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BRUSIVÁ / REZNÉ KOTÚČE 

PRACOVNÉ ODEVY, OBUV 

 NÁRADIE
Potlač a výšivka vášho loga, od návrhu po realizáciu

AKCIA
NOVINKY 

Do našej ponuky sme zaradili kompletný sortiment profesionálnych nástrojov 
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BRUSIVÁ / REZNÉ KOTÚČE 

PRACOVNÉ ODEVY, OBUV 

 NÁRADIE
Potlač a výšivka vášho loga, od návrhu po realizáciu

MERCATOR GOGRIP ORANGE

Jednorazové nitrilové rukavice 50ks MERCATOR® GoGrip ORANGE nepudrované

Normy:  EN ISO 374-1 (K PT, TYP B), EN 374-2, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN 420

Materiál: 100% nitril

Vlastnosti:

– Každá rukavica pasuje na ľavú aj pravú ruku

– Vonkajší povrch v dlaňovej časti 

      s diamantovou štruktúrou

– Sú určené aj na použitie v prípade potreby 

      ochrany pred chemikáliami a činidlami

– Poskytujú vynikajúci úchop a ochranu pri práci 

      v mastnom a vlhkom prostredí

– Schválené pre styk s potravinami

– Osobné ochranné pracovné prostriedky kategórie III.

– 50 ks v balení

 Veľkosti: M, L, XL, XXL 14,00 € 

Vulkanfíber 982C, 3M CUBITRON II
125mm, oceľ / INOX

P36 – 2,80 €
P60 – 2,20 €

Brúsny kotúč T27, 3M CUBITRON II
125 x 7 mm, oceľ / INOX – 8,95 €

Brúsny pás 777F, 3M CUBITRON 
V ponuke rozmery podľa typu brúsky.
Napr. 75 x 2000 mm, 150 x 2000 mm

Podložný tanier na vulkanfíbrové 
kotúče s chladením
125 mm - M14  – 12,20 €

AKCIA
NOVINKY 
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BRUSIVÁ / REZNÉ KOTÚČE 

PRACOVNÉ ODEVY, OBUV 

 NÁRADIE
Potlač a výšivka vášho loga, od návrhu po realizáciu

Pánska mikina CXS HARRISON 

Pánska mikina na zips, pás a rukávy ukončené pružnou 
manžetou, vrecká na zips, reflexné šnúrky. Finálna silikónová 

úprava materiálu, ktorá zaisťuje vyššiu mäkkosť a pružnosť, 
rozmerovú stálosť a obmedzuje žmolkovanie. 

Použitie v práci i pre volný čas. Vhodné pre potlač a výšivku.

Vonkajší materiál: 100 % bavlna, Vnútorný materiál: 100 % 
polyester – fleece Veľkosti S - 3XL  

Pánska mikina ARDON 4TECH

Dizajnová pánska fleecová mikina kvalitného 
spracovania je tvarovo stála. Ramená a rukávy 
sú zosilnené kvalitným a odolným materiálom. 
Vnútorný predný diel je podšitý hustou 
sieťovinou. Dve bočné vrecká a náprsné vrecko 
so zapínaním na zips. Spodný lem je 
sťahovateľný. Materiál: Fleece 100% polyester, 
250g/m2 Veľkosť: S-3XL

AKCIA 25,50 €

AKCIA 26,70 €

Pásová brúska Worcraft 
BS08-76

Príkon: 810 W
Voľnobežná rýchlosť pásu: 

200 - 380 min-1
Hmotnosť: 3,5kg

Dĺžka brúsnej plochy: 533 mm
Šírka brúsnej plochy: 76 mm

Regulácia otáčok: Áno

Uhlová brúska Worcraft 
AG12-125 s reguláciou

Max. priemer kotúča: 125 mm
Príkon: 1200 W

Otáčky: 4 000 - 12 000 min-1 
Hmotnosť: 2,5kg

Závit vretena: M14
Kufor: Nie

Regulácia otáčok: Áno
Typ napájania: zo siete (230V)

