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ÚVOD

Firma ASWEX vznikla v roku 2019 a nadväzuje na 20 ročné skúsenosti firmy BOBEK. Našim cieľom je uspokojiť 
požiadavky zákazníka v oblasti použitia rezných a brúsnych materiálov, ochranných pomôcok a náradia z 
hľadiska šírky sortimentu, jeho kvality, životnosti a v neposlednom rade ceny.

Máme pre Vás pripravenú širokú ponuku kvalitných pracovných odevov a obuvi, ochranných pomôcok rôznych 
druhov a na všestranné využitie.
V tejto oblasti sa pohybujeme už 15 rokov a preto máme dlhodobé skúsenosti.
Našimi dodávateľmi sú profesionálny výrobcovia OOPP ako sú Červa, CXS, Uvex a taktiež spolupracujeme so 
Slovenskými výrobcami ARTRA, Roháčan.

Ďalšou aktivitou je predaj brúsnych a rezných materiálov, v ktorej máme dlhoročné skúsenosti. 
V našej ponuke nájdete vždy profesionálne riešenie výlučne od výrobcov kvalitných brusív 
Klingspor (DE), Sia (SUI) a v prípade záujmu aj wsm (DE) a Tyrolit (AT) ktoré disponujú vysokým pomerom 
životnosť / cena. Vďaka tomu sú výhodné pre zákazníka a majú široké spektrum využitia.
V strojárskej výrobe, drevárskom a stavebnom priemysle navrhneme optimálne riešenie pri  zohľadnení daného 
procesu opracovania a Vašich konkrétnych požiadaviek.

Predajňa sa nachádza na uvedenej adrese Sučianska 25, 03601 Martin - Priekopa (smer Galimex)

V rámci okresu MT ponúkame dopravu našim autom, mimo okres doprava poštou alebo prepravnou službou. 



Pracovné odevy – montérky

Rada STRETCH 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
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Pracovné odevy – montérky

Rada BENSON
Výstražná kolekcia Benson, predstavuje spojenie kvallity a nadčasovosti v modernom dizajne bunda a nohavice s vysokou 
viditeľnosťou podľa normy EN 471. Ramená, kolená a spodná časť nohavíc vystužená materiálom CORDURA. 
Reflexné pásy šírky 5 cm, kontrastné oranžové a reflexné doplnky 
Kolekcia ponúka 
Pracovnú blúzu a nohavice do pása Veľkosť: 48 - 68
Zateplenú bundu s kapucňou, Veľkosť: S - 3XL
Zateplenú vestu, Veľkosť: S - 3XL  
Softshellovú bundu Veľkosť: S - 3XL
Rukavice Veľkosť: 9, 10
Poltopánky S1P Veľkosť: 37 - 48
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Pracovné odevy – montérky

Rada STRETCH
Kolekcia STRETCH je našou najprepracovanejšou montérkovou kolekciou. Vkusne prepracované detaily spolu s elastickým 
materiálom zaisťuje, že sa v nich zákazníci cítia pohodlne a štýlovo. Na blúze sú zapracované reflexné doplnky pre lepšiu 
viditeľnosť. Odevy sa nedeformujú častým naťahovaním. 
Je vyrobená zo zmesi materiálu 98% bavlna a 2% polyester v gramáži 250 g/m². 
Namáhané miesta sú vystužené materiálom polyester 600D, odolnému voči oderu.
Vyrába sa vo farbách: šedo-čierna, modro-čierna, tm. modro-čierna, béžovo-čierna

Veľkosti: 46 - 64 štandardná dĺžka 182 cm
    Bielo-šedá, červeno-čierna 50 - 64

Skrátený variant na výšku 170 - 176cm
Farba: šedo-čierna, svetlo modrá
Veľkosti: 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

Rada STRETCH dámska
Kolekcia STRETCH je našou najprepracovanejšou montérkovou kolekciou. Vkusne prepracované detaily spolu s elastickým 
materiálom zaisťuje, že sa v nich zákazníci cítia pohodlne a štýlovo. Na blúze sú zapracované reflexné doplnky pre lepšiu 
viditeľnosť. Odevy sa nedeformujú častým naťahovaním. 
Je vyrobená zo zmesi materiálu 98% bavlna a 2% polyester v gramáži 250 g/m². 
Namáhané miesta sú vystužené materiálom polyester 600D, odolnému voči oderu.
Vyrába sa vo farbách: modro-čierna

Veľkosti: 46 - 64
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Pracovné odevy – montérky

Rada SIRIUS BRIGHTON
Kolekcia SIRIUS sa skladá z dvoch rád lišacích sa farebným prevedením. SIRIUS BRIGHTON doplňujú výrazné žlté, oranžové a 
červené detaily, čo zlepšuje viditeľnosť osoby. SIRIUS modely z šedo-čierneho materiálu doplňujú zelené a oranžové prvky. 
Modely oboch kolekcií majú mnoho prepracovaných multifunkčných vreciek, aby vyhovovali čo najviac profesiám. Je vyrobená 
zo zmesi materiálu 65% polyester a 35% bavlna v gramáži 270 g/m². 
Namáhané miesta sú vystužené materiálom polyester 600D, odolnému voči oderu.
Nohavice majú zosilnené kolená s možnosťou vloženia výstuhy kolien – nákolenníkov viď. strana 46
Vyrába sa v dvoch farebných prevedeniach: čierno-žltá, čierno-oranžová

Veľkosti: 44 - 64 štandardná dĺžka 182 cm
     (čierno-žltá 44 - 68)

Skrátený variant na výšku 170 - 176cm
Farba: čierno-žltá 
Veľkosti: 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

Zateplený variant 
Farba: čierno-žltá 
Veľkosti: 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62

Nohavice do pása
46 - 64 (čierno-žltá 44 - 68)

Skrátený variant na výšku 170 - 176cm
Farba: čierno-žltá 
Veľkosti: 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

Zateplený variant 
Farba: čierno-žltá 
Veľkosti: 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62

Nohavice s náprsenkou
46 - 64 (čierno-žltá 44 - 68)

Skrátený variant na výšku 170 - 176cm
Farba: čierno-žltá 

Veľkosti: 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

Zateplený variant 
Farba: čierno-žltá 

Veľkosti: 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62

Šortky
Veľkosť: 46 - 64
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Pracovné odevy – montérky

Rada SIRIUS
Kvalitná štýlová pánska montérková kolekcia so zelenými a oranžovými doplnkami zachytáva veľmi obľúbený 
módny trend. Je vyrobená zo zmesi materiálu 65% polyester a 35% bavlna v gramáži 270 g/m². 
Namáhané miesta sú vystužené materiálom polyester 600D, odolnému voči oderu.
Nohavice majú zosilnené kolená s možnosťou vloženia výstuhy kolien – nákolenníkov viď. strana 46
Vyrába sa v dvoch farebných prevedeniach: šedo-zelená, šedo-oranžová

Rada SIRIUS dámska
Kvalitná štýlová dámska montérková kolekcia so zelenými doplnkami zachytáva veľmi obľúbený módny trend. 
Je vyrobená zo zmesi materiálu 65% polyester a 35% bavlna v gramáži 270 g/m². 
Namáhané miesta sú vystužené materiálom polyester 600D, odolnému voči oderu.

Veľkosti: 
38 - 60

Blúza 
46 - 64 (šedo-zelená 44 - 68)

Predĺžený variant na dĺžku 194cm
Farba: šedo-zelená 
Veľkosti: 48-50, 52-54, 56-58, 60-62

Zateplený variant 
Farba: šedo-zelená 
Veľkosti: 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62

Nohavice do pása
46 - 64 (šedo-zelená 44 - 68)

Predĺžený variant na dĺžku 194cm
Farba: šedo-zelená 
Veľkosti: 48-50, 52-54, 56-58, 60-62

Zateplený variant 
Farba: šedo-zelená 
Veľkosti: 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62

Nohavice s náprsenkou
46 - 64 (šedo-zelená 44 - 68)

Predĺžený variant na dĺžku 194cm
Farba: šedo-zelená 
Veľkosti: 48-50, 52-54, 56-58, 60-62

Zateplený variant 
Farba: šedo-zelená 
Veľkosti: 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62

Šortky
Veľkosť: 46 - 64
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Blúza 
46 - 64 (čierno-červená, šedo-čierna 44 - 68)

Skrátený variant na výšku 170 - 176cm
Farba: šedo-čierna 
Veľkosti: 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

Zateplený variant 
Farba: čierno-červená, šedo-čierna 
Veľkosti: 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62

Pracovné odevy – montérky

Rada ORION
Štýlová všestranná pánska montérková kolekcia s reflexnými prvkami v rôznych sezónnych prevedeniach. 
Je vyrobená zo zmesi materiálu 60% polyester a 40% bavlna v gramáži 280 g/m². 
Namáhané miesta sú vystužené materiálom polyester 600D, odolnému voči oderu.
Nohavice majú zosilnené kolená s možnosťou vloženia výstuhy kolien – nákolenníkov viď. strana 46
Vyrába sa vo farbách: tmavomodro-čierna, čierno-červená, hnedo-čierna, modro-čierna, šedo-čierna, zeleno-čierna

Nohavice do pása
46 - 64 (čierno-červená, šedo-čierna 44 - 68)

Predĺžený variant na výšku 194cm
Farba: šedo-čierna 
Veľkosti: 48-50, 52-54, 56-58, 60-62

Skrátený variant na výšku 170 - 176cm
Farba: šedo-čierna 
Veľkosti: 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

Zateplený variant 
Farba: čierno-červená, šedo-čierna 
Veľkosti: 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62

Nohavice s náprsenkou
46 - 64 (čierno-červená, šedo-čierna 44 - 68)

Skrátený variant na výšku 170 - 176cm
Farba: šedo-čierna 

Veľkosti: 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

Zateplený variant 
Farba: čierno-červená, šedo-čierna 

Veľkosti: 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62

Šortky
Farba: čierno-červená, 
hnedo-čierna,
šedo-čierna 
Veľkosť: 46 - 64

Kombinéza
Farba: šedo-čierna 
Veľkosti: 48 - 64
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Pracovné odevy – montérky

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. 
Vyrába sa vo farbách: šedo-čierno-žltá, šedo-čierno-červená, šedo-čierno-modrá, šedo-čierna

Veľkosti: 46 - 64

Rada PHOENIX dámska
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. 
Vyrába sa vo farbách: šedo-čierna

Veľkosti: 36 - 58
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Pracovné odevy – montérky

Rada MAX EVOLUTION dámska
Tenšia dámska montérková kolekcia vyhotovená v troch farebných prevedeniach červenej, modrej a tyrkysovej    farbe v 
kombinácii so šedou farbou
Je vyrobená zo 65% polyester, 35% bavlna, 235 g/m²
Rukávy zakončené manžetou na cvok, nohavice s množstvom multifunkčných vreciek, vrecko na meter, mobil 

Veľkosti: 34 - 54

Rada MAX EVOLUTION
Tenšia pánska montérková kolekcia vyhotovená v troch farebných prevedeniach v kombinácii so šedou farbou
Je vyrobená zo 65% polyester, 35% bavlna, 235 g/m²
Rukávy zakončené manžetou na cvok, nohavice s množstvom multifunkčných vreciek, vrecko na meter, mobil

Veľkosti: 46 - 64         Predĺžený variant na dĺžku 194cm   Veľkosť: 48-50, 52-54, 56-58, 60-62
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Pracovné odevy – montérky

Blúza 2 v 1 odnímacie rukávy
Veľkosť: 46 - 68 (modrá 44 - 68)

Predĺžený variant na výšku 194cm
Farba: zelená, modrá
Veľkosti: 48-50, 52-54, 56-58, 60-62
(modrá 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66)

Skrátený variant na výšku 170 - 176cm
Farba: modrá 
Veľkosti: 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

Zateplený variant 
Farba: modrá
Veľkosti: 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66 Nohavice do pása

46 - 68 (modrá 44 - 68)

Predĺžený variant na výšku 194cm
Farba: zelená, modrá
Veľkosti: 48-50, 52-54, 56-58, 60-62
(modrá 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66)

Skrátený variant na výšku 170 - 176cm
Farba: modrá 
Veľkosti: 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

Zateplený variant 
Farba: modrá
Veľkosti: 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66

Nohavice s náprsenkou
46 - 68 (modrá 44 - 68)

Predĺžený variant na výšku 194cm
Farba: zelená, modrá

Veľkosti: 48-50, 52-54, 56-58, 60-62
(modrá 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66)

Zateplený variant 
Farba: modrá

Veľkosti: 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66

Šortky
3/4 nohavice
Šortky s náprsenkou
Veľkosť: 46 - 64

Kombinéza
Farba: čierno-červená, čierno-oranžová, modrá
Veľkosti: 48 - 64

Zateplený variant 
Farba: modrá
Veľkosti: 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66

Rada  LUXY
Praktická pánska montérková kolekcia vyhotovená až v siedmich farebných prevedeniach v kombinácii s kontrastnými 
farbami. 
Je vyrobená zo 100% bavlny v gramáži 260 g/m². 
Odnímacie rukávy zakončené pružnou manžetou, nohavice s množstvom vreciek, vrecko na meter, mobil 
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Rada LUX dámska
Praktická dámska montérková kolekcia vyhotovená v troch farebných prevedeniach. 
Je vyrobená zo 100% bavlny v gramáži 260 g/m². 
Odopínacie rukávy zakončené pružnou manžetou, nohavice s množstvom vreciek

Nohavice do pása
Farba: červená, zelená, modrá

Veľkosť: 38 - 58

Blúza 2 v 1 odopínacie rukávy
Farba: červená, zelená, modrá

Veľkosť: 38 - 58

Nohavice s náprsenkou
Farba: červená, zelená, modrá

Veľkosť: 38 - 58

Pracovné odevy – montérky

Rada LUXY BRIGHT
Kolekcia LUXY BRIGHT je našou dlhoročnou kolekciou, ktorú sme rozšírili o reflexné pruhy, ktoré pomáhajú
zvýšiť bezpečnosť na pracoviskách. Blúza má odnímacie rukávy.
Je vyrobená z materiálu 100% bavlna v gramáži 250 g/m². 
Vyrába sa vo farbách: zeleno-čierna, modro-čierna, čierno-šedá

Veľkosti: 46 - 64
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Pracovné odevy – montérky

Rada TAYRA
Tenšia montérková kolekcia. Impregnácia zabezpečuje oleju vzdornosť a vode odolnosť. Preto je vhodná do interiérov napr. 
autodielne. Doplnená o 2,5cm široké reflexné pruhy.
Je vyrobená zo zmesi materiálu 35% bavlna a 65% polyester v gramáži 240 g/m². 

