KATALOG

NOVÝ SORTIMENT FROTÉ RUČNÍKŮ A OSUŠEK,
PRACOVNÍ RUČNÍKY, KUCHYŇSKÉ UTĚRKY

jednorázové, úklidové a technické rukavice
LATEXOVÉ

NITRILOVÉ MODRÉ

NITRILOVÉ BÍLÉ

EN455
EN374
EN420
AQL 1.5

EN455
EN374
EN388
EN420
AQL 1.5

EN455
EN374
EN388
EN420
AQL 1.5

Velikost: S,M,L,XL
Atest pro potravinářství

PD-LX - latexové jednorázové
vyšetřovací rukavice, bílé, nesterilní.
Pudrované / bez pudru.

Velikost: S,M,L,XL
Atest pro potravinářství
PD-NT - jednorázové vyšetřovací
rukavice, nesterilní.
Pudrované / bez pudru.
PD-NTS - jemné jednorázové
vyšetřovací rukavice SOFT, nesterilní,
bez pudru.

PD-NW - jednorázové vyšetřovací
rukavice, bílé, nesterilní, bez pudru.

VINYLOVÉ

PD-PE

PD-HL

Velikost: S,M,L,XL

Atest pro potravinářství

EN455
EN374
EN420
AQL 1.5

Velikost: S,M,L,XL

Velikost: S,M,L,XL

Atest pro potravinářství

PD-VN - jednorázové vyšetřovací
rukavice, transparentní, nesterilní.
Pudrované / bez pudru.
PD-VB - jednorázové vyšetřovací
rukavice, modré, nesterilní, pudrované.

Velikost: univerzální.
Rukavice vhodné pro kontakt
s potravinami.
Odtrhávací / odtrhávací s papírovou
lištou.

PD-HL-VLX1

RNF15

HD27NEO

EN388

EN388

4.0.0.2

3.1.2.1

EN374

EN374

Velikost: S,M,L,XL
Atest pro potravinářství

Velikost: S,M,L,XL
Atest pro potravinářství

Velikost:
S,M,L,XL
Velikost:
S,M,L,XL
Atestpro
pro
potravinářství
Vnodné
kontakt
s potravinami

Silné žluté latexové úklidové
rukavice s vnitřním semišováním.
Reliéfní povrch na dlani a na prstech.
Délka 30 cm, tloušťka 0,33 mm.

Nitrilové technické rukavice
s vnitřním semišováním.
Reliéfní povrch na dlani a na prstech.
Délka 33 cm, tloušťka 0,40 mm.

Neoprenem povrstvené černé
technické rukavice s vnitřním
semišováním.
Reliéfní povrch na dlani a na prstech.
Délka 32 cm, tloušťka 0,67 mm.
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Žluté latexové úklidové rukavice
s vnitřním semišováním.
Reliéfní povrch na dlani a prstech.
Délka 30cm, tloušťka 0,25mm.

textilní rukavice
PD-91-W

PD-91-BK

PD-93

Velikost: 6,7,8,9,10,11,12

Velikost: 6,7,8,9,10,11,12

Velikost: 6,7,8,9,10,11,12

Rukavice z bílého bavlněného
úpletu, s bílými PVC terčíky na dlani
a prstech, s pruženkou na zápěstí,
bez manžety.

Rukavice z černého bavlněného
úpletu, s černými PVC terčíky na dlani
a prstech, s pruženkou na zápěstí,
bez manžety.

Rukavice z jemného běleného úpletu,
bez manžety, střih fourchette.

PD-95

PD-99

PD-97

Velikost: 8,10

Velikost: 7,8,9,10,11

Velikost: 8,10

Rukavice z jemného bavlněného
úpletu, s pružnou manžetou.

Rukavice z jemného běleného
bavlněného úpletu, s pružnou manžetou.

Pletené bezešvé rukavice ze směsi
nylon / bavlna.

PD-96

PD-94

PD-90

Velikost: 8,10

Velikost: 7,8,9,10,11

Velikost: 8,10

Pletené bezešvé rukavice s pružnou
manžetou ze směsi polyester/bavlna.

Pletené bezešvé rukavice s pružnou
manžetou z kadeřeného nylonu.

Rukavice šité z hnědé bavlněné
teplákoviny, s pružným nápletem
na zápěstí.
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ochranné rukavice povrstvené a máčené
PD-313

PD-313BK

PD-1001

EN388

EN388

EN388

4.1.2.1

4.1.2.1

4.1.2.1

Velikost: 6,7,8,9,10,11

Velikost: 6,7,8,9,10,11

Velikost: 6,7,8,9,10,11

Ochranné rukavice z bílého PES
bezešvého úpletu 13G, povrstvené
bílým PU na dlani a prstech.

