry. Material: seamless nylon jersey.

3440 006 710 XX

ULTRANE

normy / norms

EN 388, EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair

0008-551 XX

CAT 2

3410 018 101 XX

TITANLITE

normy / norms

EN 388, EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair

0008-397 XX

CAT 2

EN 388

4121

EN 388

4131

v kartonu / in box

100 párů / pairs

v balení / in pack

10 párů / pairs

velikost / sizev kartonu / in box

100 párů / pairs

v balení / in pack

10 párů / pairs

velikost / size

8”-10”
6”-7”

7”-10”
6”

X-10
10 | 10

M-8
08 | 08

L-9
09 | 09

P-6
06 | 06

S-7
07 | 07

X-10
10 | 10

M-8
08 | 08

L-9
09 | 09

P-6
06 | 06

S-7
07 | 07
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Rukavice Mapa / Gloves Mapa

Rukavice s velurovou úpravou interiéru a reliéfním vzorkem. Délka rukavice: 32 cm, tloušťka: 
0,60 mm. Doporučené použití: sprejování, průmyslová čištění, údržba. Odvětví: automobilový/
strojírenský průmysl. Materiál: směs latex - neoprén.

Gloves with fl ocked interior and embossed fi nish. Glove lenght: 32 cm, thickness: 0,60 mm. 
Recommended applications: spray-painting, industrial cleaning, maintenance. Industry: 
automotive/mechanical industry. Material: blended latex - neopren.

Rukavice s dlaněmi a prsty povrstvenými Nitrilem. Délka rukavice: 21-26 cm. Doporučené 
použití: třídění malých dílů, výroba čerpadel, přesná montáž. Odvětví: automobilový/
strojírenský průmysl, údržba.  Materiál: nylonový bezešvý úplet.

Gloves with palm and fi ngers covered with Nitrile. Glove lenght: 21-26 cm. Recommended 
applications: sorting small parts, pump manufacturing, precision assembly. Industry: 
automotive/mechanical industry, maintenance. Material: seamless nylon jersey.

3410 017 710 XX

ULTRANE
3450 001 800 XX

TECHNI-MIX

normy / norms

EN 388, EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair

normy / norms

EN 374, EN 388, 
EN 420, EN 421
jednotka / unit

1 pár / pair

CAT 2 CAT 3

EN 374

AKL

EN 388

4121

EN 388

2011

EN 374

EN 421

0008-415 XX0008-553 XX

v kartonu / in box

100 párů / pairs

v balení / in pack

10 párů / pairs

velikost / size

8”-10”
6”,7”,11”

v kartonu / in box

100 párů / pairs

v balení / in pack

10 párů / pairs

velikost / size

7”-10”
6”

X-10
10 | 10

M-8
08 | 08

L-9
09 | 09

P-6
06 | 06

S-7
07 | 07

X-10
10 | 10

M-8
08 | 08

L-9
09 | 09

P-6
06 | 06

S-7
07 | 07

Z-11
11 | 11
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Rukavice Mapa / Gloves Mapa

Protipořezové rukavice s dlaněmi a prsty povrstvenými polyuretanem. Odolnost proti řezu 
3. Délka rukavice: 22-27 cm. Doporučené použití: montáž tenkých plechů, manipulace s 
neopracovanými díly nebo plechy, manipulace s lepenkou a papírem. Odvětví: automobilový a 
papírenský průmysl. Materiál: bezešvý úplet z HDPE vlákna.

Anticut gloves with palm and fi ngers coated with polyurethan foam, anticut level 3. Glove 
lenght: 22-27 cm. Recommended use: assembly of thin metal sheets, handling untrimmed 
parts or sheet metal, handling cardboard and paper. Industry: automotive/mechanical and 
paper industry. Material: seamless HDPE fi bres knit.

Protipořezové rukavice s dlaněmi a prsty povrstvenými polyuretanem. Odolnost proti řezu 
5. Délka rukavice: 24-30 cm. Doporučené použití: montáž tenkých plechů, manipulace s 
neopracovanými díly nebo plechy, manipulace s lepenkou a papírem. Odvětví: automobilový a 
papírenský průmysl. Materiál: bezešvý úplet z HDPE vlákna.

Anticut gloves with palm and fi ngers coated with polyurethan foam, anticut level 5. Glove 
lenght: 24-30 cm. ecommended use: assembly of thin metal sheets, handling untrimmed parts 
or sheet metal, handling cardboard and paper. Industry: automotive/mechanical and paper 
industry. Material: seamless HDPE fi bres knit.