Veľkosti: 48 - 62

Rada CLASSIC dámska
Praktická pánska montérková kolekcia vyrobená zo 100% bavlny, 240 g/m²
Blúza má zapínanie na gombíky, gombička na stiahnutie rukáva, nohavice s bočným zapínaním na gombíky, pevný pás.
Náprsné vrecko na zips,  bočné zapínanie na gombíky, zdvojené kolená

Nohavice so šnúrkou
Materiál: 100% bavlna, 240 g/m²

Veľkosť: 38 - 64
102001140000

Blúza
Materiál: 100% bavlna, 240 g/m²

Veľkosť: 38 - 60
101001140000

Nohavice s náprsenkou
Materiál: 100% bavlna, 240 g/m², 

Veľkosti: 38 - 60
103001140000

Rada CLASSIC
Klasická pánska montérková kolekcia vyrobená zo 100% bavlny, 240 g/m²
Blúza má kryté zapínanie, zdvojené lakte, nohavice na šnúrku, vrecko na meter, zdvojené kolená. Plášť na gombičky a 
zadným sťahovacím opaskom na gombík, zástera UNI veľkosť.
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Pracovné odevy – montérky

Rada DIXON maskáč
Ľahká pánska montérková 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
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Rada VENATOR maskáč
Pánska montérková kolekcia s hydrofóbnou úpravou, podšívkov zo sietoviny. Rukávy zakončené pružnou gumičkou  s 
nastaviteľnou manžetou, odopínacie rukávy a aj nohavice. Čiapka UNI veľkosť. Obľúbený a praktický maskáčový vzor.
Je vyrobená zo zmesi materiálu 35% bavlna a 65% polyester v gramáži 230 g/m². 

Veľkosti: 48 - 64, nohavice veľkosti: 44 - 64

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



INDIANAPOLIS
Pánska bunda z pleteniny, s pevnou 
kapucňou. Kombinácia materiálov, 

rukávy zakončené pružnou gumičkou, s 
reflexnými doplnkami

Materiál: 100% polyester, 280 g/m². 
Veľkosť: S - XXXL

Pracovné odevy - bundy
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CARSON
Pánska zateplená bunda z pleteniny, 

kombinácia materiálov.
Zateplenie zo syntetickej vlny.

Materiál: 100% polyester, 280 g/m². 
Veľkosť: S - XXXL

POMONA
Dámska bunda z pleteniny, pás a 
rukávy zakončené pružnou 
manžetou. 
Materiál: 100% polyester, 
280 g/m². 
Veľkosť: XS - XXXL

CAPE
Dámska bunda z pleteniny, 
predĺžený pás, kombinácia 
materiálov.
pás a rukávy zakončené pružnou 
gumičkou. 
Materiál: 100% polyester, 280 g/m². 
Veľkosť: XS - XXXL

GARLAND
Pánska bunda s podšívkou, z pleteniny, kombinovaný materiál s TPU membránou, odopínateľnými rukávmi. 
Vhodná pre potlač a výšivku, 
Materiál: 100% polyester a 96% polyester, 4% elastan 380 g/m². 
podšívka: 100% polyester - fleece
Veľkosť: XS - 4XL, 

RANDWIK 2 v 1 bunda / vesta
Fleecová bunda s podšívkou, odopínateľnými rukávmi Vhodná pre potlač a výšivku, 300 g/m². 
Materiál: 100% polyester
Veľkosť: S - XXXL

OTAWA
hrubá pánska fleecová bunda s kapsičkou na hrudi a 2 postranní vreckami. Vhodná pre potlač a výšivku. Materiál: 100% polyester, 
450 g/m²
Veľkosť: S - XXXL
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DURHAM
Pánska softshellová bunda s odopínacou kapucňou, rukávy zakončené pružnou gumičkou, s reflexnými doplnkami
TPU membrána: vode odolnosť 10 000 mm, paropriepustnosť 3 000g/m²/24 hod
Materiál: 96% polyester, 4% elastan, podšívka: 100% polyester - fleece
Veľkosť: XS - 4XL (čierna XS - 5XL)

SPOKANE
Dámska bunda, s odopínanou 

kapucňou, kombinácia materiálov s 
atraktívnym vzorom

Materiál: 100% polyester
Podšívka 100% polyester - fleece

Veľkosť: XS - 3XL

SALEM
Dámska ľahká nylónová bunda, 

spodný lem zakončený gumičkou 
a vnútri otvor a pútka na 

slúchadlá, s reflexnými doplnkami
Materiál: 100% nylon

Veľkosť: XS - 3XL

FRANCISCO
Pánska softshellová bunda s 

odopínanou kapucňou, vetranie pod 
pazuchami, regulovateľné rukávy, s 

reflexnými doplnkami
 TPU membrána 

vode odolnosť 10 000 mm, 
paropriepustnosť 3 000g/m²/24 hod
Materiál: 96% polyester, 4% elastan, 

podšívka: 100% polyester - fleece
Veľkosť: S - 4XL

SACRAMENTO
Pánska softshellová bunda s 

odopínanou kapucňou, vetranie pod 
pazuchami, regulovateľné rukávy, s 

reflexnými doplnkami
 TPU membrána 

vode odolnosť 10 000 mm, 
paropriepustnosť 3 000g/m²/24 hod
Materiál: 96% polyester, 4% elastan, 

podšívka: 100% polyester - fleece
Veľkosť: S - 4XL

LAVAL
Pánska softshellová bunda s 
odopínanou kapucňou, vetranie pod 
pazuchami, regulovateľné rukávy, s 
reflexnými doplnkami
 TPU membrána 
vode odolnosť 10 000 mm, 
paropriepustnosť 3 000g/m²/24 hod
Materiál: 96% polyester, 4% elastan, 
podšívka: 100% polyester
Veľkosť: S - 4XL

SALEM
Pánska ľahká nylónová bunda, 
spodný lem zakončený gumičkou 
a vnútri otvor a pútka na 
slúchadlá, s reflexnými doplnkami
Materiál: 100% nylon
Veľkosť: S - 3XL

PAGE dámska
Dámska softshellová bunda s odopínacou 
kapucňou, vetranie v podpazuší, rukávy zakončené 
pružnou gumičkou, s reflexnými doplnkami TPU 
membrána: vode odolnosť 10 000 mm, 
paropriepustnosť 3 000g/m²/24 hod
Materiál: 96% polyester, 4% elastan, podšívka: 
100% polyester - fleece
Veľkosť: XS - 3XL (čierna XS - 4XL)

Pracovné odevy - softshellové, zimné bundy
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BALTIMORE
Pánska, nepremokavá, zimná bunda s TPU membránou, odopínateľná kapucňa, vnútorné manžety v rukávoch, s reflexnými 
doplnkami, lepene švy, Vhodná k montérkovej kolekcii STRETCH 
Materiál: 100% polyester 
Veľkosť: S - 4XL (S - 5XL šedo-čierna)

FREMONT
Pánska zateplená bunda s odopínateľnými rukávmi a kapucňou v golieri. Lepené 

švy, regulovateľné rukávy, sathovanie v páse
Materiál: 100% polyester 

Veľkosť: S - 4XL

PILOT 5 v 1
Zateplená nepremokavá bunda s kapucňou v golieri, odopínateľnými rukávmi a   
odopínateľnou podšívkou. Pás a ruky zakončene pružnou manžetou
Materiál: 100% polyester 
Podšívka: 70%polyakril, 30% polyester
Veľkosť: S - XXXL

IRVINE 2 v 1 
Pánska, nepremokavá zimná bunda s odopínateľnými rukávmi (vesta) odopínateľná kapucňa, regulovateľné rukávy, s reflexnými 
doplnkami, lepene švy, Vhodná k montérkovej kolekcii ORION
Materiál: 100% polyester 
Veľkosť: S - 4XL (S - 5XL šedo-čierna)

BRIGHTON
Pánska, nepremokavá, paropriepustná zimná bunda s odopínateľnou kapucňou, regulovateľné rukávy, s reflexnými doplnkami, 
lepene švy, Vhodná k montérkovej kolekcii SIRIUS BRIGHTON
Materiál: 100% polyester 
Veľkosť: S - 4XL

Pracovné odevy - zimné bundy
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IRVINE 2 v 1 dámska
Dámska zateplená bunda s odopínacími rukávmi a kapucňou.

Lepené švy 
odolnosť voči vode 3000mm, paropriepustnosť 3 000g/m²/24 hod

Materiál: 100% polyester 
Veľkosť: XS - XXXL

KENOVA dámska
Dámska zateplená bunda s odopínacia kapucňa.
Lepené švy 
odolnosť voči vode 2000mm, paropriepustnosť 2000g/m²/24 hod
Materiál: 100% polyester 
Veľkosť: XS - XXXL

TACOMA
Dámska zateplená bunda s odopínacou kapucňou, 
regulovateľná manžeta na rukávoch, vnútorný protisnežný 
pás , lepené švy, vetranie v podpazuší. TPU membrána: vode 
odolnosť 3 000 mm, paropriepustnosť 3 000g/m²/24 hod
Materiál: 100% nylon, podšívka: 100% nylon, Vyplň: 93% 
polyester, 7% elastan
Veľkosť: XS - 3XL

OCEANSIDE
Dámska, zateplená bunda, s pevnou kapucňou, rukávy 

aj pás zakončené gumičkou, 
Materiál: 100% nylon, Výplň: 100% polyester, Podšívka: 

100% nylon
Veľkosť: XS - 4XL

Pracovné odevy - softshellové, zimné bundy



Pracovné odevy - vesty
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UTAH
Pánska, fleecová vesta, sťahovanie v páse
Materiál: 100% polyester  - fleece
tm. modrá 450 g/m², červená 350 g/m² 
Veľkosť: S - XXXL

LAREDO lady
Dámska vesta, sťahovanie v 
páse
Materiál: 100% polyester 
Veľkosť: XS - XXL

TOPEKA
Pánska, nepremokavá softshellová vesta. 

TPU membrána: vode odolnosť 10 000 mm, 
paropriepustnosť 3 000g/m²/24 hod
Materiál: 96% polyester, 4% elastan

Veľkosť: S - XXXL 

OVERLAND
Pánska, zateplená vesta s 
kapucňou, pás z pružnej 

manžety
Materiál: 100% polyester 

Veľkosť: XS - 4XL

OMAK lady
Dámska, zateplená vesta s kapucňou, 

pás sťahovací gumičkou
Materiál: 100% polyester

Podšívka: 100% nylon
Veľkosť: XS - XXXL

OHIO
Pánska, zateplená vesta, pás sťahovací gumičkou, 
ramená a golier pošitý menčestrom, zapínanie na 
zips
Materiál: 65% polyester, 35% bavlna
Podšívka: 100% polyester
Veľkosť: M - XXXL

SEATTLE
Pánska, zateplená vesta, pás 

sťahovací gumičkou, fleecový 
golier, zapínanie na zips. 
Vode odolnosť 2 000 mm

Materiál: 100% polyester - OXFORD
Podšívka: 100% polyester

Veľkosť: S - XXXL

SEATTLE
Pánska, zateplená vesta, pás 
sťahovací gumičkou, fleecová 
podšívka, zapínanie na zips. 
Vode odolnosť 2 000 mm
Materiál: 100% polyester - OXFORD
Podšívka: 100% polyester - fleece
Veľkosť: S - XXXL



Pracovné odevy - mikiny
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TEXAS 
Pánska celo zapínacia mikina, pás a rukávy zakončené pružnou manžetou . Zosilnené časti na lakťoch, náprsné vrecko na zips, bočné 
vrecká na zips a reflexné doplnky. Vhodná k montérkovej kolekcii STRETCH 
Materiál: 55% bavlna, 45% polyester 300 g/m²
Veľkosť pánska: S - XXXL

CORAL
Pánska celo zapínacia 
fleecová mikina s 
náprsným vreckom na zips 
Materiál: 100% fleece, 
260 g/m²
Veľkosť: S - XXXL

MALONE tričko / mikina - pánska / dámska
Pánske a Dámske tričko / mikina. Vhodné ako 1. alebo 2. vrstva, zapínanie na zips, raglánové rukávy
Vyrobená z vysoko elastického a rýchloschnúceho materiálu 
Materiál: 87% polyester, 13% elastan 230 g/m²
Veľkosť pánska: S - XXXL                                                                          Veľkosť dámska: XS - XXL

TOM
Pánska flanelová košeľa. 

Dve náprsné vrecká na 
gombičky, zapínanie na 

gombičky
Materiál: 100% flanel, 

145 g/m²
Veľkosť: 39 - 48

HARRISON pánska / HARRIET dámska
Pánska a Dámska mikina. Pás a rukávy ukončené pružnou manžetou, vnútorná strana počesaný fleece, vrecká na zips.  
Materiál: 100% bavlna, 360 g/m²
Veľkosť pánska: S - XXXL                                                                            Veľkosť dámska: XS - XXL



Pracovné odevy - mikiny
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GRANDBY pánska / dámska 
Pánska a Dámska fleecova mikina. Pánska sťahovanie v páse na gumičku. Dámska rukávy a pás do gumičky  
Materiál: 100% polyester - microfleece, 190 g/m²
Veľkosť pánska: S - XXXL (čierna XS - 5XL)                                             Veľkosť dámska: XS - XXXL

TORONTO pánska / dámska
Pánska a Dámska mikina. Pás a rukávy ukončené pružnou gumičkou, otvor na palec na rukáve, vonkajšia strana hladká, vnútorná 
strana počesaný fleece, vrecká na zips.   
Materiál: 100% polyester, 230 g/m²
Veľkosť pánska: M - XXXL                                                                          Veľkosť dámska: XS - XXL

TM

ODEON
Kvalitná unisex mikinas  dlhým rukávom, pás a krk ukončený pružnou manžetou. Vnútorná strana počesaný fleece. 
Vhodné pre potlač a výšivku, 
Je vyrobené zo zmesi 65% bavlny a 35% polyestru v gramáži 300 g/m². 
Veľkosť: S - XXXL

SMCV CI



Pracovné odevy – funkčné prádlo
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COOLDRY
Pánske, funkčné prádlo 
Odvod vlhkosti no vonkajšiu stranu, eliminácia pocitu 
potenia, paro-priepustný materiál
Tričko: otvor na palec v rukáve
Nohavice: pás z gumy
Materiál: 50% polypropylén, 
50% polyester Cooldry, 140 g/m² 
Veľkosť: S - XXXL

REWARD lady / man
Dámske a pánske, funkčné prádlo, Vnútorná strana jemne počesaná, z hrejivého materiálu
Nohavice: pás z gumy
Materiál: 90% polyester, 
8% elastan, 230 g/m² 
Veľkosť: M - XXXL