Uhlová brúska Worcraft 
AG08-125S s reguláciou

Max. priemer kotúča: 125 mm
Príkon: 820 W

otáčky: 0-11 000 min-1 
Hmotnosť: 2,0kg

Závit vretena: M14
Kufor: Nie

Regulácia otáčok: Áno
Typ napájania: zo siete 

(230V)

Uhlová brúska Worcraft 
AG08-125P

Max. priemer kotúča: 125 mm
Príkon: 710 W

Otáčky: 0 - 12 000 min-1 
Hmotnosť: 2,2kg

Závit vretena: M14
Kufor: Nie

Regulácia otáčok: Nie
Typ napájania: zo siete 

(230V)

33,80 € 41,50 € 43,60 € 63,00 €

Brúsny pás 75x533 
SIARON 2925
P40 – 1,90 €
P60 – 1,80 €
P80 - P400 – 1,70 €
Zirkónový brúsny pás s 
preplátovanými spojmi pre dlhú 
životnosť

Rezný kotúč TZ special
Kronenflex by KLINGSPOR
125x1,0 – 1,00 €
125x1,6 – 1,00 €
150x1,6 – 1,50 €
230x1,6 – 2,30 €

Nakupujte u nás bez DPH – 20% zľava 

Lamelovy kotúč SMT624 special
KLINGSPOR 125mm, oceľ / INOX
P40 – 2,70 €
P60 – 2,70 €
P80 – 2,70 €
P120 – 2,70 €

Vulkanfíber SIALOX 4961 
125mm, oceľ / drevo / INOX
P24 – 0,85 €
P36 – 0,80 €
P60 – 0,65 €
P80 – 0,60 €
P120 – 0,58€

Pôvodná cena 

40,80 €

Pôvodná cena 

49,50 €
Pôvodná cena 

51,60 €
Pôvodná cena 

75,60 €

Pôvodná cena 29,90 €

Pôvodná cena 31,90 €

Technik HW
8“ – 10“ 3,50 € 

ATG Ultimate 34-874
8“ - 10“ 4,75 €

BONO 8“ – 10“ 
2,95 € 

CITA II protiporez E
8“ – 10“ 2,85 € 

UVEX U - fit
Oleju-odolné 100ks

8“ – 10“ 13,50 € 

BRITA  7“ – 11“ 
0,66 €

UVEX ATHLETIC
8“ – 11“ 2,20 €

AKCIA
NOVINKY 
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ELEKTROTECHNIK II
Pánske  antistatické a ESD monterky

Pracovná blúza a nohavice so zatkanou vodivou mriežkou s ESD 
vlastnosťami. Uhlíkové vlákno tkané cez látku poskytuje 
vynikajúcu ochranu pred statickou elektrinou

Veľkosti 46 - 64  

Zvárací komplet ARDON®PROHEATECT
Chráni pred vysokou teplotou a plamenami. Originálny dobre padnúci strih, chráni užívateľov pri krátkodobom 
kontakte s plameňmi, proti sálavému, kontaktnému a konvekčnému teplu a proti striekancom roztaveného železa.

Pri rezaní uhlovou brúskou

pranie pri teplote 75°C, celkový garantovaný počet údržby bez straty ochranných vlastností šírenia plameňa: 50x

Materiál: 100 % bavlna, 260 g/m²

Veľkosti 46 - 64

Antistatické tričko NOME
Pánske antistatické a ESD tričko s krátkym rukávom, 

okrúhlym nákrčníkom a zdvojenými švami 

Veľkosti XS - 3XL 

Softshellová vesta ARDON®VISION
Funkčná softshellová vesta, priedušná, elastická v originálnom 

dizajne. Odolná voči vode a vetru, vnútorné sťahovanie

Materiál: 100 % polyester, vnútorná strana 100 % fleece 285 g/m²

Veľkosti S - 4XL

Slovenská pracovná obuv ARTRA v novej farbe, METALICKÁ ČIERNA
Keď má pracovná obuv kvalitu, funkčnosť a štýl

Do našej ponuky sme zaradili kompletný sortiment ručného náradia WOLFCRAFT 
Z ponuky vyberáme