Ochranné rukavice z bílého PES
bezešvého úpletu 13G, povrstvené
šedým nitrilem na dlani a prstech.

PD-317R / PD317Y

PD-1412

EN388

EN388

3.1.2.1

2.2.4.3

Velikost: 7,8,9,10

Velikost: 7,8,9,10

Velikost: 10

Ochranné rukavice z červeného /
žlutého reﬂexního PES úpletu, na
dlani a prstech dvakrát povrstvené
černým latexem s jemným reliéfem.

Ochranné rukavice z PES /bavlněného úpletu, polomáčené v oranžovém latexu s reliéfním povrchem,
pružný náplet.

Ochranné rukavice z šitého bavlněného úpletu, polomáčené v přírodním
latexu, pružný náplet.

PD-555

PD-YENI

PD-319B

EN388

EN388

EN388

4.5.4.3

3.1.1.1

3.1.1.1

Velikost: 6,7,8,9,10

Velikost: 8,9,10,11

Velikost: 8,9,10

Ochranné protipořezové rukavice
z šedého úpletu z UHMW PE vláken,
povrstvené šedým PU na dlani
a prstech.
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Ochranné rukavice z černého PES
bezešvého úpletu 13G, povrstvené
černým PU na dlani a prstech.

Bavlněné rukavice na šitém úpletu.
Ze ¾ povrstvené žlutým nitrilem.
Prodyšný hřbet.
Pružný náplet na zápěstí.

PD-318

Ochranné rukavice z šitého
bavlněného úpletu polomáčené
v modrém nitrilu, pružný náplet.

ochranné rukavice máčené a kožené
PD-320

PD-321/PD-323

PD-09

EN388

EN388

EN388

4.2.1.1

4.2.1.1

3.1.3.2

Velikost: 8,10

Velikost: 8,10

Velikost: 10,11

Ochranné rukavice z šitého
bavlněného úpletu polomáčené
v silné vrstvě nitrilu, pružný náplet.

PD-02

Ochranné rukavice z šitého
bavlněného úpletu celomáčené
v silné vrstvě nitrilu.
Pružný náplet (PD-321)
Tuhá manžeta (PD-323)

Rukavice ze štípané hovězí usně,
kombinované s bavlněnou tkaninou
na hřbetu, s podšívkou a s tuhou
manžetou.

PD-08/PD-08P

PD-07

EN388

EN388

EN388

EN388

2.1.2.2

2.1.3.2

2.1.2.2

3.1.3.3

Velikost: 8,9,10,11

Velikost: 10

Velikost: 8,9,10,11
Rukavice z jemné bílé lícové
hověziny.
Střih driver. Pruženka na zápěstí.
Barevný bavlněný lem pro odlišení
velikostí.

Rukavice z jemné bílé lícové
hověziny (PD-08) / lícové koziny
(PD-08P) se štípenkou na hřbetní
straně. Střih driver, pruženka na
zápěstí.

Rukavice ze štípané hověziny. Střih
driver. Pruženka na zápěstí. Barevný
bavlněný lem pro odlišení velikostí.

PD-03

PD-04

PD-05

EN388

EN388

EN388

2.1.1.1

2.1.1.1

2.1.1.1

Velikost: 7,8,9,10,11

Velikost: 7,8,9,10,11

Velikost: 7,8,9,10,11

Rukavice z jemné bílé lícové kozinky.
Hřbet z barevného bavlněného
úpletu. Barevná manžeta na suchý
zip. Palec a konce prstů z vrchní
části překryté usní.

Rukavice z jemné bílé lícové kozinky.
Hřbet z bavlněného úpletu.
Manžeta na suchý zip.

Rukavice z jemné bílé lícové kozinky.
Hřbet z bavlněného úpletu. Bavlněný
náplet na zápěstí. Palec a konce prstů
z vrchní části překryté usní.
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ochranné brýle, jednorázové clipy a barety
ASL-02

ASL-01

Ochranné brýle s černými
poloobroučkami, s ochranou
proti poškrábání (anti-scratch).
Nastavitelné stranice. EN166 1F,
EN166
UV
ﬁltr.1F, UV ﬁltr.

Ochranné brýle kompaktní
bez obrouček, s ochranou proti
poškrábání (anti-scratch).
EN166 1F, UV ﬁltr.

ZÁSOBNÍK NA RUKAVICE
R100/R300

ASL-08

Ochranné brýle s černými poloobroučkami, s ochranou proti poškrábání (anti-scratch) a proti zamlžení
(anti-fog). Nastavitelné stranice.
EN166 1F, UV ﬁltr.