ACTIVE
Pánske, funkčné prádlo
S Wicking Finish úpravou pre rýchle a 
rovnomerné schnutie
Materiál: 65% bavlna, 35% polyester, 
175 g/m² 
Veľkosť: S - XXXL



Polokošeľa MICHAEL
Polokošeľa s krátkym rukávom, dvojité 

rebrovanie na okraji goliera a manžetách 
rukávov, tri gombíky vo farbe trička, 

postranné švy.
Je vyrobené zo 100% bavlny v gramáži 200 

g/m². 
Veľkosť: S - XXXL

Pracovné odevy – tričká

KM

TM NM CV ZL

CN ZK ZN BI

Tričko OLIVER
Tričko s krátkym rukávom, s guľatým 
golierom, zdvojené švy, postranné švy. 
Je vyrobené zo 100% bavlny v gramáži 180 
g/m². 
Veľkosť: S - XXXL 

CC

Tričko DALTON
Pánske tričko s krátkym rukávom, bez postranných švov s golierom do V, finálna silikónová úprava proti krčeniu. 
Je vyrobené z materiálu 100% bavlny v gramáži 160 g/m². 
Veľkosť: S - XXXL

ZL

TM KM NM CV OR

CN

CZ OS

CM

CH

Tričko DANIEL
Tričko s krátkym rukávom, s guľatým golierom, zdvojené švy, trup je po stranách bez švov. 
Je vyrobené zo 100% bavlny v gramáži 155 g/m². 
Veľkosť: S - 5XL

ZK ZN SS BI

CN BI SM TM

CS

Tielko LINDA
Dámske tielko bez postranných švov, finálna silikónová 
úprava
Je vyrobené z 95% bavlny, 5% elastan v gramáži 155 g/m². 
Veľkosť: XS - 2XL

Tielko MARKUS
Pánske tielko bez postranných švov, finálna 
silikónová úprava
Je vyrobené zo 100% bavlny v gramáži 155 g/m². 
Veľkosť: S - 3XL
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Pracovné odevy – tričká

SMCI

TM

CV

Tričko ODEON hrubšie
Kvalitné unisex tričko s  dlhým rukávom, pás a krk ukončený pružnou manžetou. Vnútorná strana počesaný fleece. 
Vhodné pre potlač a výšivku, 
Je vyrobené zo zmesi 65% bavlny a 35% polyestru v gramáži 300 g/m². 
Veľkosť: S - XXXL

Tričko PETR tenšie
Kvalitné unisex tričko s  dlhým rukávom a elastickou manžetou na konci rukávu. Vhodné pre potlač a výšivku, 
Je vyrobené zo 100% bavlny v gramáži 140 g/m². 
Veľkosť: S - XXXL

Pracovné tričká s dlhým rukávom

BI ZN CI

Polokošeľa LANDON
Kvalitné polokošeľa s  dlhým rukávom, úpletový golier a zakončenie rukávu, náprsné vrecko. 
Vhodné pre potlač a výšivku, 
Je vyrobené z materíálu 100% poliester v gramáži 175 g/m². 
Veľkosť: S - XXXL

OR CVZL

SMCV CI

BI CV

Tričko ELLA
Dámske tričko s krátkym rukávom raglánového typu, s golierom do V, strih zvýrazňujúci dámsku postavu. 
Je vyrobené zo zmesi 95% bavlny a 5% elastanu v gramáži 180 g/m². 
Veľkosť: XS - XXL

CN TM
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Pracovné odevy - reflexné

Rada TICINO
Reflexná rada, vode odolná s 
vysokou viditeľnosťou podľa 

normy EN 471, bez podšívky     a 
podlepenými švami

Materiál: 100% polyester
Veľkosť: S - XXXL

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, pošívka 100% fleece
Veľkosť: S - 4XL žltá, S - 3XL oranžová

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

KOROS bunda + nohavice
Výstražná bunda a nohavice s vysokou viditeľnosťou 
podľa normy EN 471 
Materiál: 60% bavlna, 40% polyester 
Veľkosť: M - XXL

COLYTON / NORWICH bunda + nohavice
Výstražná bunda a nohavice s vysokou viditeľnosťou podľa normy EN 471 a teflonovou úpravou.

Materiál: 35% bavlna, 65% polyester v gramáži 280 g/m². 
Veľkosť: 46 - 64

BENSON bunda, nohavice
Výstražná bunda a nohavice s vysokou viditeľnosťou podľa normy 

EN 471. Ramená, kolená a spodná časť nohavíc vystužená 
materiálom CORDURA. Reflexné pásy šírky 5 cm, kontrastné 

oranžové a reflexné doplnky

Materiál: satén 40% bavlna, 60% polyester v gramáži 280 g/m². 
Veľkosť: 48 - 60
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Pracovné odevy - reflexné
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nohavice zateplené
Výstražné zateplené vode odolné 
nohavice s vysokou viditeľnosťou 
podľa normy EN 471 
Materiál: 100% polyester 
Veľkosť: S - XXXL

CARDIF nohavice zateplené
Výstražné zateplené vode odolné 
nohavice s vysokou viditeľnosťou 
podľa normy EN 471 
Materiál: 100% polyester 
Veľkosť: S - XXXL

CAMBRIDGE
Reflexná, zateplená a nepremokavá 

bunda s kapucňou v golieri , 
prelepené švy.

Reflexné pruhy s vysokou 
viditeľnosťou podľa normy EN 471 

Materiál: 100% polyester
Veľkosť: S - 3XL 

OXFORD
Reflexná, zateplená a nepremokavá 
bunda s odopínateľnou kapucňou, 
prelepené švy.
Reflexné pruhy s vysokou 
viditeľnosťou podľa normy EN 471 
Materiál: 100% polyester
Veľkosť: S - 3XL 

LEEDS 2v1
Reflexná, zateplená, nepremokavá a paropriepustná bunda s 

vysokou viditeľnosťou podľa normy EN 471, reflexnými 
prúžkami 3M, odopínateľnými rukávy, pružným pásom, 

prelepenými švami, kapucňa v golieri.
Materiál: 100% polyester

Veľkosť: M - XXXL

LUTON 2v1
Reflexná, zateplená, paropriepustná  a nepremokavá 
bunda s odopínateľnými rukávmi
Reflexné pruhy s vysokou viditeľnosťou podľa normy EN 
471 a kapucňou v golieri. V troch farbách - oranžová, žltá, 
červená
Materiál: 100% polyester
Veľkosť: S - 3XL oranžová, červená, XS - 5XL žltá

SEFTON
Reflexná, zateplená, paropriepustná  a nepremokavá 

bunda s vysokou viditeľnosťou podľa normy EN 471 a 
kapucňou v golieri  

Materiál: 100% polyester
Veľkosť: S - XXXL

PRESTON 
Reflexná fleecová bunda rukávy do 

gumičky, stahovanie v dolnom 
okraji. Vysoká viditeľnosť podľa 

normy EN 471 
Materiál: 100% polyester – fleece, 

290 g/m² 
Veľkosť: S - XXXL

FROOME mikina
Reflexná mikina s kapucnou, 
rukávy a pás zakončene 
pružnou manžetou. Vysoká 
viditeľnosť podľa normy EN 471 
Materiál: 65% polyester 35% 
bavlna, 290 g/m² 
Veľkosť: S - XXXL
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Pracovné odevy - reflexné, tričká

BATH plášť / YORK set
Vode odolný reflexný plášť / set, 
prelepené švy, vetranie na chrbáte 
a v podpazuší, v praktickom balení.
Materiál: 100% polyuretán
Veľkosť: S - XXXL

LYNX PLUS
Výstražná vesta s vysokou viditeľnosťou 
podľa normy EN 471. Vhodná pre potlač.
Materiál: 100% polyester
Veľkosť: M - XXXL

1 ks
50 v balení

LYNX
Výstražná vesta s vysokou viditeľnosťou 
podľa normy EN 471. Vhodná pre 
potlač.
Materiál: 100% polyester
Veľkosť: UNI, XXXL

EXETER
Výstražné tričko s krátkymi rukávmi s 
vysokou viditeľnosťou podľa normy 
EN 471. Na bokoch sieťovina v modrej 
farbe. Vhodné pre potlač.
Materiál: 100% polyester, 150 g/m²
Veľkosť: S - 5XL žlté, S - 3XL oranžové

1 ks
50 v balení

27

LIVERPOOL
Výstražné tričko s krátkymi rukávmi s 
vysokou viditeľnosťou podľa normy EN 
471. Vertikálne a horizontálne reflexné 
pruhy. Vhodné pre potlač.
Materiál: 100% polyester, 140 g/m²
Veľkosť: S - 5XL žlté, S - 3XL oranžové

DOVER 
Výstražná polokošeľa s vysokou 
viditeľnosťou podľa normy EN 471. 
Vhodná pre potlač.
Materiál: 100% polyester, 140 g/m². 
Veľkosť: M - XXL

BOLTON 
Dvojfarebná reflexná vesta,  

multifunkčné vrecká,zapínanie na 
zips, kapsička na ID kartu. Vysoká 
viditeľnosť podľa normy EN 471 

Materiál: 100% polyester, 120 
g/m² 

Veľkosť: S - XXXL

DORSET
Reflexná vesta. Horná časť zo 
sieťoviny, kapsička na ID kartu, 
zapínanie na suchý zips. Vysoká 
viditeľnosť podľa normy EN 471. 
Materiál: 100% polyester, 120 g/m² 
Veľkosť: S/M, L/XL, XXL/XXXL

CALLUM s PVC výstuhou
Reflexné šiltovky s vnútornou PVC 
výstuhou, zapínanie na suchý zips. 
Nemožno použiť ako náhradu prilby
Veľkosť: UNI

ELY 
Šiltovka s reflexnými doplnkami, 
zapínanie na suchý zips,zadný diel zo 
sieťoviny 
Materiál: 100% akryl

KEADY
Reflexná zateplená čiapka
Materiál: 100% akryl

CROSS
Výstražný, elastický, reflexný kríž. Šírka 4 cm, reflexné pásy šírka 1,3 cm. Nastavovanie 
šírky aj dĺžky pásov, zapínanie plastová spona
Veľkosť: UNI



Pracovné odevy - jenorázové 

MINTO
Jednorazová ochranná kombinéza s 
kapucňou
Materiál: 100% polypropylén
Veľkosť: M - XXL

CHEMSAFE MS1
Ochranná kombinéza s kapucňou, je 
odolná niektorým chemikáliám
Materiál: 100% polypropylén
Veľkosť: M - XXL

CHEMSAFE C1
Ochranná kombinéza s kapucňou, je 
odolná niektorým chemikáliám a 
prieniku rádioaktívnym časticiam
Materiál: 100% polypropylén
Veľkosť: M - XXL

CHEMSAFE 400
Ochranná kombinéza s kapucňou, je 
odolná rade chemikáliám a prieniku 
rádioaktívnych časticiam a infekčných 
agensov
Materiál: 100% polypropylén
Veľkosť: M - XXL

CHEMSAFE 500
Ochranná kombinéza s kapucňou, je 
odolná rade chemikáliám a prieniku 
rádioaktívnych časticiam a infekčných 
agensov
Materiál: 100% polypropylén
Veľkosť: M - XXL

CHEMSAFE P5
Ochranná kombinéza s kapucňou, 
nepriepustnou vrstvou, je odolná rade 
chemikáliám a prieniku rádioaktívnych 
časticiam a infekčných agensov
Materiál: 100% polypropylén
Veľkosť: M - XXL

TYVEK CLASSIC XPERT
Antistatická vode odolná kombinéza s 
kapucňou, odolná roztokom 
chemikálií, azbestu a prachu
Materiál: 100 % Tyvek 
Veľkosť: M - XXXL

TYVEK INDUSTRY
Antistatická vode odolná kombinéza 
odolná roztokom chemikálií, azbestu a 
prachu
Materiál: 100 % Tyvek 
Veľkosť: M - XXL

TYVEK DUAL
Antistatická kombinéza so zadnou 
priedušnou stranou, vhodná pre použití 
v horúcom prostredí, pri brúsení, 
laminácii, lakovaní, zlievaní či výrobe skla 
a keramiky.
Materiál: 100 % Tyvek 
Veľkosť: M - XXL

TYVEK TYCHEM C
Antistatická vode odolná kombinéza s 
kapucňou odolná koncentrovaným 
anorganickým chemikáliám a ultra 
jemným časticiam
Materiál: 100 % Tyvek 
Veľkosť: M - XXL

TYVEK TYCHEM F
Antistatická vode odolná kombinéza s 
kapucňou odolná koncentrovaným 
anorganickým chemikáliám a ultra 
jemným časticiam
Materiál: 100 % Tyvek 
Veľkosť: M - XXL

TYVEK Návleky
Návlek na topánky nízky

Návlek na topánky vysoký

Návlek na pažu

1 ks
25 v balení

1 ks
50 v balení

1 ks
50 v balení

1 ks
50 v balení

1 ks
50 v balení

1 ks
25 v balení

1 ks
100 v balení

1 ks
100 v balení

1 ks
100 v balení

1 ks
25 v balení

1 ks
25 v balení
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Pracovné odevy - rada special, nepremokavé

PROFI
Dvojdielny ochranný oblek s kapucňou, 
prelepené a prešité švy, 
v praktickom balení.
Materiál: 100% PVC
Veľkosť: M - 4XL

HYDRA
Dvojdielny ochranný oblek s kapucňou 
Materiál: 100% PVC
Veľkosť: M - XXXXL

CXS PU
Nepremokavý priedušný odev (nohavice 
a bunda) s vode odolnými švami a 3000 
mm vodného stĺpca.
Materiál: 100% polyester
Veľkosť: M - XXXL

VENTO
Ochranný plášť s kapucňou, prelepené a 
prešité švy, v praktickom balení.
Materiál: 100% PVC
Veľkosť: M - XXXL

DEREK
Ochranný oblek s kapucňou
Materiál: 100% PVC
Veľkosť: L - XXXL

BATH plášť / YORK set
Vode odolný reflexný plášť / set, 
prelepené švy, vetranie na chrbáte 
a v podpazuší, v praktickom balení.
Materiál: 100% polyuretán
Veľkosť: S - XXXL

NEPREMOKAVÉ PLÁŠTE

NEPREMOKAVÉ SETY

Zváračský komplet MOFOS
Bunda a nohavice s náprsenkou 
Materiál: 100% bavlna, 420 g/m²
Veľkosť: 48 - 64

GUSTAV
Vode odolná pracovná zástera, 
čierna, biela, zelená
Materiál: 100% PVC
Veľkosť: UNI