3630 005 706 XX

KRYTECH

v kartonu / in box

48 párů / pairs

v balení / in pack

12 párů / pairs

velikost / sizenormy / norms

EN 388, EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair

0008-586 XX

CAT 2

3630 004 109 XX

KRYTECH

v kartonu / in box

96 párů / pairs

v balení / in pack

12 párů / pairs

velikost / sizenormy / norms

EN 388, EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair

7”-11”

0008-579 XX

CAT 2

EN 388

4343

EN 388

4543

X-10
10 | 10

Z-11
11 | 11

M-8
08 | 08

L-9
09 | 09

P-6
06 | 06

S-7
07 | 07

X-10
10 | 10

Z-11
11 | 11

M-8
08 | 08

L-9
09 | 09

P-6
06 | 06

S-7
07 | 07

6”
7”-11”

6”
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Rukavice Mapa / Gloves Mapa

Kyselinovzdorné rukavice s velurovou úpravou a reliéfním vzorkem. Délka rukavice: 32 cm, 
tloušťka: 0,38 mm. Doporučené použití: řezání masa a ryb, manipulace s potravinami, fi letování 
ryb. Odvětví: potravinářský průmysl. Materiál: nitril, vnitřní vrstva z bílého nitrilu.

Acid resistant gloves with cotton fl ocklined interior and embossed fi nish. Glove lenght: 32 cm, 
thickness: 0,38 mm. Recommended applications: cutting meat and fi sh, food handling, fi lleting 
fi sh. Industry: food industry. Material: nitrile, internal layer made of white nitrile.

Kyselinovzdorné rukavice s extra zdrsněným povrchem. Délka rukavice: 32 cm, tloušťka: 1,35 
mm. Doporučené použití: manipulace s rybami, chov ústřic, práce s mraženými výrobky. 
Odvětví: rybolov, potravinářský průmysl. Materiál: latex, vložka - bavlna.

Acid resistant gloves with roughened exterior. Glove lenght: 32 cm, thickness: 1,35 mm. 
Recommended applications: fi sh-handling, oyster farming, work with frozen products. 
Industry: fi shing, food industry.  Material: latex, cotton suported interior.

3660 006 250 XX

HARPON
3660 007 400 XX

ULTRAFOOD

v kartonu / in box

50 párů / pairs

v balení / in pack

5 párů / pairs

velikost / sizenormy / norms

EN 374, EN 407, EN 388, EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair

v kartonu / in box

100 párů / pairs

v balení / in pack

10 párů / pairs

velikost / sizenormy / norms

EN 374, EN 388, EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair

CAT 2 CAT 3

EN 374-2EN 374-1

EN 407

X2XXXX

EN 374

AJKL

EN 388

4131

EN 388

4101

0008-495 XX0008-321 XX

9”-10”
6”-8”

7”-9”
6”,10”

X-10
10 | 10

M-8
08 | 08

L-9
09 | 09

P-6
06 | 06

S-7
07 | 07

X-10
10 | 10

M-8
08 | 08

L-9
09 | 09

P-6
06 | 06

S-7
07 | 07

Reliéfní vzorek
Embossed fi nish



317

Rukavice Mapa / Gloves Mapa

Chemické rukavice s prohnutými prsty a tvarovanou dlaní. Zdrsněný protiskluzný povrch. 
Délka rukavice: 35 cm, tloušťka: 1,30 mm. Doporučené použití: údržba a manipulace, číštění 
a obecná údržba ve vlhkém prostředí, manipulace s barely s chemickými produkty. Odvětví: 
petrochemický a chemický průmysl. Materiál: PVC, vložka - bavlna.

Chemical gloves with preshaped fi ngers and embossed texture providing excellent grip. Glove 
lenght: 35 cm, thickness: 1,30 mm. Recommended applications: maintenance and handling, 
cleaning and general maintenance in wet environments, handling drums of chemical products. 
Industry: petrochemical and chemical industry. Material: PVC, lining - cotton knit.

3660 009 500 XX

TELSOL

v kartonu / in box

50 párů / pairs

v balení / in pack

5 párů / pairs

velikost / sizenormy / norms

EN 388, EN 374, EN 420

jednotka / unit

1 pár / pair
9”-10”

0008-361 XX

CAT 3

Kyselinovzdorné rukavice s velurovou úpravou interiéru a reliéfním vzorkem. Délka rukavice: 
30,5 cm, tloušťka: 0,35 mm. Doporučené použití: montáž malých dílů bez oleje a tuku, běžné 
úklidové práce. Odvětví: strojírenský a potravinářský průmysl. Materiál: latex.