ZÁSOBNÍK NA ČEPICE
C150

Zásobník z akrylátu
na cca. 150 jednorázových čepic.
Hranatý, rovné dno, s otvorem.

Zásobník z akrylátu na 1 nebo 3 krabičky
jednorázových rukavic.
š.250 x v.130 x h.80mm a š.360 x v.235 x h.85mm

š.300mm x v.300mm x h.148mm

PD-BARET

PD-CLIP

PD-CLIP vel. L (53 cm/21”)
PD-CLIP-XL vel. XL (58 cm/23”)
PD-CLIP-2-XL vel. XL (58 cm/23”) se dvěma gumičkami
po obvodu
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PD-BARET vel. L (53 cm/21”)
PD-BARET1024 vel. XXL (61 cm/24”)

čepice, roušky a návleky
PD-DETECT

PD-PEAK

PD-SNOOD

L (53 cm)

L (53 cm)

L (53 cm)

Jednorázová čepice z netkané
textilie, modrá s detekčním páskem
pro identiﬁkaci elektromagnetem.

PD-ASTRO

Jednorázová kukla typu Astro
z netkané textilie s integrovanou
rouškou.

Jednorázová čepice s kšiltem.

PD-BEARD

Vousenka z netkané textilie,
velikost 40x25cm.

Jednorázová čepice s kšiltem
a síťkou na dlouhé vlasy.

PD-UST

Jednorázová rouška z netkané textilie,
3-vrstvá, s tvarujícím páskem na
nos, upevnění na gumičky nebo s
úvazky, EN14683 typ II, účinnost
ﬁltrace (BFE) > 98 %.

PD-PP NÁVLEK

PD-CPE

PD-CPEPP

Velikost: 41x16 cm

Velikost: 41x15 cm

Velikost: 41x16 cm

Jednorázové návleky na obuv
z netkané textilie, 28g/m2.

Jednorázové CPE návleky na obuv.
CPE35 - 3,5g/ks, 0,025mm, 24g/m2
CPE45 - 4,5g/ks, 0,04mm, 28g/m2
CPE70 - 7,0g/ks, 0,07mm, 49g/m2

Jednorázové návleky na obuv
v kombinaci netkané textilie
a silného CPE materiálu, 9,8 g/ks,
modrý CPE (49g/m2), bílý PP.
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pláště, overaly, zástěry
PD-RUKÁV

PD-OVERAL

LIFEGUARD PRO

PD-RUKÁV - jednorázový
PE cm
Velikost: 40x20
rukávník (návlek na paži),
2,8 g / ks, 0,018mm, hladký.
Barva modrá a bílá.
PD-RUKÁV PP - jednorázový PP
rukávník (návlek na paži).
Materiál netkaná textilie, hladký.
Barva modrá a bílá.

Velikost: L,XL,XXL

Velikost:
M,L,XL,XXL,XXXL
Jednorázová ochranná kombinéza
typu 5 a 6, proti omezenému
postřiku a prachu, s antistatickými
vlastnostmi. S kapucí, krytý zip,
gumičky na rukávech a nohavicích.

PD-PLAST

PD-VELCRO

PD-SPIRAL

Velikost: L,XL,XXL

Velikost: L,XL,XXL

Velikost: XL,XXL

Jednorázový plášť z netkané textilie,
zapínání na stiskací knoﬂíky (druky),
s límečkem, bez kapes. Materiál PP
40 g/m2.

Jednorázový plášť z netkané textilie,
zapínání na suché zipy (velcro),
s límečkem, bez kapes. Materiál PP
40 g/m2.

Jednorázový plášť z netkané textilie,
zapínání na spirálový plastový zip,
s límečkem, bez kapes. Materiál PP
40 g/m2.

PD-APRON PE

PD-GOWN PE

PD-GOWN

Velikost: univerzální

Velikost: univerzální

Velikost: univerzální

Jednorázová PE zástěra,
73 x 140 cm, tl. 0,01 mm.
Barva bílá a modrá.
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Jednorázová kombinéza z netkané
textilie, s kapucí, s gumičkami
na rukávech a nohavicích,
materiál PP 40g/m2, CE kat. I.

Jednorázový návštěvnický plášť
z polyetylenu (PE), délka cca.
115 cm, se 3 stiskacími knoﬂíky,
jednotlivě balený.

Jednorázový návštěvnický plášť
25g/m2, s tkanicemi na zavazování,
dlouhé rukávy. Rozměr cca. 115 x
137 cm.