Kožená zástera ZVÁRAČ
Kožená zástera cez plecia
Dĺžka 110cm, šírka 75cm
Hrúbka 1-1,2mm
Materiál: Hovädzia štiepenka

Rada SPECIAL

Kožená zástera KOVÁČ
Kožená zástera
Dĺžka 110cm, šírka 75cm
Hrúbka 1-1,2mm
Materiál: Hovädzia štiepenka

Kožený rukávnik RUKI
Kožený rukávnik ľavý / pravý, upevnenie 
pomocou koženého remienku. Dĺžka 
68cm
Materiál: Hovädzia štiepenka

Kožené gamaše KAME
Kožené gamaše pre zváračov, upevnenie 
pomocou kožených remienkov. Dĺžka 
48cm
Materiál: Hovädzia štiepenka
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Pracovné odevy - čiapky, ponožky

Šiltovky
Viacfarebné šiltovky s kovovou sponou 
vhodné k montérkovým radám 
knoxfield, emerton, desman, stanmore 
Materiál: 100% bavlna

JACK 
Šiltovky s kovovou sponou 
Materiál: 100% bavlna

TAHR
Reflexné šiltovky
Materiál: 60% bavlna, 40% polyester

KEADY
Reflexná zateplená čiapka
Materiál: 100% akryl

Zimné čiapky
Pletené čiapky
Materiál: 100% akryl

šatka ( bufka ) LORY / TOBY 
Multifunkčná šatka LORY (letná), 
TOBY (zimná), 9 možných využití 
nosienia 
Materiál: 95% polyester, 5% elastan

TILST
Tradičná zimná čiapka do silných mrazov
Materiál: 100% nylon

PONOŽKY
WASAT
Pohodlné ponožky s ideálnym odvodom 
potu, dokonalou tepelnou izoláciou a 
zosilnenou vrstvou na chodidle
Materiál: 80% bavlna, 5% elastan, 
15% polyamid
Veľkosť: 37 - 46

KNOXFIELD 
Univerzálne ponožky vhodné ako 
pracovné, športové i voľnočasové
Materiál: 57% bavlna, 42% polyamid, 
1% elastan
Veľkosť: 39 - 46

THERMOMAX
Pohodlné zateplené ponožky s odvodom 
potu a dokonalou tepelnou izoláciou
Materiál: 65% bavlna, 5% elastan, 
30% polypropylén
Veľkosť: 37, 39, 42, 45, 47

DAN / TED 
Pružná hrubšia / tenšia kukla
S otvorom na tvár.
Materiál: 100% akryl
Veľkosť: UNI

DANGAR
Softshellová kukla
Materiál: 100 % 95% polyester, 
5/% elastan
Veľkosť: M/L, XL/XXL

WRAY
Pohodlné ponožky s nízkym lemom s 
ideálnym odvodom potu, Materiál: 80% 
bavlna, 5% elastan,  15% polypropylén
Veľkosť: 37 - 47

WARDEN 3 páry
Pohodlné ponožky z hladkého úpletu so 
vzorom s jemným lemom
Materiál: 79% bavlna, 2% elastan, 
19% polypropylén, 21% bavlna 
Veľkosť: 37 - 47

ALGEDI
Pohodlné ponožky s nízkym lemom s 
ideálnym odvodom potu, dokonalou 
tepelnou izoláciou a zosilnenou vrstvou 
na chodidle
Materiál: 80% bavlna, 5% elastan, 
15% polypropylén
Veľkosť: 37 - 46

30



Pracovné odevy - doplnky

Tráky DARREN
Elastické tráky s mohutnou sponou 
DARREN - s reklamnou potlačou CXS

Ľadvinový pás BONEKAN
Hrejivý bederný pás na kríže
Vrchný materiál 100% bavlna 240g/m²

OPASOK na náradie
Textilný, jedno alebo dvoj vreckový

OPASOK kožený
Kvalitné kožené opasky 
šírky 2,5 a 4 cm dĺžky 125 cm
Materiál: 100 %  hovädzia koža

OPASOK textilný 4 cm
Textilný opasok dĺžky 120 cm s kovovou 
sponou

OPASOK textilný 4 cm
Textilný opasok dĺžky 120 cm s kovovou 
prackou, sponou
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Bederný pás
Sťahovací bederný pás na suchý zips. 



Pánske - štandard výška 182 cm, skrátená veľkosť 170cm, predĺžená veľkosť 194 cm

Veľkosť
44 46 48 50 52 54 56 58

S M L XL

Obvod hrudníka 84 - 88 88 - 92 92 - 96 96 - 100 100 - 104 104 - 108 108 - 112 112 - 116

Obvod pása 72 - 76 76 - 80 80 - 84 84 - 88 88 - 92 92 -96 96 - 100 100 - 104

Tabuľky veľkosti

Odevy - obvod hrudníka
-        obvod pása
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Dámske - štandard výška 170 cm

Veľkosti
50 52 54 56 58 60 62 64

XL XXL XXXL XXXXL

A 108 - 112 112-116 116-120 120-124 124-128 128-132 132 - 136 136 - 140

B 92 - 96 96-100 100-104 104-108 108-112 112 - 116 116 - 120 120 - 124

C 116 - 120 120-124 124-128 128-132 132-136 136-140 140 - 144 144 - 148

- obvod hrudníka
- obvod pása
- obvod bokov

Veľkosť
60 62 64 66 68

XXL XXXL XXXXL

Obvod hrudníka 116 - 120 120 - 124 124 - 128 128 - 132 132 - 136

Obvod pása 104 - 108 108 - 112 112 - 116 116 - 120 120 - 124

Veľkosti
34 36 38 40 42 44 46 48

XS S M L

A 76 - 80 80 - 84 84 - 88 88 - 92 92 - 96 96 - 100 100 - 104 104 - 108

B 60 - 64 64 - 68 68 - 72 72 - 76 76 - 80 80 - 84 84 - 88 88 - 92

C 84 - 88 88 - 92 92 - 96 96 - 100 100 - 104 104 - 108 108 - 112 112 - 116

EN 943 - Ochrana proti chemikáliám 

EN 1149 - Ochrana proti statickej elektrike

EN 1073 - Ochrana proti kontaminácii rádioaktívnymi časticami

EN 14126 - Ochrana proti nebezpečným mikroorganizmom

EN 14605-A - Ochrana proti postreku kvapalnými chemikáliám

EN 14605-B - Ochrana proti kvapalným aerosólom 

EN 13982 - Ochrana proti prieniku pevných častíc

EN 13034 - Ochrana proti postreku kvapalnými chemikáliami 

EN 11611 - Ochranné odevy pre použitie pri zváraní a podobných postupoch

EN 381 - Ochrana proti rezu reťazovou pílou

EN 471 - výstražné odevy s vysokou viditeľnosťou pre profesionálne použitie



CXS ROAD MADISON hnedá
Pracovná poltopánka z kvalitnej kože. 
Priedušná oderu odolná polyesterová 
textília. Protišmyková oleju odolná 
podošva. Zvršok 1,8mm hovädzia koža.  
Veľkosť: 37 – 48

CXS ROAD BELMONT piesková
Pracovná poltopánka z kvalitnej kože. 
Priedušná oderu odolná polyesterová 
textília. Protišmyková oleju odolná 
podošva. Zvršok 1,8mm hovädzia koža.  
Veľkosť: 37 – 48

CXS ROAD LOVEL čierna
Pracovná poltopánka z kvalitnej kože. 
Priedušná oderu odolná polyesterová 
textília. Protišmyková oleju odolná 
podošva. Zvršok 1,8mm hovädzia koža.  
Veľkosť: 37 – 48

CXS ROAD AVERS piesková
Pracovná členková obuv z kvalitnej kože. 
Priedušná oderu odolná polyesterová 
textília. Protišmyková oleju odolná 
podošva. Zvršok 1,8mm hovädzia koža.  
Veľkosť: 37 – 48

CXS ROAD GRAND hnedá
Pracovná členková obuv z kvalitnej kože. 
Priedušná oderu odolná polyesterová 
textília. Protišmyková oleju odolná 
podošva.Zvršok 1,8mm hovädzia koža.  
Veľkosť: 37 – 48

CXS ROAD CLARKE čierna
Pracovná členková obuv z kvalitnej kože. 
Priedušná oderu odolná polyesterová 
textília. Protišmyková oleju odolná 
podošva. Zvršok 1,8mm hovädzia koža.  
Veľkosť: 37 – 48

CXS ROAD GRAND WINTER hnedá
Pracovná členková obuv z kvalitnej kože. 
Priedušná oderu odolná polyesterová 
textília. Protišmyková oleju odolná 
podošva.Zvršok 1,8mm hovädzia koža.  
Veľkosť: 37 – 48

CXS ROAD GRAND WINTER čierna
Zateplená pracovná členková obuv z 
kvalitnej kože. Priedušná oderu odolná 
polyesterová textília. Protišmyková oleju 
odolná podošva. Zvršok 1,8mm hovädzia 
koža.  
Veľkosť: 37 – 48

Trekingová vychádzková obuv “FARMÁRKY“

ARDON FARM LOW piesková
Pracovná poltopánka z kvalitnej kože. 
Priedušná oderu odolná polyesterová 
textília. Protišmyková oleju odolná 
podošva. Zvršok 1,8mm hovädzia koža.  
Veľkosť: 38 – 48

ARDON FARM HIGH piesková
Zateplená pracovná členková obuv z 
kvalitnej kože. Priedušná oderu odolná 
polyesterová textília. Protišmyková oleju 
odolná podošva. Zvršok 1,8mm hovädzia 
koža.                    Veľkosť: 38 – 48

ARDON FARM WINTER piesková
Zateplená pracovná členková obuv z 
kvalitnej kože. Priedušná oderu odolná 
polyesterová textília. Protišmyková oleju 
odolná podošva. Zvršok 1,8mm hovädzia 

       koža.  Veľkosť: 38 – 48



ARDON SPINNEY blue
Outdoor trekingová poltopánka z kvalitnej 
brúsenej kože s vodeoodolnou 
membránou HYDROGUARD. Trekingová 
protišmyková podrážka EVA/guma
Veľkosť: 37 - 46

ARDON SPINNEY brown
Outdoor trekingová poltopánka z kvalitnej 
brúsenej kože s vodeoodolnou 
membránou HYDROGUARD. Trekingová 
protišmyková podrážka EVA/guma
Veľkosť: 37 - 46

ARDON SPINNEY HIGH brown
Outdoor trekingová členková topánka z 
kvalitnej brúsenej kože s vodeoodolnou 
membránou HYDROGUARD. Trekingová 
protišmyková podrážka EVA/guma

                  Veľkosť: 37 - 46

GO-TEX MOUT BLANC
Outdoorová trekingová poltopánka 
Zvršok z 2,2 mm hrubej kože, vodeoodolná 
GOTEX membrána. Podšívka z ovčej kože a 
peny LUNAR. Trekingová protišmyková  
podrážka PU/guma                
Veľkosť: 37 - 48

GO-TEX NUPCE
Outdoorová trekingová poltopánka 
Zvršok z 1,5 mm kože, textilná podšívka s 
vodeoodolnou CX-SHIELD membránou.
Trekingová protišmyková  podrážka 
EVA/guma. Anatomická vložka Ortholite®     
Veľkosť: 37 - 48

GO-TEX MONT BLANC
Outdoorová trekingová členková topánka 
Zvršok z 2,2 mm hrubej kože, vodeoodolná 
GOTEX membrána. Podšívka z ovčej kože a 
peny LUNAR. Trekingová protišmyková  
podrážka PU/guma                
Veľkosť: 37 - 48

GO-TEX MAKALU
Outdoorová trekingová členková topánka 
Zvršok z 1,5 mm kože, textilná podšívka s 
vodeoodolnou CX-SHIELD membránou.
Trekingová protišmyková  podrážka 
EVA/guma. Anatomická vložka Ortholite®     
Veľkosť: 37 - 48

GO-TEX LHOCE
Outdoorová trekingová vysoká členková 
topánka Zvršok z 1,5 mm kože, textilná 
podšívka s vodeoodolnou CX-SHIELD 
membránou.Trekingová protišmyková  
podrážka EVA/guma. 
Anatomická vložka 
Ortholite®     
Veľkosť: 37 - 48

Trekingová vychádzková obuv

ARDON ROOT
Vzdušná treková poltopánka z brúsenej  
kože a textílie, vodeoodolná HYDROGUARD 
membrána. Podšívka z priedušnej textílie 
MESH. Trekingová protišmyková  podrážka 
phylon/guma                    Veľkosť: 37 - 46

ARDON DUSK
Vzdušná treková poltopánka z brúsenej  
kože a textílie, vodeoodolná membrána. 
Podšívka z priedušnej textílie MESH. 
Trekingová protišmyková podrážka 
EVA/guma                    Veľkosť: 38 - 46

ARDON RIDGE LOW
Kvalitná kožená treková poltopánka z 
nubukovej  kože a textílie, vodeoodolná 
HYDROGUARD membrána. Trekingová 
protišmyková podrážka phylon/guma   

                  Veľkosť: 36 - 46

ARDON RIDGE HIGH
Kvalitná kožená treková topánka z hladkej  
nubukovej kože a textílie, vodeoodolná 
HYDROGUARD membrána. Vystlaný jazyk a 
bandáž členku, zmäkčená 3mm stielka, 
kaučuková trekingová protišmyková  
podrážka phylon/guma   

                  Veľkosť: 36 - 46



ARDON TWIST čierna
Outdooré softshellové tenisky v modernom 
designe. Trekingová protišmyková podrážka 
Veľkosť: 36 - 46

ARDON TWIST navy
Outdooré softshellové tenisky v modernom 
designe. Trekingová protišmyková podrážka 
Veľkosť: 36 - 46

ARDON BLOOM black / navy
Outdooré softshellové tenisky v modernom 
designe. Trekingová protišmyková podrážka 
Veľkosť: 35 - 42

ARDON BLOOM 
Outdooré softshellové tenisky v modernom 
designe. Trekingová protišmyková podrážka 
Veľkosť: 35 - 42

ARDON DAHLIA 
Outdooré softshellové členkové tenisky v 
modernom designe. 
Trekingová protišmyková podrážka 
Veľkosť: 35 - 42

ARDON FORCE navy
Outdooré softshellové tenisky s 
vodeodolnou membránou v modernom 
designe. Trekingová protišmyková 
podrážka 
Veľkosť: 36 - 46

ARDON FORCE čierna
ARDON FORCE khaki
Outdooré softshellové tenisky s 
vodeodolnou membránou v modernom 
designe. Trekingová protišmyková 
podrážka                   Veľkosť: 36 - 48