Acid resistant gloves with cotton fl ocklined interior and embossed fi nish. Glove lenght: 30,5 
cm, thickness: 0,35 mm. Recommended applications: assembly of small, oil and grease free 
parts, common cleaning. Industry: mechanical and food industry. Material: latex.

3660 008 300 XX

VITAL ECO

v kartonu / in box

100 párů / pairs

v balení / in pack

10 párů / pairs

velikost / sizenormy / norms

EN 421, EN 388, EN 420, EN 374

jednotka / unit

1 pár / pair
6”-9”

0008-115 XX

CAT 3

Reliéfní vzorek
Embossed fi nish

Zdrsnělý povrch
Embossed texture

EN 388

4121

EN 374-1

AKL

EN 388

1010

EN 421

EN 374-2 EN 374-1

M-8
08 | 08

L-9
09 | 09

P-6
06 | 06

S-7
07 | 07

L-9
09 | 09

X-10
10 | 10
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RUKAVICE PRO SUCHÉ A ZNEČIŠTĚNÉ PROSTŘEDÍ

A
dv

en
ce

 c
om

NEW

www.mapa-pro.czKrytech 531
Air&Durable

Krytech 511
Air&Durable

Ultrane 510
Air&Durable

CUT 5CUT 3

AIR & DURABLE® RUKAVICE
NEBUDETE SI JE 
CHTÍT SUNDAT
>��Vynikající prodyšnost pro maximální pohodlí

>��Až 9krát vyšší odolnost pro optimalizaci 
vašich nákladů a produktivity*

*V porovnání s nitrilovými pěnami na trhu. Podle vnitřní zkoušky životnosti: počet cyklů nutných k tomu, aby se z naší rukavice odstranil povlak a textil pomocí spirálové čepele. Ultrane 510, Až 8krát trvanlivější, Krytech 511 Až 9krát trvanlivější, Krytech 531 Až 2krát trvanlivější. 
MAPA, SAS au capital de 35 000 010 €, 420 rue d’Estienne d’Orves 92705 Colombes RCS Nanterre : 314 397 720. 

pro každou práci, pro každou ruku
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Kódové značení rukavic / Gloves codes

Z
11

L
9

X
10

MĚŘENÍ VELIKOSTI RUKAVIC 
MEASUREMENT OF GLOVES SIZE

Položte svou dlaň hranou ukazováčku na přerušovanou čáru 
dle nákresu. Vpravo od vaší ruky je znázorněna vaše velikost 
rukavice.

Put your palm by edge of index fi nger on the dashed line 
according to drawing. On the right side beside your hand is 
shown a size of your glove.