1929

Oleje a tmely na drevo
Epoxydová živica

BRUSIVÁ / REZNÉ KOTÚČE 

PRACOVNÉ ODEVY, OBUV 

 NÁRADIE
NOVINKY 

Potlač a výšivka vášho loga, od návrhu po realizáciu



XLOCK Vulkanfíbrové kotúče a podkladný tanier

XLOCK Lamelové kotúče

XLOCK Rezné a brúsne kotúče 

XLOCK Diamantové kotúče
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kefa hrncová Klingspor BT 600 Z
Priemer x šírka 

- otvor drôt Cena €

65 mm - M14 Oceľ 5,45

65 mm - M14 Nerez 8,15

80 mm - M14 Oceľ 7,10

100 mm - M14 Oceľ 9,60

kefa okružná Klingspor BR 600 Z
Priemer x šírka 

- otvor [mm] drôt Cena €

115 x 14 - 22,23 Oceľ 7,60

115 x 14 - 22,23 Nerez 11,35

125 x 14 - 22,23 Oceľ 8,10

125 x 14 - 22,23 Nerez 12,15

178 x 14 - 22,23 Oceľ 16,30

178 x 14 - 22,23 Nerez 23,10

kefa misková Klingspor BK 600 Z
Priemer x šírka 

- otvor drôt Cena €

100 x 14 - M14 Oceľ 6,15

100 x 14 - M14 Nerez 9,22

115 x 14 - M14 Oceľ 8,55

115 x 14 - M14 Nerez 12,80

AKCIA platí do 31.10.2022, uvedené ceny sú s DPH
Kompletný sortiment drôtených kief KLINGSPOR nájdete na našej stránke : www.aswex.sk  v kategórii brusivo 

AKCIA!

-20 %

AKCIA!

-20 %

AKCIA!

-20 %

CS565 ST358 / ST358AFS966ACT

SMT325

CS561

A46TZ

115x1,6 / 125x1,6
A24

115x2,5 / 125x2,5
A24

115x6 / 125x6
A60TZ

115x1 / 125x1

DT600U
115mm / 125mm

DT350U
115mm / 125mm

Podporné video
https://www.youtube.com/watch?v=RMd_Yz4iiGQ

QRC 200 HD / NCD 200HD
Tvrdý, agresívny, čistiaci kotúč do vzduchových 

Brúsok. Čistenie bez obrúsenia obrobku

Stupeň jemnosti: extra coarse
Priemer: 51mm, 76mm / 115mm, 125mm

Podporné video
https://www.youtube.com/watch?v=0BzNfFH4W04

DT 350 BT extra
Diamantový kotúč na rýchle rezy 
armovaného betónu, betónu, dlažby 
aj do motorových rezačiek
Priemer x otvor: 
115x22, 125x22, 150x22, 180x22, 
230x22,
300x20, 300x25,4, 350x20, 
350x25,4, 400x25,4

QRC 500
Vliesový veľmi jemný kotúč do vzduchových 

brúsok , na úber až leštenie 
na dosiahnutie briliantového vzhľadu 

Stupeň tvrdosti: soft, midle soft, hard, very hard
Priemer: 51mm, 76mm

PS 33 CK,  “žirafa“ 225mm - P40, P60, P80, P100, P120, P220

Kotúč na brúsenie farieb, lakov, tmelov, dreva, umelej hmoty, 
sadrokartónov do špeciálnych brúsok na suchý zips

7500 SIANET brúsna mriežka

“žirafa“ 225mm - P80, P100 - P400

 Mriežka na brúsenie farieb, lakov, tmelov, 
dreva, umelej hmoty, sadrokartónov do 

špeciálnych brúsok na suchý zips

AKCIA
NOVINKY 

BRUSIVÁ / REZNÉ KOTÚČE 

PRACOVNÉ ODEVY, OBUV 

 NÁRADIE
Potlač a výšivka vášho loga, od návrhu po realizáciu



NOVINKY 
01/2021

ARTRA ARAL, O2 / S3
Bezpečnostné poltopánky s antistatickou, 

protišmykovou, pohonným hmotám a oleju 
odolnou podošvou. Priedušná podšívka z 

odolnej textílie CLIMAX. Zvršok 2,2mm 
hydrofóbna  hovädzia useň

Veľkosti: 35 - 48

DERBY softshell
Reflexná softshellová bunda. TPU membrána 

zabezpečuje paro-priepustnosť  a 
nepremokavosť. Kapucňa v golieri  

Reflexné pásy zabezpečujú vysokú 
viditeľnosť podľa normy EN 471. 