ARDON FORCE HIGH čierna
Outdooré softshellové členkové topánky s 
vodeodolnou membránou v modernom 
designe. Trekingová protišmyková 
podrážka phylon/kaučuk
Veľkosť: 36 - 46

Outdoorová vychádzková obuv

ARDON FORCE HIGH winter čierna
Zateplené outdooré softshellové členkové 
topánky s vodeodolnou membránou v 
modernom designe. Trekingová 
protišmyková podrážka phylon/kaučuk
Veľkosť: 36 - 46

ARDON CROSS HIGH 
Outdooré softshellové vodeodolné vyžšie 
tenisky v modernom designe s 
mimoriadnou odolnosťou. Trekingová 
protišmyková 
podrážka                   
Veľkosť: 36 - 48

ARDON QUEST WINTER
Outdooré zateplené softshellové 
vodeodolné vyžšie tenisky v modernom 
designe s mimoriadnou odolnosťou. 
Trekingová protišmyková podrážka

                  Veľkosť: 36 - 46

ARDON CROSS LOW 
Outdooré softshellové vodeodolné tenisky 
v modernom designe s mimoriadnou 
odolnosťou. Trekingová protišmyková 
podrážka                   
Veľkosť: 36 - 48



CXS JAVA
Outdooré tenisky z brúsenej kože a 
priedušnej textílie. Trekingová protišmyková 
podrážka pryž/EVA
Veľkosť: 38 - 46

CXS GILI
Outdooré tenisky z brúsenej hovädzej kože 
v kombinácii s textíliou. Trekingová 
protišmyková podrážka phylonová
Veľkosť: 38 - 46

CXS SAHARA
Trekingové priedušné sandále z brúsenej 
hovädzej kože s textilnými doplnkami, 
sťahovanie s gumičkou, textilná podšívka, 
protišmyková podrážka phylon/guma

                  Veľkosť: 36 - 46

ARDON WINNER WHITE
Outdoorová textilná teniska z priedušnej 
MESH textílie, ultraľahká podošva a 
vkladacia stielka latex foam zaručujúca 
mäkký došľap. Trekingová protišmyková  
podrážka EVA/guma              Veľkosť: 36 - 46

ARDON WINNER RED
Dámske outdoorová textilné tenisky z 
priedušnej MESH textílie, ultraľahká 
podošva a vkladacia stielka latex foam 
zaručujúca mäkký došľap. 
Trekingová protišmyková  podrážka 
EVA/guma                                Veľkosť: 36 - 42

ARDON WINNER BLUE
Outdoorová textilná teniska z priedušnej 
MESH textílie, ultraľahká podošva a 
vkladacia stielka latex foam zaručujúca 
mäkký došľap. Trekingová protišmyková  
podrážka EVA/guma              Veľkosť: 39 - 46

ARDON AMBLE NAVY
Vychádzková textilná teniska z priedušnej  
textílie 3D KNIT, vkladacia stielka z 
pamäťovej peny zaručujúca mäkký došľap.  
protišmyková  podrážka phylon/TPR              

                  Veľkosť: 36 - 46

ARDON AMBLE WHITE
Vychádzková textilná teniska z priedušnej  
textílie 3D KNIT, vkladacia stielka z 
pamäťovej peny zaručujúca mäkký došľap.  
protišmyková  podrážka phylon/TPR              

                  Veľkosť: 36 - 46

Outdoorová vychádzková obuv

ARDON AMBLE WHITE
Vychádzková textilná teniska z priedušnej  
textílie 3D KNIT, vkladacia stielka z 
pamäťovej peny zaručujúca mäkký došľap.  
protišmyková  podrážka phylon/TPR              

                  Veľkosť: 36 - 46

ARDON ASPEN
Vychádzková teniska z perforovaného 
textilu moderného a športového designu
protišmyková  podrážka EVA/guma             
čierna/modrá, modrá/ružová               
Veľkosť: 36 - 46

ARDON FLOATY
Textilná športová ultralahká teniska 
protišmyková  podrážka phylon             
Veľkosť: 38 - 46

ARDON FRESIA
Dámska Vychádzková teniska z 
perforovaného pleteného textilu 
moderného a športového designu
protišmyková  podrážka EVA/guma             
čierna/modrá, modrá/ružová                
Veľkosť: 35 - 42

CXS BARBADOS modrá
Vychádzková priedušná teniska z 
perforovaného textilu, moderného a 
športového designu. 
Phylonová podrážka      
Veľkosť: 36 - 46

CXS BARBADOS šedo-čierna
Vychádzková priedušná teniska z 
perforovaného textilu, moderného a 
športového designu. 
Phylonová podrážka      
Veľkosť: 36 - 46



;
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Pracovná obuv – CXS UNIVERSE 

UNIVERSE SOLAR S1P ESD
Bezpečnostná sandála s kompozitnou 
špicou a Dyna-Flex® planžetou odolnou 
proti prepichnutiu, s gumovou, 
protišmykovou, oleju odolnou a ESD 
antistatickou podošvou.
Zvršok 1,8 mm nubuková koža.
Veľkosť: 37 - 48

UNIVERSE COMET O2
UNIVERSE COMET S3
Bezpečnostná poltopánka 
O2 - bez výstuhy, vodeodolné 
S3 - s kompozitnou špicou a Dyna-Flex® 
planžetou odolnou proti prepichnutiu
s protišmykovou, oleju odolnou a 
antistatickou podošvou,
Zvršok 1,6 mm nubuková koža.
Veľkosť: 37 - 48 

UNIVERSE METEOR O2
UNIVERSE METEOR S3
Bezpečnostná členková obuv 
O2 - bez výstuhy, vodeodolnou
S3 - s kompozitnou špicou a Dyna-Flex® 
planžetou odolnou proti prepichnutiu s 
protišmykovou, oleju odolnou a 
antistatickou podošvou,
Zvršok 1,6 mm nubuková koža.
Veľkosť: 37 - 48 

UNIVERSE SOLID S3
Bezpečnostná členková obuv S3 
s kompozitnou špicou a Dyna-Flex® 
planžetou odolnou proti prepichnutiu, 
vodeodolná, protišmyková, oleju odolná a 
antistatická podrážka. Odolná do 300°C
Zvršok 2,0 mm hovädzia koža.
Veľkosť: 38 - 49

UNIVERSE SATELLITE S3 CI zimná
Bezpečnostná členková obuv S3 
s kompozitnou špicou a Dyna-Flex® 
planžetou odolnou proti prepichnutiu, 
Zateplenie vložkou 3M Thinsulate 200 g 
Vodeodolná obuv s protišmykovou, oleju 
odolnou a antistatickou podošvou. 
Zvršok 1,8 mm nubuková koža.
Veľkosť: 36 - 49

UNIVERSE ROCKET S3 CI zimná
Bezpečnostná vysoká obuv S3 
s kompozitnou špicou a Dyna-Flex® 
planžetou odolnou proti prepichnutiu, 
Zateplenie vložkou 3M Thinsulate 200 g 
Vodeodolná obuv s protišmykovou, oleju 
odolnou a antistatickou podošvou. 
Zvršok 1,8 mm nubuková koža.
Veľkosť: 38 - 49

UNIVERSE CLUSTER S3
Bezpečnostná poltopánka S3 
s kompozitnou špicou a Dyna-Flex® 
planžetou odolnou proti prepichnutiu, 
vodeodolná, protišmyková, oleju odolná a 
antistatická podrážka. Odolná do 300°C
Zvršok 1,8 mm nubuková koža.
Veľkosť: 37 - 49

UNIVERSE SUPERNOVA S3
Bezpečnostná členková obuv S3 
s kompozitnou špicou a Dyna-Flex® 
planžetou odolnou proti prepichnutiu, 
Vodeodolná obuv s protišmykovou, oleju 
odolnou a antistatickou podošvou.
Odolná do 300°C 
Zvršok 1,8 mm nubuková koža.
Veľkosť: 37 - 49



;

ISLAND BENSON S1P ESD
Bezpečnostná poltopánka s kompozitnou 
špicou a planžetou odolnou proti 
prepichnutiu, gumovou, protišmykovou, 
oleju odolnou a antistatickou podošvou 
norma ESD. Zvršok kombinácia KPU s 
priedušnou tkaninou Oxford. Anatomická 
stielka s tlmiacim gélom
Veľkosť: 37 - 48

ISLAND PAROS S1P ESD
ISLAND SYROS O1 ESD
Bezpečnostná poltopánka 
S1P- s kompozitnou špicou a Dyna-Flex® 
planžetou odolnou proti prepichnutiu
O1 - bez výstuhy, s protišmykovou, oleju 
odolnou a ESD antistatickou podošvou. 
Zvršok kombinácia KPU s priedušným 
polyesterom Anatomická stielka s tlmiacim 
gélom. Veľkosti: 35 - 50

ISLAND MILOS S1P modré
ISLAND TINOS S1P žlté
Bezpečnostná poltopánka s kompozitnou 
špicou a Dyna-Flex® planžetou odolnou 
proti prepichnutiu, gumovou, 
protišmykovou, oleju odolnou a 
antistatickou podošvou. Zvršok kombinácia 
KPU s priedušnou tkaninou Oxford. 
Anatomická stielka s tlmiacim gélom              
Veľkosti: 35 - 50

ISLAND ARUBA O1
Pracovná poltopánka bez výstuhy s 
gumovou, protišmykovou, oleju odolnou a 
antistatickou podošvou. 
Zvršok priedušný polyester. 
Utiahnutie koliečkom
Veľkosti: 37 - 48

ISLAND IBIZA O1
Športové pracovné poltopánky bez 
bezpečnostnej špice s gumovou, 
protišmykovou, oleju odolnou a 
antistatickou podošvou, odolnou voči 
kontaktnému teplu 300°C zvršok 1,6mm 
hovädzia koža. 
Veľkosti: 38 - 48

ISLAND NAVASSA S1P
Bezpečnostná poltopánka s kompozitnou 
špicou a planžetou odolnou proti 
prepichnutiu, gumovou, protišmykovou, 
oleju odolnou a antistatickou podošvou. 
Zvršok priedušný polyester. 
Utiahnutie koliečkom 
Veľkosti: 37 - 48

Pracovná obuv – CXS ISLAND / ARDON 

ARDON DIGGER S1
Bezpečnostná poltopánka s kompozitnou 
špicou. Gumená protišmyková, oleju odolná 
a antistatická u podošva. 
Zvršok hydrofóbne mikrovlákno 
Veľkosti: 36 - 48

ARDON DIGGER S1P
Bezpečnostná poltopánka s kompozitnou 
špicou a kevlarovou planžetou odolnou 
proti prepichnutiu. Gumená protišmyková, 
oleju odolná a antistatická u podošva. 
Zvršok hydrofóbne mikrovlákno 
Veľkosti: 36 - 48

ARDON DIGGER O1
Pracovná poltopánka bez výstuže. 
Gumená protišmyková, oleju odolná a 
antistatická u podošva. 
Zvršok hydrofóbne mikrovlákno 
Veľkosti: 36 - 48

ISLAND SALINA S1P
Bezpečnostná poltopánka s laminátovou 
špicou a textilnou anti penetračnou stielkou 
odolnou proti prepichnutiu, gumovou, 
protišmykovou, oleju odolnou a 
antistatickou podošvou. Odolnosť do 300°C. 
Zvršok priedušná tkanina Mesh 
kombinovaná s PVC doplnkami
Anatomická stielka s tlmiacim gélom              
Veľkosti: 37 - 48

ISLAND LIPARI S3
Bezpečnostná poltopánka s laminátovou 
špicou a textilnou anti penetračnou stielkou 
odolnou proti prepichnutiu, gumovou, 
protišmykovou, oleju odolnou a 
antistatickou podošvou. Odolnosť do 300°C. 
Zvršok priedušná tkanina Mesh 
kombinovaná s PVC doplnkami
Anatomická stielka s tlmiacim gélom              
Utiahnutie koliečkom
Veľkosti: 37 - 48

ARDON SOFTEX S1P
Bezpečnostná poltopánka s oceľovou 
špicou a planžetou odolnou proti 
prepichnutiu, PU/PU protišmyková, oleju 
odolná a antistatická podrážka. 
Textilný softshellový zvršok. Anatomická 
stielka s tlmiacim gélom.                
Veľkosť: 36 - 48



ARDON TIMON S1P
Bezpečnostná poltopánka s kompozitnou 
špicou a kevlar. planžetou odolnou proti 
prepichnutiu, PU/PU gumovou, 
protišmykovou, oleju odolnou a 
antistatickou podošvou norma ESD. Zvršok 
kombinácia hovädzia useň s priedušnou 
tkaninou Mesh. Anatomická stielka s 
tlmiacim gélom.                     Veľkosť: 36 - 48

ARDON FLYTEX S1P ESD lady
Bezpečnostná textilná priedušná 
poltopánka kompozitnou špicou a 
kevlarovou planžetou odolnou proti 
prepichnutiu. Protišmyková, oleju odolná a 
antistatická ESD, PU/PU podrážka. 
Zvršok dvojvrstvová textília 3D KNIT
Veľkosti: 35 - 42

ARDON VISPERSAN S1P
Bezpečnostná textilná priedušná sandála s 
kompozitnou špicou a kevlarovou planžetou 
odolnou proti prepichnutiu. Protišmyková, 
oleju odolná a antistatická fylon/guma 
podrážka. 
Zvršok textília MESH / PU 
Veľkosti: 39 - 46

ARDON RASPER S1P
Bezpečnostná poltopánka s kompozitnou 
špicou a kevlarovou planžetou odolnou 
proti prepichnutiu, Podrážka PU/guma 
protišmyková, oleju odolná, antistatická 
odolná do 300°C. Textilný zvršok 
kombinovaný s brúsenou kožou. 
Anatomická stielka s tlmiacim gélom.
Veľkosť: 36 - 48

Pracovná obuv – ARDON / CXS 
ARDON®XLIGHT Yellow ESD S1P
Bezpečnostná poltopánka s kompozitnou 
špicou a kevlar. planžetou odolnou proti 
prepichnutiu, PU/PU gumovou, 
protišmykovou, oleju odolnou a 
antistatickou podošvou norma ESD. Zvršok 
kombinácia hovädzia useň s priedušnou 
tkaninou Mesh. Anatomická stielka s 
tlmiacim gélom.                   Veľkosť: 36 - 48

ARDON®XLIGHT Blue ESD O1
Ultra ľahká pracovná poltopánka 
športového bez výstuhy, podrážka 
EVA/guma, protišmyková, oleju odolná a 
antistatická norma ESD. Zvršok  priedušná 
textília. Anatomická stielka s tlmiacim 
gélom.                   
Veľkosť: 36 - 48