Z
12

M
8

P
6

S
7



320

Chemická odolnost / Chemical immunity

LATEX
LATEX

NEOPRÉN
NEOPRENE

NITRIL
NITRILE

FLUORO-
ELASTOMER

PVC
VINYL

LÁTKA SUBSTANCE

Aceton Acetone = = - - -

Alkohol amylnatý Amylic alcohol = + + + =

Anilin Aniline = ++ - + =

Benzaldehyd (aldehyd benzový) Benzaldehyde - = = + -

Benzen Benzene - - = ++ -

Benzín automobilový Petrol - + ++ ++ =

Benzylalkohol Benzyl alcohol = + = ++ +

n-Butanol n-Butanol + ++ ++ ++ ++

Butoxyethanol Butoxyethanol + ++ ++ ++ =

Butylacetát Butyl acetate - + + = -

Chloroaceton Chloroacetone ++ ++ - - -

Chlorid amonný Ammonium chloride ++ ++ ++ ++ ++

Chlorid vápenatý Calcium chloride ++ ++ ++ ++ ++

Chlornan sodný Calcium hydroxide ++ ++ ++ ++ ++

Chlornan vápenatý Calcium hypochlorite ++ ++ ++ ++ ++

Chloroform Chloroform - - = + -

Čpavek koncentrovaný Amonium hydroxide (conc.) ++ ++ + + ++

Cyklohexan Cyklohexane - ++ ++ ++ =

Cyklohexanol Cyklohexanol ++ ++ ++ ++ ++

Cyklohexanon Cyklohexanone + = - - -

Diacetonalkohol Diaceton alcohole ++ ++ + = -

Dibutylftalát Dibutyl phtalat = ++ ++ ++ -

Dichlóretan Dichlorethane - = = ++ -

Dietanolamin Diethanolamine ++ ++ ++ ++ ++

Etanol (etylenalkohol) Ethanol + ++ ++ ++ ++

2Etoxyetanol 2-Ethoxyethanol = ++ ++ ++ +

Etylamin Ethylamine - + - - -

Etylénglykol Ethylene glycol ++ ++ ++ ++ ++

Fenol (kyselina karbolová) Phenol (penic acid) = + + +

Formaldehyd (formol) 30% Formaldehyde 30% ++ ++ ++ ++ ++

Furol (furfurol nebo furaldehyd) Furaldehyde + ++ - ++ -

Glycerin Glycerine ++ ++ ++ ++ ++

Glykoly Glycol ++ ++ ++ ++ ++

Hexan Hexane - + ++ ++ =

Hydroxid draselný koncentrovaný Potassium hydroxide (conc.) ++ ++ + ++ ++

Hydroxid sodný Sodium hydroxide ++ ++ + ++ ++

Hydroxid vápenatý Calcium hydroxide ++ ++ ++ ++ ++

Izobutanol (izobutylalkohol) Isobutanol (isobutyl alcohol) + ++ ++ ++ ++

Kerosen Kerosene - + ++ ++ +

Kyselina chlorovodíková 30% a 5% Hydrochloric acid 30% and 5% ++ ++ ++ ++ ++

LÁTKA SUBSTANCE

Kyselina chrómová Chromic acid = + = = +

Kyselina citrónová Citric acid ++ ++ ++ ++ ++

Kyselina dusičná 20% Nitric acid 20% + ++ + + ++

Kyselina fl uorovodíková 30% Hydrofl uoric acid 30% + ++ + + ++

Kyselina fosforečná 75% Phosphoric acid 75% ++ ++ ++ ++ ++

Kyselina mléčná 85% Lactic acid 75% + ++ + + ++

Kyselina mravenčí 90% Formic acid 90% + ++ = = ++

Kyselina octová 50% Acetic acid 50% ++ ++ = - ++

Kyselina octová (ledová) Acetic acid, glacial + ++ = = =

Kyselina olejová Oleic acid + ++ ++ ++ +

Kyselina sírová akumulátorová Sulphuric acid, diluted (battery) ++ ++ ++ ++ ++

Kyselina sírová koncentrovaná Sulphuric acid, concentrated = + = - +

Kyselina šťavelová Oxalic acid ++ ++ ++ ++ ++

Louh sodný koncentrovaný Sodium hydroxide (conc.) ++ ++ + ++ ++

Lučavka královská Acqua regia - + = = =

Manganistan draselný Potassium permanganate ++ ++ ++ ++ ++

2metoxyetanol 2-Methoxyethanol = ++ ++ ++ +

Metylamin Methylamine + ++ ++ ++ ++

Metanol (metylenalkohol) Methanol (methyl alcohol) = + ++ ++ +

Metylénchlorid Methylene chloride - = = + -

Monochlorobenzen Monochlorobenzene - = = ++ -

Monoetanolamin Monoethanolamine ++ ++ ++ ++ ++

Nafta Diesel oil - = ++ ++ =

Nitrobenzen Nitrobenzene - = - ++ -

Nitropropan Nitropropane = = - - -

Oktanol (oktylalkohol) Octanol (octyl alkohol) ++ ++ ++ ++ ++

Perchloretylen Perchloroethylene - = ++ ++ =

Peroxid vodíku Hydrogen peroxide = ++ ++ ++ ++

Petroléter Petroleum ether - = ++ ++ =

Ředidlo Solvents - + ++ ++ +

Ropné látky Petroleum ether - = + ++ =

Styren Styrene - = = ++ -

Terpentýnová silice Turpentine - = ++ ++ =

Tetrachlorid uhlíku Carbon tetrachloride - = + ++ =

THF tetrahydrofuran Tetrahydrofurane = = - - -

Toulen Toluene - = + ++ =

Topné oleje Gas oil - = ++ ++ +

Trichlorethylen Trichlorethylene - = = ++ -

Trietanolamin 85% Triethanolamine 85% ++ ++ ++ ++ ++

Xylen Xylene - = + ++ =

LATEX
LATEX

NEOPRÉN
NEOPRENE

NITRIL
NITRILE

FLUORO-
ELASTOMER

PVC
VINYL