Materiál: 100% polyester, podšívka  fleece

Veľkosť: S - 4XL žltá, S - 3XL oranžová

MALONE  pánska / dámska
Pánske a Dámske tričko / mikina. Vhodné 
ako 1. alebo 2. vrstva, zapínanie na zips, 
raglánové rukávy. Vyrobená z vysoko 
elastického a rýchlo schnúceho materiálu 

Materiál: 87% polyester, 13% elastan 

230 g/m²   

Veľkosť pánska: S - XXXL                         
Veľkosť dámska: XS - XXL

Monterková rada HALIFAX
Pánska letná výstražná kolekcia so vzdušnou podšívkou zo 

sieťoviny, kontrastnými a reflexnými doplnkami . Mesh (sieťovina) 
ventilácia na chrbte a podpazuší i na zadnej kolennej časti nohavíc. 

Rukávy zakončené regulovateľnou manžetou na suchý zips.  
Nohavice s gumou v páse

Je vyrobená zo zmesi materiálu 60% bavlna a 40% polyester 

Doplnkový materiál 65% polyester a 35% bavlna, 

sieťovina 100% polyester v gramáži 220 g/m². 

Veľkosti: 46 - 64
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DT 350 AB extra
Diamantový kotúč na rezanie Asfaltu a Betónu 

Priemer x otvor: 300x20mm, 300x25,4mm

350x20mm, 350x25,4mm, 400x25,4mm

PRESTO lepidlo suchý zips
Stabilný priľnavý sprej vhodný na 
rôzne použitie. Jednoduché 
bezproblémové nanášanie. 

Lepidlo na takmer dočasné aj 
dočasné priľnutie. Vhodné na 
lepenie papiera, kartónu, dreva, 
textilu a rôznych typov plastov.

Pánska / dámska montérková rada PHOENIX
Kolekcia PHOENIX je vyrobená z odľahčeného a priedušného 
materiálu, aby poskytovala čo najväčšie pohodlie ako v lete, tak aj 
celoročne na pracoviskách, kde bývajú vyššie teploty. Je vyrobená 
zo zmesi materiálu 65% polyester a 35% bavlna v gramáži  190 g/m²

Nohavice majú zdvojené kolená. Vyrábajú sa vo farbách 

pánska: šedo-čierno-červená, šedo-čierno-modrá, šedo-čierna, 

   Veľkosti: 46 - 64             šedo-čierno-žltá

dámska: šedo-čierna

   Veľkosti: 36 - 58

1919 + SIAWOOD 
Brúsny výsek podklad 

papier bez suchého zipsu, 

na všestranne použitie na mäkké aj tvrdé 
drevo, kov, oceľ. použitie do čelových 
brúsok s kombináciou lepidla PRESTO

Dostupnosť v akomkoľvek priemere

V zrnitostiach P 40 - P 180

BRUSIVÁ 
PRACOVNÉ ODEVY RUČNÉ NÁRADIE

Distribúcia a Predaj



NOVINKY 
04/2020

ISLAND BENSON ESD S1P
Bezpečnostná poltopánka ESD

S kompozitnou špicou a kevlar. planžetou 
odolnou proti prepichnutiu. 

s protišmykovou, oleju odolnou, ESD 
antistatickou podošvou odolnou  do 300C̊. 
Zvršok odolného KPU, a tkaniny OXFORD 
zosilnená čiernym microvláknom 

Veľkosti: 37 - 48

BENSON softshellová bunda
Výstražná bunda s vysokou viditeľnosťou 
podľa normy EN 471. 

Reflexné pásy šírky 5 cm, kontrastné 
oranžové a reflexné doplnky. TPU membrána 
s odolnosťou voči prieniku vody 5000mm a 
paro-priepustnosťou 3000 g/m² / 24hod

Materiál: 100% polyester, 

podšívka 100% fleece v gramáži 300 g/m². 