ARDON FLYTEX S1P ESD čierno/žltá
ARDON FLYTEX S1P ESD čierno/modrá
Bezpečnostná textilná priedušná 
poltopánka kompozitnou špicou a 
kevlarovou planžetou odolnou proti 
prepichnutiu. Protišmyková, oleju odolná a 
antistatická ESD, PU/PU podrážka. 
Zvršok dvojvrstvová textília 3D KNIT. 
Anatomická stielka s tlmiacim gélom.
Veľkosti: 35 - 50

ARDON FLYTEX S1P
Bezpečnostná textilná priedušná 
poltopánka oceľovou špicou a oceľovou 
planžetou odolnou proti prepichnutiu. 
Protišmyková, oleju odolná a antistatická 
PU/PU podrážka. 
Zvršok dvojvrstvová textília 3D KNIT
Čierna, šedá
Veľkosti: 35 - 50

ARDON FLYTEX O1
Pracovná textilná priedušná poltopánka 
oceľovou špicou a oceľovou planžetou 
odolnou proti prepichnutiu. Protišmyková, 
oleju odolná a antistatická PU/PU podrážka. 
Zvršok dvojvrstvová textília 3D KNIT
Khaki, šedá/modrá
Veľkosti: 35 - 50

ARDON VISPER S1P
Bezpečnostná textilná priedušná 
poltopánka s kompozitnou špicou a 
kevlarovou planžetou odolnou proti 
prepichnutiu. Protišmyková, oleju odolná a 
antistatická fylon/guma podrážka. 
Zvršok textília MESH / PU     Veľkosti: 39 - 46



TEXLINE BOSUT O1
Pracovná sandála bez výstuhy, PU/PU 
protišmyková, oleju odolná a antistatická 
podrážka. Zvršok perforované mikrovlákno 
kombinované s priedušným textilom. 
Anatomická stielka s tlmiacim gélom
Veľkosť: 37 - 48

TEXLINE SAVA S1P
Bezpečnostná sandála s kompozitnou 
špicou a Dyna-Flex® planžetou odolnou 
proti prepichnutiu, s PU/PU protišmykovou, 
oleju odolnou a antistatickou podrážkou. 
Zvršok perforované mikrovlákno 
kombinované s priedušným textilom. 
Anatomická stielka s tlmiacim gélom
Veľkosť: 37 - 48

TEXTLINE VUKA S1P
Bezpečnostná sandála s kompozitnou 
špicou a Dyna-Flex® planžetou odolnou 
proti prepichnutiu, s PU/PU protišmykovou, 
oleju odolnou a antistatickou podrážkou. 
Zvršok perforované mikrovlákno 
kombinované s priedušným textilom. 
Anatomická stielka s tlmiacim gélom
Veľkosť: 37 - 48

TEXLINE DOLIN S1
Bezpečnostná textilná, priedušná 
poltopánka s oceľovou špicou, PU/PU 
protišmyková, oleju odolná a antistatická 
podrážka. Zvršok priedušný textil zosilnený 
mikrovláknom. Anatomická stielka s 
tlmiacim gélom
Veľkosť: 34 - 48

TEXLINE SIT S1 / TEXLINE VIS S1
Pracovná textilná, priedušná poltopánka s 
oceľovou špicou, PU/PU protišmyková, 
oleju odolná a antistatická podrážka. Zvršok 
priedušný textil zosilnený mikrovláknom. 
Anatomická stielka s tlmiacim gélom
SIT – čierno šedá, VIS - čierno modrá
Veľkosť: 35 - 50

TEXTLINE SILBA S1P
Bezpečnostná textilná, priedušná 
poltopánka s kompozitnou špicou a Dyna-
Flex® planžetou odolnou proti 
prepichnutiu, s PU/PU protišmykovou, oleju 
odolnou a ESD antistatickou podrážkou. 
Zvršok priedušný textil zosilnený 
mikrovláknom. 
Anatomická stielka s tlmiacim gélom
Veľkosť: 35 - 50

TEXTLINE MURTER S1P
Bezpečnostná textilná, priedušná 
poltopánka s kompozitnou špicou a 
Dyna-Flex® planžetou odolnou proti 
prepichnutiu, s PU/PU protišmykovou, oleju 
odolnou a antistatickou podrážkou. 
Zvršok priedušný textil zosilnený 
mikrovláknom. 
Anatomická stielka s tlmiacim gélom
Veľkosť: 35 - 48

TEXLINE MOLAT S1P
TEXLINE OLIB S1P
Bezpečnostná textilná, sandála s 
kompozitnou špicou a Dyna-Flex® 
planžetou odolnou proti prepichnutiu, s 
PU/PU protišmykovou, oleju odolnou a ESD 
antistatickou podrážkou. Zvršok priedušný 
textil zosilnený mikrovláknom. 
Anatomická stielka s tlmiacim gélom
Veľkosť: 34 - 50

TEXLINE LOPUD S1P
Bezpečnostná textilná, priedušná 
poltopánka s kompozitnou špicou a Dyna-
Flex® planžetou odolnou proti 
prepichnutiu, s PU/PU protišmykovou, oleju 
odolnou a antistatickou podrážkou. 
Zvršok priedušný textil zosilnený 
mikrovláknom. Utiahnutie koliečkom
Anatomická stielka s tlmiacim gélom
Veľkosť: 35 - 48

Pracovná obuv – CXS TEXLINE 

TEXLINE RAVA O1
TEXLINE KORNAT O1
Pracovná textilná, priedušná poltopánka 
bez výstuhy, PU/PU protišmyková, oleju 
odolná a antistatická podrážka. Zvršok 
priedušný textil zosilnený mikrovláknom. 
Anatomická stielka s tlmiacim gélom
RAVA – čierno šedá, KORNAT - čierno modrá

                  Veľkosť: 35 - 48

   
   

TEXLINE CRES S1 
TEXLINE RAB S1
Bezpečnostná textilná, priedušná 
poltopánka s oceľovou špicou, PU/PU 
protišmyková, oleju odolná a antistatická 
podrážka. Zvršok priedušný textil zosilnený 
mikrovláknom. Anatomická stielka s 
tlmiacim gélom CRES – čierno oranžová, 
RAB - čierno žltá                    Veľkosť: 35 - 48



Pracovná obuv – CXS ROCK, CXS STEEL 

;

CXS ROCK APLIT S3
Bezpečnostná poltopánka s oceľovou 
špicou a planžetou. S gumovou, 
protišmykovou, oleju odolnou a 
antistatickou podošvou, odolnou voči 
kontaktnému teplu 300°C 
Zvršok 1,8mm nubuková koža. 
Veľkosť: 37 - 48

CXS ROCK DIORIT O2
CXS ROCK DIORIT S3
Bezpečnostná členková obuv 
O2 - bez výstuhy, vodeodolné.
S3 - s oceľovou špicou a planžetou odolnou 
proti prepichnutiu s gumovou, 
protišmykovou, oleju odolnou a 
antistatickou podošvou, odolnou voči 
kontaktnému teplu 300°C 
Zvršok nubuková  koža. 
Veľkosť: 37 - 48

CXS ROCK PEPRIT O2
CXS ROCK PEPRIT S3
Zateplená bezpečnostná členková obuv 
O2 - bez výstuhy, vodeodolné
S3 - s oceľovou špicou a planžetou odolnou 
proti prepichnutiu s gumovou, 
protišmykovou, oleju odolnou a 
antistatickou podošvou, 
odolnou voči kontaktnému teplu do 300°C 
Zateplenie vložkou 
3M Thinsulate 200 g
Zvršok nubuková koža. 
Veľkosť: 37 - 48

CXS ROCK SLATE S1P
Bezpečnostná poltopánka s kompozitnou 
špicou a kevlar. planžetou odolnou proti 
prepichnutiu, gumovou, protišmykovou, 
oleju odolnou a antistatickou podošvou, 
odolnou voči kontaktnému teplu 300°C 
Zvršok 1,8mm brúsená koža.
Veľkosť: 36 - 50

CXS ROCK PHYLLITE O1
CXS ROCK PHYLLITE S1P
Bezpečnostná sandála 
O1 – bez výstuhy 
S1P - s kompozitnou špicou a kevlar. 
planžetou odolnou proti prepichnutiu, s 
gumovou, protišmykovou, oleju odolnou a 
antistatickou podošvou, odolnou voči 
kontaktnému teplu 300°C 
Zvršok 1,8mm brúsená koža.
Veľkosť: 37 - 48

CXS STEEL MANGAN S3
Bezpečnostná členková obuv s oceľovou 
špicou a planžetou odolnou proti 
prepichnutiu, s antistatickou, oleju odolnou 
a protišmykovou podošvou 
Zvršok hladká lícová koža.  
Veľkosť: 37 - 48

CXS ROCK GRANITE S3
Bezpečnostná členková obuv vodeodolná s 
kompozitnou špicou a kevlar. planžetou 
odolnou proti prepichnutiu, gumovou, 
protišmykovou, oleju odolnou a 
antistatickou podošvou, odolnou voči 
kontaktnému teplu 300°C 
Zvršok nubuková koža.
Veľkosť: 36 - 50

CXS ROCK ORE S3
Bezpečnostná poltopánka s kompozitnou 
špicou a kevlar. planžetou odolnou proti 
prepichnutiu, gumovou, protišmykovou, 
oleju odolnou a antistatickou podošvou, 
odolnou voči kontaktnému teplu 300°C 
Zvršok 1,8mm nubuková koža.
Veľkosť: 36 - 50

CXS STEEL IRON S1 
Bezpečnostné perforované sandále s 
oceľovou špicou, antistatickou, oleju 
odolnou a protišmykovou podošvou 
Zvršok 1,8mm hladká lícová koža.  
Veľkosť: 36 - 48

CXS STEEL NICKEL S3 Winter
Bezpečnostná zateplená členková obuv s 
oceľovou špicou a planžetou odolnou proti 
prepichnutiu. Podšívka zo syntetickej vlny. 
Antistatická, oleju odolnou, 
protišmykovou podošvou 
Zvršok 2,0mm koža.  
Veľkosť: 38 - 48



CXS DOG DOBRMAN O1
CXS DOG DOBRMAN S1
Bezpečnostná poltopánka 
O1 - bez výstuhy, 
S1 - s oceľovou špicou s bielou nepíšucou 
PU/TPU antistatickou, protišmykovou a 
oleju odolnou podošvou. Zvršok 1,8mm 
brúsená hovädzia koža. 
Veľkosti: 37 - 48

CXS DOG SETTER S3
Bezpečnostná poltopánka s oceľovou 
špicou a planžetou odolnou proti 
prepichnutiu, s antistatickou, 
protišmykovou a oleju odolnou podošvou 
PU/TPU. Reflexné doplnky.
Zvršok 1,8mm hladká nubuková koža. 
Veľkosti: 37 - 48

CXS DOG BOXER O2
CXS DOG BOXER S3
Bezpečnostná členková obuv 
O2 - bez výstuhy, vodeodolné
S3 - s oceľovou špicou a planžetou odolnou 
proti prepichnutiu s PU/TPU antistatickou, 
protišmykovou a oleju odolnou podošvou 
Zvršok 1,8mm 
nubuková koža. 
Veľkosti: 37 - 48

CXS PYRIT O1
CXS PYRIT S2
CXS PYRIT S3
Bezpečnostná poltopánka
O1 - bez výstuhy 
S2 - s oceľovou špicou, vodeodolné
S3 - s oceľovou špicou a planžetou odolnou 
proti prepichnutiu, s antistatickou, oleju 
odolnou a protišmykovou PU/PU podošvou 
Zvršok 1,8mm hovädzia štiepenka. 
Veľkosti: 35 - 50

CXS APATIT O2
Pracovná členková obuv, bez výstuhy s 
antistatickou, protišmykovou a oleju 
odolnou PU/PU podošvou.
Zvršok 1,8mm hovädzia štiepenka. 
Veľkosti: 35 - 50

CXS APATIT WINTER O2
CXS APATIT WINTER S3
Zateplená pracovná členková obuv, 
O2 - bez výstuhy, vodeodolné
S3 - s oceľovou špicou a planžetou odolnou 
proti prepichnutiu s antistatickou, 
protišmykovou a oleju odolnou PU/PU 
podošvou.Zvršok 1,8mm hovädzia 
štiepenka. 
Veľkosti: 35 - 50

CXS DOG MALAMUTE O2
CXS DOG MALAMUTE S3
Bezpečnostná vysoká obuv 
O2 – zateplené, bez výstuhy, vodeodolné
S3 – zateplené s oceľovou špicou a 
planžetou odolnou proti prepichnutiu 
Zateplenie vložkou 3M Thinsulate 200 g 
Vodeodolná obuv s protišmykovou, 
oleju odolnou a 
antistatickou 
podošvou. 
Zvršok 1,8mm 
nubuková koža. 
Veľkosti: 37 - 48

Pracovná obuv – CXS DOG, CXS STONE

CXS NEFRIT O1
CXS NEFRIT S1
Bezpečnostná sandála
O1 - bez výstuhy. 
S1 - s oceľovou špicou PU/PU Antistatická, 
oleju odolná a protišmyková podošvá 
Zvršok 1,8mm hovädzia štiepenka. 
Veľkosti: 35 - 50

CXS MARBLE S2
CXS MARBLE S3
Bezpečnostná členková obuv 
S2 - s oceľovou špicou
S3 - s oceľovou špicou a planžetou odolnou 
proti prepichnutiu, s antistatickou, 
protišmykovou a oleju odolnou podošvou.
Zvršok 1,8mm hovädzia štiepenka. 
Veľkosti: 35 - 50

TOPAZ Winter S3
Bezpečnostná zimná vysoká členková obuv 
s oceľovou špicou a planžetou odolnou 
proti prepichnutiu, Podšívka zo syntetickej 
vlny. S antistatickou oleju odolnou a 
protišmykovou PU/PU podošvou 
Zvršok 1,8mm hovädzia štiepenka. 
Veľkosti: 37 - 50



 

ARENZANO 850 623560R S3 HRO
Bezpečnostné členkové topánky s 
kompozitnou širokou špicou a nekovovou 
planžetou odolnou proti prepichnutiu s 
antistatickou, protišmykovou, pohonným 
hmotám a oleju odolnou podošvou. 
Odolná do 300°C  Podšívka z odolnej 
textílie CLIMAX. Zvršok 2,2mm hydrofóbne 
mikrovlákno GUARD PRO
Veľkosti: 36 - 48

ARAUKAN 9408 6260R S3 HRO M
Bezpečnostné členkové topánky s 
kompozitnou širokou špicou a nekovovou 
tužinkou odolnou proti prepichnutiu. 
Antistatickou, protišmykovou, pohonným 
hmotám a oleju odolnou podošvou ROVER 
GUMA/PU. Odolná do 300°C. Podšívka pre 
maximálnu cirkuláciu vzduchu, anatomická 
stielka z pamäťovej peny. 
Zvršok hydrofóbne mikrovlákno GUARD 
PRO 2,2mm                   
Veľkosti: 36 - 48

ARISTON 843 86260R S1 HRO 
Bezpečnostné členkové topánky s 
kompozitnou širokou špicou. Antistatickou, 
protišmykovou, pohonným hmotám a oleju 
odolnou podošvou ROVER GUMA/PU. 
Odolná do 300°C. Podšívka pre maximálnu 
cirkuláciu vzduchu, anatomická stielka z 
pamäťovej peny. 
Zvršok hydrofóbna hovädzia useň 2,2mm 
Veľkosti: 38 - 48

ARDON FREEZE
Zateplené vychádzkové čižmy
Gumená podošva, Zvršok z vode odolnej 
nylonovej tkaniny, vyberacia vložka s  
kožušinkou, náhradná vložka č. G3206INS
Veľkosti: 38 - 47

WINTER SNOW
Zateplené vychádzkové čižmy
TPR podošva, Zvršok z vode odolnej 
nylonovej tkaniny, podšívka z hrejivej 
nylexovej tkaniny, 
vyberacia Thinsulate vložka 
Veľkosti: 41 - 46

ARDON RIGGER S5
Bezpečnostné zateplené gumenné čižmy s 
oceľovou špicou a planžetou odolnou proti 
prepichnutiu, s antistatickou, 
protišmykovou a oleju odolnou podošvou.