Veľkosť: S - XXXL

BENSON zimná bunda
Výstražná zateplená, nepremokavá bunda s 
vysokou viditeľnosťou podľa normy EN 471, 
reflexnými prúžkami 3M kontrastnými 
oranžovými doplnkami, regulované manžety 
na rukávoch sťahovanie v dolnom okraji.

Odolnosť voči prieniku vody 2000mm

Materiál: 100% polyester, 

podšívka 100% polyester v gramáži 300 g/m²

Veľkosť: S - XXXL
Monterková rada NAOS
Pánska kolekcia so vzdušnou podšívkou zo sieťoviny, kontrastnými a reflexnými doplnkami . Konštrukcia 4-way 
STRETCH umožňuje rozťahovanie materiálu vo všetkých štyroch smeroch vďaka tomu je pohyb ľahký a voľný. 
Vysoké percento nylonu zaručuje rýchle schnutie, blúza i nohavice majú na exponovaných miestach doplnený 
materiál o materiál CORDURA. Zipsová ventilácia na blúze i nohaviciach. Rukávy zakončené regulovateľnou 
manžetou na suchý zips.  

Je vyrobená zo zmesi materiálu 93% nylon a 7% elastan v gramáži 220 g/m². 

Doplnkový materiál 100% polyester, CORDURA 100% nylon

Veľkosť: 46 - 64

www.aswex.sk / aswex@aswex.sk / Sučianska 25, 036 08 Martin / +421 915 252 465

LORNE zváracie rukavice
Celokožené zváracie rukavice bez podšívky, 
šité kevlarovou niťou

UNIVERSE SATELLITE S3 zimné
Bezpečnostná členková obuv s kompozitnou 
špicou a kevlar. planžetou odolnou proti 
prepichnutiu, gumovou, protišmykovou, 
oleju odolnou a antistatickou podošvou. 

3M zateplenie THINSULATE

Zvršok 1,8  mm nubuková koža.

Veľkosť: 36 - 49

BRUSIVÁ 
PRACOVNÉ ODEVY RUČNÉ NÁRADIE

Distribúcia a Predaj



NOVINKY 
03/2020

Nylonová kefa so závitom
Na opracovanie dreva pre dosiahnutie 
rustikálneho efektu z tvrdého nylonu. 

Zrnitosť # 80 priemer 140mm, šírka 40mm

Možnosť upnutia do uhlovej brúsky na závit 
M14

Nylonová kefa na stopke
Na opracovanie dreva pre dosiahnutie 
rustikálneho efektu z tvrdého nylonu. 

Zrnitosť # 80 priemer 80mm, šírka nylónu 
35mm, celková dĺžka 150mm, stopka 6mm.

Do našej ponuky sme zaradili široký sortiment drôtených kief výrobcu KART. 
Vyberáme pár zaujímavých produktov 

NANO Polish 
Jedno kroková Nano leštiaca pasta 3 v 1 

3 kroky leštiaceho procesu v jednom 
produkte (Cut, Gloss & Wax) - rez, lesk a 
vosk

Dodáva laku rýchly hlboký lesklý finiš a 
zanecháva výrazne hladší povrch.

Šetrí čas vďaka jednokrokovému procesu 
leštenia. Má vysokú účinnosť a dodáva 
vysokú úroveň lesku.  

SIACHROME   špeciálna brúsna a leštiaca sada.

 Zrnitosť: CUT - vysoko účinná brusná pasta. Pre trvalé odstránenie závažných známok používania a

             škrabancov na všetkých typoch lakov. Zaručuje dlhodobý lesk.

FINISH - Vysoko efektívna, jemná dokončovacia pasta. Vhodná na odstránenie jemných 
   mikroškrabancov, stop po brúsení a hologramov na všetkých druhoch lakov.

PEARL - Ochrana laku najvyššej kvality pre rýchlu a efektívnu konzerváciu auto lakov. 

   Zmes prírodných a syntetických voskov s polyméry zaručuje hlboký a 
dlhotrvajúci lesk a ochranu proti vplyvom počasia.

MAGIC - Výkonný pomocník pri čistení všetkých lesklých povrchov a leštených plôch

  pred aplikáciou vosku.

PLATINUM - Prémiový vosk na laky pre vyššiu a efektívnu ochranu auto laku. Zmes 

               prírodného karnaubského vosku a polymérov zaručuje hlboký a 

                dlhodobý lesk a ochranu proti poveternostným vplyvom.

LEŠTIACE KOTÚČE   
Pre dokonalé vyleštenie povrchov, s použitím leštiacich pást

Jahniaca vlna, leštiaci penový kotúč tvrdý / mäkký, nanášací kotúč

Uchytenie: suchý zips Priemer: 75mm, 125mm

Valcová kefa
Oceľová kefa na opracovanie kovov 
(odstránenie hrdze odihlenie…) a dreva 
(dosiahnutie rustikálneho efektu…) 

z oceľového drôtu0,3mm.

Nylónová kefa vhodná na dosiahnutie 
rustikálneho efektu z tvrdého nylonu, 
zrnitosť # 80. Priemer 120mm, šírka 100mm

Možnosť upnutia do uhlovej brúsky použitím 
adaptéra so závitom M14
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BRUSIVÁ 
PRACOVNÉ ODEVY RUČNÉ NÁRADIE

Distribúcia a Predaj



NOVINKY 
02/2020

ISLAND TRINIDAD
Trekkingová poltopánka. Zvršok z mesh 
tkaniny a PU doplnkov, priedušná textilná 
mesh podšívka. 

Podošva phylon + guma

Veľkosti: 38 - 46

HOVE bunda
Výstražná bunda s vysokou viditeľnosťou 
podľa normy EN 471. 

Reflexné pásy šírky 5 cm, kontrastné 
oranžové a reflexné doplnky

Materiál: satén 100% polyester, podšívka 
100% fleece v gramáži 280 g/m². 

Veľkosť: S - XXXL

ISLAND TINOS S1P / O1 
Bezpečnostná poltopánka 

S1P- s kompozitnou špicou a kevlar. 
planžetou odolnou proti prepichnutiu

O1 - bez výstuhy, s protišmykovou, oleju 
odolnou a antistatickou podošvou. Zvršok 
priedušný polyester 

Veľkosti: 35 - 50Maskáčová rada DIXON
Ľahká pánska kolekcia s podšívkou zo sieťoviny. Rukávy zakončené regulovateľnou manžetou na suchý zips. 

Nový a atraktívny maskáčový vzor.

Je vyrobená zo zmesi materiálu 92% polyester a 8% elastan v gramáži 280 g/m². 

Bunda DIXON
Ľahká pánska bunda, s pevnou kapucňou. Kombinácia materiálov, krytý zips, 

regulovateľné rukávy, podšívka zo sieťoviny 

s reflexnými doplnkami

Materiál: 92% polyester, 8% elastan, 280 g/m². 

Veľkosť: S - XXXL

Nohavice DIXON
Ľahké pánske nohavice, s gumou na bokoch. Vetranie na stehnách a zadnej 
kolennej časti. Kombinácia materiálov, pútka na opasok, 4 predné vrecká, 
vnútorná protišmyková gumená páska v páse s reflexnými doplnkami

Materiál: 92% polyester, 8% elastan, 280 g/m². 

Veľkosť: S - XXXL

Krátke nohavice DIXON
Ľahké pánske krátke nohavice, s gumou na bokoch. Kombinácia materiálov, 
pútka na opasok, 4 predné vrecká, vnútorná protišmyková gumená páska v 

páse s reflexnými doplnkami

Materiál: 92% polyester, 8% elastan, 180 g/m². 

Veľkosť: S - XXXL
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TECHNIK ECO
Rukavice šité z jemnej lícovej kozinky v dlani  
a pružný úplet na chrbte s prekrytými 
špičkami prstov, gumička na zápästí 

Veľkosť: 8”, 9”, 10“, 11”  

1 pár

12 v balení UVEX PHYNOMIX XG
Pletené, bezšvové, nylonové rukavice s 
vrstvou mikroporézneho paropriepustného 
nitrilu. Veľmi dobrý úchop aj v olejnatom 
prostredí. Odolnosť 6 pracích cyklov.