                  Veľkosti: 38 - 47

CXS KALE O1
CXS KALE S1
Bezpečnostná členková obuv 
O1 - bez výstuhy
S1 - s oceľovou špicou, protišmykovou, 
oleju odolnou a antistatickou podošvou, 
odolnou voči kontaktnému teplu 300°C. 
Podšívka 1,4mm hovädzia brúsená koža.
Zvršok 2,2mm hovädzia brúsená koža. 
Veľkosti: 39 - 48

Pracovná obuv – zváračská, zimná 

DRAGO S1
Bezpečnostná členková obuv s oceľovou 
špicou. S protišmykovou, oleju odolnou a 
antistatickou podošvou, odolnou voči 
kontaktnému teplu 300°C. 
Podšívka 1,4mm hovädzia brúsená koža.
Zvršok 2,0mm hovädzia koža. 
Veľkosti: 39 - 48

WINTER FROST
Zateplené vychádzkové čižmy
TPR podošvou Zvršok z vode odolnej 
nylonovej tkaniny, podšívka z textilu
Veľkosti: 41 - 46



ARSO 701 618060 S1 ESD
ARSO 701 618060 S1P ESD
Bezpečnostné sandále
S1 - s oceľovou širokou špicou S1P - s 
oceľovou širokou špicou a nekovovou 
planžetou odolnou proti prepichnutiu s 
antistatickou ESD, protišmykovou, 
pohonným hmotám a oleju odolnou 
podošvou, s responzívnym tlmením pre 
vysokú energetickú návratnosť. 
Antibakteriálna podšívka z odolnej textílie s 
iónmi striebra.
Zvršok 2,2mm hydrofóbne mikrovlákno. 
Veľkosti: 35 - 48

ARDESIO 731 618060 S1 ESD
ARDESIO 731 618060 S1P ESD
Bezpečnostné sandále so šnúrkami
S1 - s oceľovou širokou špicou 
S1P - s oceľovou širokou špicou a 
nekovovou planžetou odolnou proti 
prepichnutius antistatickou ESD, 
protišmykovou, pohonným hmotám a oleju 
odolnou podošvou, s responzívnym 
tlmením pre vysokú energetickú 
návratnosť. Antibakteriálna podšívka z 
odolnej textílie s iónmi striebra.
Zvršok 2,2mm hydrofóbne mikrovlákno. 
Veľkosti: 35 - 48

ARCASIO 732 618060 S1P ESD
Bezpečnostné sandálové poltopánky so 
šnúrkami s oceľovou širokou špicou a 
nekovovou planžetou odolnou proti 
prepichnutiu s antistatickou ESD, 
protišmykovou, pohonným hmotám a oleju 
odolnou podošvou, s responzívnym 
tlmením pre vysokú energetickú 
návratnosť. Antibakteriálna podšívka z 
odolnej textílie s iónmi striebra.
Zvršok 2,2mm hydrofóbne mikrovlákno. 
Veľkosti: 35 - 48

AROSERIO 750 618060 S3 ESD
Bezpečnostné členkové topánky s oceľovou 
širokou špicou a nekovovou planžetou 
odolnou proti prepichnutiu s antistatickou 
ESD, protišmykovou, pohonným hmotám a 
oleju odolnou podošvou, s responzívnym 
tlmením pre vysokú energetickú 
návratnosť. Antibakteriálna podšívka z   
odolnej textílie s iónmi striebra.
Zvršok 2,2mm hydrofóbne mikrovlákno. 

                  Veľkosti: 35 - 48

ARSO 701 616560 S1 ESD
Bezpečnostné sandále s oceľovou širokou 
špicou s antistatickou ESD, protišmykovou, 
pohonným hmotám a oleju odolnou 
podošvou, s responzívnym tlmením pre 
vysokú energetickú návratnosť. 
Antibakteriálna podšívka z odolnej textílie s 
iónmi striebra.
Zvršok 2,2mm hydrofóbne mikrovlákno. 
Veľkosti: 35 - 48

ARCASIO 732 616560 O1 ESD
ARCASIO 732 616560 S1P ESD
Bezpečnostné sandálové poltopánky so 
šnúrkami 
O1 – bez výstuhy 
S1P - s oceľovou širokou špicou a 
nekovovou planžetou odolnou proti 
prepichnutiu s antistatickou ESD, 
protišmykovou, pohonným hmotám a oleju 
odolnou podošvou, s responzívnym 
tlmením pre vysokú energetickú 
návratnosť. Antibakteriálna podšívka z 
odolnej textílie s iónmi striebra.
Zvršok 2,2mm hydrofóbne mikrovlákno. 
Veľkosti: 35 - 48

AROSIO 730 Air 618060 S1P ESD
Bezpečnostné perforované poltopánky s 
oceľovou širokou špicou a nekovovou 
planžetou odolnou proti prepichnutiu s 
antistatickou ESD, protišmykovou, 
pohonným hmotám a oleju odolnou 
podošvou, s responzívnym tlmením pre 
vysokú energetickú návratnosť. 
Antibakteriálna podšívka z odolnej textílie s 
iónmi striebra.
Zvršok 2,2mm hydrofóbne mikrovlákno. 
Veľkosti: 35 - 48

Pracovná obuv – ARTRA ESD made in SLOVAKIA 

AROSIO 730 618060 S3 ESD
Bezpečnostné poltopánky s oceľovou 
širokou špicou a nekovovou planžetou 
odolnou proti prepichnutiu s antistatickou 
ESD, protišmykovou, pohonným hmotám a 
oleju odolnou podošvou, s responzívnym 
tlmením pre vysokú energetickú 
návratnosť. Antibakteriálna podšívka z 
odolnej textílie s iónmi striebra.
Zvršok 2,2mm hydrofóbne mikrovlákno. 
Veľkosti: 35 - 48

ARDESIO 731 616560 O1 ESD
ARDESIO 731 616560 S1 ESD
Bezpečnostné sandále so šnúrkami
O1 – bez výstuhy 
S1 - s oceľovou širokou špicou a nekovovou 
planžetou odolnou proti prepichnutiu s 
antistatickou ESD, protišmykovou, 
pohonným hmotám a oleju odolnou 
podošvou, s responzívnym tlmením pre 
vysokú energetickú návratnosť. 
Antibakteriálna podšívka z odolnej textílie s 
iónmi striebra. Zvršok 2,2mm hydrofóbne 
mikrovlákno.                  
Veľkosti: 35 - 48



AROSIO 730 Air 616560 S1P ESD
Bezpečnostné perforované poltopánky s 
oceľovou širokou špicou a nekovovou 
planžetou odolnou proti prepichnutiu s 
antistatickou ESD, protišmykovou, 
pohonným hmotám a oleju odolnou 
podošvou, s responzívnym tlmením pre 
vysokú energetickú návratnosť. 
Antibakteriálna podšívka z odolnej textílie s 
iónmi striebra.
Zvršok 2,2mm hydrofóbne mikrovlákno. 
Veľkosti: 35 - 48

AROSIO 730 616560 O2 ESD
AROSIO 730 616560 S3 ESD
Bezpečnostné poltopánky
O2 bez výstuhy, vodeodolné
S3 s oceľovou širokou špicou a nekovovou 
planžetou odolnou proti prepichnutiu  s 
antistatickou ESD, protišmykovou, 
pohonným hmotám a oleju odolnou 
podošvou, s responzívnym tlmením pre 
vysokú energetickú návratnosť. 
Antibakteriálna podšívka z odolnej textílie s 
iónmi striebra. Zvršok 2,2mm hydrofóbne 
mikrovlákno. 
Veľkosti: 35 - 48

AROSERIO 750 616560 O2 ESD
AROSERIO 750 616560 S3 ESD
Bezpečnostné členkové topánky 
O2 bez výstuhy 
S3 s oceľovou širokou špicou a nekovovou 
planžetou odolnou proti prepichnutiu s 
antistatickou ESD, protišmykovou, 
pohonným hmotám a oleju odolnou 
podošvou, s responzívnym tlmením pre 
vysokú energetickú návratnosť. 
Antibakteriálna podšívka z odolnej textílie s 
iónmi striebra.Zvršok 2,2mm hydrofóbne 
mikrovlákno.                   Veľkosti: 35 - 48

AREZZO 830 Air 618060 S1P zelené
AREZZO 830 Air 671460 S1P sivé
Bezpečnostné perforované poltopánky s 
kompozitnou širokou špicou a nekovovou 
planžetou odolnou proti prepichnutiu s 
antistatickou, protišmykovou, pohonným 
hmotám a oleju odolnou podošvou.  
Podšívka z odolnej textílie CLIMAX
Zvršok 2,2mm hydrofóbne mikrovlákno

                  Veľkosti: 35 - 48

ARENZANO 850 673560 S3
Bezpečnostné členkové topánky s 
kompozitnou širokou špicou a nekovovou 
planžetou odolnou proti prepichnutiu s 
antistatickou, protišmykovou, pohonným 
hmotám a oleju odolnou podošvou.  
Podšívka z odolnej textílie CLIMAX
Zvršok 2,2mm hydrofóbne mikrovlákno
Veľkosti: 35 - 48

ARIO 801 618060 S1P zelené
ARIO 801 671460 S1P sivé
Bezpečnostné sandále s kompozitnou 
širokou špicou a nekovovou planžetou 
odolnou proti prepichnutiu s antistatickou, 
protišmykovou, pohonným hmotám a oleju 
odolnou podošvou. 
Podšívka z odolnej textílie CLIMAX
Zvršok 2,2mm hydrofóbne mikrovlákno

                  Veľkosti: 35 - 48

Pracovná obuv – ARTRA ESD made in SLOVAKIA 

ARIENZO 831 618060 S1P zelené
ARIENZO 831 671460 S1P sivé
Bezpečnostné sandále s kompozitnou 
širokou špicou a nekovovou planžetou 
odolnou proti prepichnutiu s antistatickou, 
protišmykovou, pohonným hmotám a oleju 
odolnou podošvou.  
Podšívka z odolnej textílie CLIMAX
Zvršok 2,2mm hydrofóbne mikrovlákno

                  Veľkosti: 35 - 48

ARENZANO 850 Air 673560 S1P
Bezpečnostné členkové perforované 
topánky s kompozitnou širokou špicou a 
nekovovou planžetou odolnou proti 
prepichnutiu s antistatickou, 
protišmykovou, pohonným hmotám a oleju 
odolnou podošvou.  Podšívka z odolnej 
textílie CLIMAX
Zvršok 2,2mm hydrofóbne mikrovlákno
Veľkosti: 35 - 48

AREZZO 830 618060 S3 zelené
AREZZO 830 671460 S3 sivé
Bezpečnostné poltopánky s kompozitnou 
širokou špicou a nekovovou planžetou 
odolnou proti prepichnutiu s antistatickou, 
protišmykovou, pohonným hmotám a oleju 
odolnou podošvou. Podšívka z odolnej 
textílie CLIMAX Zvršok 2,2mm hydrofóbne 

                        mikrovlákno
                  Veľkosti: 35 - 48



ARRAY 832 643560 S1P 
Bezpečnostné textilné priedušné 
poltopánky s kompozitnou širokou špicou a 
nekovovou planžetou odolnou proti 
prepichnutiu s antistatickou, 
protišmykovou, pohonným hmotám a oleju 
odolnou podošvou RAPID. CLIMAX podšívka 
pre maximálnu cirkuláciu vzduchu, 
anatomická stielka z pamäťovej peny
Zvršok technické vlákno AIRKNIT PRO 
Veľkosti: 35 - 48

ARROYO 852 643560 S1P
Bezpečnostné textilné priedušné topánky s 
kompozitnou širokou špicou a nekovovou 
planžetou odolnou proti prepichnutiu s 
antistatickou, protišmykovou, pohonným 
hmotám a oleju odolnou podošvou RAPID. 
CLIMAX podšívka pre maximálnu cirkuláciu 
vzduchu, anatomická stielka z pamäťovej 
peny. Zvršok technické vlákno AIRKNIT PRO 
Veľkosti: 35 - 48

ARJUN 903 2560 S1
Bezpečnostné sandále s oceľovou širokou 
špicou s antistatickou, protišmykovou, 
pohonným hmotám a oleju odolnou 
podošvou. Vzdušná podšívka z   
odolnej textílie. Vložka z pamäťovej peny 
pre extra vzduchové odpruženie
Zvršok 2,2mm hydrofóbne mikrovlákno. 
Veľkosti: 35 - 48

ARMEN 900 2360 S1
Bezpečnostné sandále s oceľovou širokou 
špicou s antistatickou, protišmykovou, 
pohonným hmotám a oleju odolnou 
podošvou GRIPPER. Anatomická stielka z 
pamäťovej peny. Podšívka z odolnej textílie 
TOTAL DRY. Zvršok 2,2mm hydrofóbne 
mikrovlákno VELOUR 
Veľkosti: 35 - 48