Veľkosti: 6“,7“, 8“, 9“, 10”, 11“, 12“

1 pár

10 v balení

4131

EN 420

EN 388

UVEX PROFASTRONG NF33
Rukavice šité z bavlneného úpletu, máčané v 
NBR nitrilovom kaučuku, dlaň s 
protišmykovou úpravou, odolnosť voči 
olejom, tukom, kyselinám a zásadám

Veľkosť: 7“, 8“, 9“, 10”

1 pár

10 v balení

AJKLOT

4101X

EN 420

EN 388

EN 374-
1

UVEX 1 8544 S2 SRC
Majú anatomický tvar, dobrú bočnú stabilitu aj stabilitu 

proti vyvrtnutiu členka. Ich virtuálne bezšvíkový dizajn 
predchádza vzniku tlakových bodov a pľuzgierov. Tieto 
vysoko-kvalitné topánky sú vyrobené z vodeodolného 

supermoderného mikrovelúrového materiálu s podšívkou 
z priedušnej sieťoviny. Unikátna technológia Uvex 

Climazone pomáha regulovať vnútornú teplotu topánok 
pre optimálne pohodlie nositeľa. Ich mäkký čalúnený 

horný lem a jazyk poskytujú pohodlie aj pri dlhšom 
nosení. Vnútorná vložka je vyberateľná, antistatická so 

systémom kontroly vlhkosti. Podrážka je vyrobená 
polyuretánu s dvojakou hustotou s výbornými 

vlastnosťami tlmenia otrasov a úžasnou protišmykovou 
odolnosťou. Bez obsahu inhibítorov zmáčadiel lakov ako 

sú silikóny, ftaláty, atď. Žiadna termálna vodivosť a 
antimagnetické vlastnosti. Vhodné pre ľudí alergických na 

chróm. Spĺňa požiadavky ESD (odpor voči zemi < 35 
megaohmov). Garantujeme 100% originalitu tovaru.

Veľkosti: 35 - 48
UVEX PHEOS
Okuliare s UV filtrom a úpravou proti 
zahmlievaniu a poškriabaniu. Tvarovaný 
zorník s integrovanou bočnou ochranou. 
Ľahké pre dlhodobé nosenie, s moderným 
dizajnom. EN 166. Dymový žltý a číry zorník

UVEX WHISPER 23 dB
Zátkové chrániče sluchu so šnúrkou z 
mäkkého materiálu pre viacnásobné 
použitie, jednoduché zavedenie do 
zvukovodu vďaka novému dizajnu, s 
plastovým puzdrom.

UVEX Silv-Air
respirátory s výdychovým 
ventilom proti pevným časticiam a 
vodným aerosólom, 

FFP1 / FFP2 / FFP3 NR.

ROHAČAN 
Pracovné gumofilcové čižmy

Veľmi odolná  obuv. 
Protišmyková podrážka s 
hrubým dezénom, anatomicky 
tvarovaná podrážka s prackou 
na zatiahnutie zvršku

Veľkosti: 41 - 45

ROHAČAN RYSY
Pánske snehule rysy vodeodolná obuv s 
vyberateľnou vložkou. Mrazuvzdorná TR podrážka 
odolná vode až do výšky 10cm. Zvršok vodeodolý 
polyester s membránou,koža, Protišmyková 
podrážka s hrubým dezénom, pohodlné 
šnurovanie. Hrubá vložka pre teplo a pohodlie aj v 
extémnej zime. Obuv vysoká cca 28cm. Veľkosti: 
35 - 50

UNIVERSE COMET S3
Bezpečnostná poltopánka s kompozitnou 
špicou a kevlar. planžetou odolnou proti 
prepichnutiu, gumovou, protišmykovou, 
oleju odolnou a antistatickou podošvou.

Zvršok 1,8 mm nubuková koža.

Veľkosť: 37 - 48

UNIVERSE METEOR S3
Bezpečnostná členková obuv s kompozitnou 
špicou a kevlar. planžetou odolnou proti 
prepichnutiu, gumovou, protišmykovou, 
oleju odolnou a antistatickou podošvou

Zvršok 1,8  mm nubuková koža.

Veľkosť: 37 - 48
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