ARMEN 9008 2360 S1
Bezpečnostné sandále s kompozitnou 
širokou špicou s antistatickou,
protišmykovou, pohonným hmotám a oleju 
odolnou podošvou RAPID. Anatomická 
stielka z pamäťovej peny. Podšívka z 
odolnej textílie TOTAL DRY. Zvršok 2,2mm 
hydrofóbne mikrovlákno VELOUR 
Veľkosti: 35 - 48

ART 702 Air 6660 S1
ART 702 Air 6660 O1
Bezpečnostné sandále 
S1 s oceľovou širokou špicou 
O1 bez výstuhy s antistatickou, 
protišmykovou, pohonným hmotám a oleju 
odolnou podošvou RAPTOR. Anatomická 
stielka z pamäťovej peny.
Podšívka z odolnej textílie CLIMAX
Zvršok 2,2mm hydrofóbne mikrovlákno
Veľkosti: 35 - 48

Pracovná obuv – ARTRA made in SLOVAKIA 

ARMEN 9007 6660 S1
ARMEN 9007 6660 O1
Bezpečnostné sandále 
S1 s oceľovou širokou špicou 
O1 bez výstuhy s antistatickou, 
protišmykovou, pohonným hmotám a oleju 
odolnou podošvou RAPTOR. Anatomická 
stielka z pamäťovej peny.
Podšívka z odolnej textílie TOTAL DRY
Zvršok 2,2mm hydrofóbne mikrovlákno
Veľkosti: 35 - 48

ARMEN 9007 9360 S1
ARMEN 9007 9360 O1
Bezpečnostné sandále 
S1 s oceľovou širokou špicou 
O1 bez výstuhy s antistatickou, 
protišmykovou, pohonným hmotám a oleju 
odolnou podošvou RAPTOR. Anatomická 
stielka z pamäťovej peny. Podšívka z 
odolnej textílie TOTAL DRY. 
Zvršok 2,2mm hovädzia useň velúr 
Veľkosti: 35 - 48

ARMEN 9007 4460 S1
ARMEN 9007 4460 O1
Bezpečnostné sandále 
S1 s oceľovou širokou špicou 
O1 bez výstuhy s antistatickou, 
protišmykovou, pohonným hmotám a oleju 
odolnou podošvou RAPTOR. Anatomická 
stielka z pamäťovej peny. Podšívka z 
odolnej textílie TOTAL DRY. 
Zvršok 2,2mm hovädzia useň velúr 
Veľkosti: 35 - 48



ARAL 927 6160 O2
ARAL 927 6160 S3
Bezpečnostné poltopánky 
O2 bez výstuhy, vodeoodolné.
S3 s oceľovou širokou špicou a nekovovou 
planžetou odolnou proti prepichnutiu s 
antistatickou, protišmykovou, pohonným 
hmotám a oleju odolnou podošvou 
GRIPPER, podšívka pre maximálnu 
cirkuláciu vzduchu, anatomická stielka z 
pamäťovej peny. Zvršok hydrofóbne 
mikrovlákno NUBUK 2,2mm PRO 
Veľkosti: 35 - 48

ARAL 927 4260 O2
ARAL 927 4260 S3
Bezpečnostné poltopánky 
O2 bez výstuhy, vodeoodolné.
S3 s oceľovou širokou špicou a nekovovou 
planžetou odolnou proti prepichnutiu s 
antistatickou, protišmykovou, pohonným 
hmotám a oleju odolnou podošvou 
GRIPPER, podšívka pre maximálnu 
cirkuláciu vzduchu, anatomická stielka z 
pamäťovej peny. Zvršok hydrofóbne 
mikrovlákno NUBUK 2,2mm PRO 
Veľkosti: 35 - 48

ARAL 927 4560 O2
ARAL 927 4560 S3
Bezpečnostné poltopánky 
O2 bez výstuhy, vodeoodolné.
S3 s oceľovou širokou špicou a nekovovou 
planžetou odolnou proti prepichnutiu s 
antistatickou, protišmykovou, pohonným 
hmotám a oleju odolnou podošvou 
GRIPPER, podšívka pre maximálnu 
cirkuláciu vzduchu, anatomická stielka z 
pamäťovej peny. Zvršok hydrofóbna 
hovädzia useň velúr 2,2mm  
Veľkosti: 35 - 48

ARLES 947 4560 O2
ARLES 947 4560 S3
Bezpečnostné členkové topánky 
O2 - bez výstuhy, vodeoodolné.
S3 s oceľovou širokou špicou a nekovovou 
planžetou odolnou proti prepichnutiu s 
antistatickou, protišmykovou, pohonným 
hmotám a oleju odolnou podošvou 
GRIPPER, podšívka pre maximálnu 
cirkuláciu vzduchu, anatomická stielka z 
pamäťovej peny. Zvršok hydrofóbne 
mikrovlákno NUBUK 2,2mm PRO 
Veľkosti: 35 - 48

ARMAGEDON 974 6260 O2
Bezpečnostné vysoké topánky bez výstuhy, 
vodeoodolné. antistatická, protišmyková, 
pohonným hmotám a oleju odolná podošvá 
GRIPPER, podšívka pre maximálnu 
cirkuláciu vzduchu, anatomická stielka z 
pamäťovej peny. Zvršok hydrofóbne 
mikrovlákno GUARD PRO 2,2mm , oderu 

                        odolný textil 
                  Veľkosti: 36 - 48

ARLES 947 6160 O2
ARLES 947 6160 O2 CI
ARLES 947 6160 S3
Bezpečnostné členkové topánky 
O2 - bez výstuhy, vodeoodolné.
O2 CI - zateplené bez výstuhy, vodeodolné. 
S3 s oceľovou širokou špicou a nekovovou 
planžetou odolnou proti prepichnutiu s 
antistatickou, protišmykovou, pohonným 
hmotám a oleju odolnou podošvou 
GRIPPER, podšívka pre maximálnu 
cirkuláciu vzduchu, anatomická stielka z 
pamäťovej peny. Zvršok hydrofóbne 
mikrovlákno NUBUK 2,2mm PRO 
Veľkosti: 35 - 48

Pracovná obuv – ARTRA made in SLOVAKIA 

ARLES 947 4260 O2
ARLES 947 4260 O2 CI
ARLES 947 4260 S3
Bezpečnostné členkové topánky 
O2 - bez výstuhy, vodeoodolné.
O2 CI - zateplené bez výstuhy, vodeodolné. 
S3 s oceľovou širokou špicou a nekovovou 
planžetou odolnou proti prepichnutiu s 
antistatickou, protišmykovou, pohonným 
hmotám a oleju odolnou podošvou 
GRIPPER, podšívka pre maximálnu 
cirkuláciu vzduchu, anatomická stielka z 
pamäťovej peny. Zvršok hydrofóbne 
mikrovlákno NUBUK 2,2mm PRO 
Veľkosti: 35 - 48

ARSENAL 954 6260 O2
Bezpečnostné členkové topánky bez 
výstuhy, vodeoodolné. antistatická, 
protišmyková, pohonným hmotám a oleju 
odolná podošvá GRIPPER, podšívka pre 
maximálnu cirkuláciu vzduchu, anatomická 
stielka z pamäťovej peny. Zvršok 
hydrofóbne mikrovlákno GUARD PRO 
2,2mm , oderu odolný textil 
Veľkosti: 36 - 48

ARES 934 6260 O2
Bezpečnostné poltopánky bez výstuhy, 
vodeoodolné. antistatická, protišmyková, 
pohonným hmotám a oleju odolná podošvá 
GRIPPER, podšívka pre maximálnu 
cirkuláciu vzduchu, anatomická stielka z 
pamäťovej peny. Zvršok hydrofóbne 
mikrovlákno GUARD 
PRO 2,2mm , oderu odolný textil 
Veľkosti: 36 - 48



ARENA 922 6260 O2
Bezpečnostné poltopánky bez výstuhy, 
vodeoodolné. antistatická, protišmyková, 
pohonným hmotám a oleju odolná podošvá 
GRIPPER, podšívka pre maximálnu 
cirkuláciu vzduchu, anatomická stielka z 
pamäťovej peny. Zvršok hydrofóbne 
mikrovlákno GUARD 
PRO 2,2mm , oderu odolný textil 
Veľkosti: 36 - 48

ARCHA 942 6260 O2
Bezpečnostné členkové topánky bez 
výstuhy, vodeoodolné. antistatická, 
protišmyková, pohonným hmotám a oleju 
odolná podošvá GRIPPER, podšívka pre 
maximálnu cirkuláciu vzduchu, anatomická 
stielka z pamäťovej peny. Zvršok 
hydrofóbne mikrovlákno GUARD PRO 
2,2mm , oderu odolný textil 
Veľkosti: 36 - 48

ARKADA 962 6260 O2
Bezpečnostné vysoké topánky bez výstuhy, 
vodeoodolné. antistatická, protišmyková, 
pohonným hmotám a oleju odolná podošvá 
GRIPPER, podšívka pre maximálnu 
cirkuláciu vzduchu, anatomická stielka z 
pamäťovej peny. Zvršok hydrofóbne 
mikrovlákno GUARD PRO 2,2mm , 

            oderu odolný textil 
                  Veľkosti: 36 - 48

ARENA 922 4460 S1
Bezpečnostné poltopánky s oceľovou 
širokou špicou, vodeoodolné. antistatická, 
protišmyková, pohonným hmotám a oleju 
odolná podošvá GRIPPER, podšívka pre 
maximálnu cirkuláciu vzduchu, anatomická 
stielka z pamäťovej peny. 
Zvršok hydrofóbna hovädzia koža velúr 
2,2mm, oderu odolný textil                
Veľkosti: 35 - 48

ARDAS 928 6360 S1
Bezpečnostné poltopánky s oceľovou 
širokou špicou, vodeoodolné. antistatická, 
protišmyková, pohonným hmotám a oleju 
odolná podošvá GRIPPER, podšívka pre 
maximálnu cirkuláciu vzduchu, anatomická 
stielka z pamäťovej peny. 
Zvršok hydrofóbna hovädzia koža velúr 
2,2mm, oderu odolný textil                
Veľkosti: 35 - 48

ARENA 922 4260 O2
Bezpečnostné poltopánky bez výstuhy, 
vodeoodolné. antistatická, protišmyková, 
pohonným hmotám a oleju odolná podošvá 
GRIPPER, podšívka pre maximálnu 
cirkuláciu vzduchu, anatomická stielka z 
pamäťovej peny. Zvršok hydrofóbne 
mikrovlákno NUBUCK 
PRO 2,2mm , oderu odolný textil 
Veľkosti: 35 - 48

Pracovná obuv – ARTRA made in SLOVAKIA 

ARENA 922 2360 O2
ARENA 922 2360 S2
Bezpečnostné poltopánky 
O2 bez výstuhy, vodeoodolné.
S2 s oceľovou širokou špicou s 
antistatickou, protišmykovou, pohonným 
hmotám a oleju odolnou podošvou 
GRIPPER, podšívka pre maximálnu 
cirkuláciu vzduchu, anatomická stielka z 
pamäťovej peny. Zvršok hydrofóbne 
mikrovlákno VELOUR PRO 2,2mm 
Veľkosti: 35 - 48

ARCHA 942 2360 O2
Bezpečnostné členkové topánky bez 
výstuhy, vodeoodolné. antistatická, 
protišmyková, pohonným hmotám a oleju 
odolná podošvá GRIPPER, podšívka pre 
maximálnu cirkuláciu vzduchu, anatomická 
stielka z pamäťovej peny. Zvršok 
hydrofóbne mikrovlákno GUARD PRO 
2,2mm , oderu odolný textil 
Veľkosti: 36 - 48

ARCHA 942 4260 O2
Bezpečnostné členkové topánky bez 
výstuhy, vodeoodolné. antistatická, 
protišmyková, pohonným hmotám a oleju 
odolná podošvá GRIPPER, podšívka pre 
maximálnu cirkuláciu vzduchu, anatomická 
stielka z pamäťovej peny. Zvršok 
hydrofóbne mikrovlákno GUARD PRO 
2,2mm , oderu odolný textil 
Veľkosti: 36 - 48



ARIUS 926 6160 O2
ARIUS 926 6160 S2
Bezpečnostné poltopánky 
O2 bez výstuhy, vodeoodolné.
S2 s oceľovou širokou špicou s antistatickou 
protišmykovou, pohonným hmotám a oleju 
odolnou podošvou GRIPPER, podšívka pre 
maximálnu cirkuláciu vzduchu, anatomická 
stielka z pamäťovej peny. Zvršok 
hydrofóbne mikrovlákno NUBUCK 2,2mm 
Veľkosti: 35 - 48

ARIUS 926 4260 O2
Bezpečnostné poltopánky bez výstuhy, 
vodeoodolné. antistatická, protišmyková, 
pohonným hmotám a oleju odolná podošvá 
GRIPPER, podšívka pre maximálnu 
cirkuláciu vzduchu, anatomická stielka z 
pamäťovej peny. Zvršok hydrofóbne 
mikrovlákno NUBUCK PRO 2,2mm 
Veľkosti: 35 - 48

ARROW 923 2360 O2
ARROW 923 2360 S2
Bezpečnostné poltopánky 
O2 bez výstuhy, vodeoodolné.
S2 s oceľovou širokou špicou s antistatickou 
protišmykovou, pohonným hmotám a oleju 
odolnou podošvou GRIPPER, podšívka pre 
maximálnu cirkuláciu vzduchu, anatomická 
stielka z pamäťovej peny. 
Zvršok hydrofóbne mikrovlákno VELOUR 
PRO 2,2mm                   Veľkosti: 35 - 48

ARCHER 943 2360 O2
ARCHER 943 2360 O2 CI
ARCHER 943 2360 S2
ARCHER 943 2360 S2 CI
Bezpečnostné členkové topánky 
O2 bez výstuhy, vodeoodolné.
O2 CI zateplené bez výstuhy vodeodolné.
S2 s oceľovou širokou špicou vodeoodolné.
S2 CI zateplené s oceľovou širokou špicou. 
antistatická, protišmyková, pohonným 
hmotám a oleju odolná podošvá GRIPPER, 
podšívka pre maximálnu cirkuláciu vzduchu, 
anatomická stielka z pamäťovej peny. 
Zvršok hydrofóbne mikrovlákno VELOUR 
PRO 2,2mm                   Veľkosti: 35 - 48

ARRAS 929 6060 S3
Bezpečnostné poltopánky s oceľovou 
špicou a nekovovou tužinkou odolnou proti 
prepichnutiu, vodeoodolné. Antistatická, 
protišmyková, pohonným hmotám a oleju 
odolná podošvá GRIPPER, podšívka pre 
maximálnu cirkuláciu vzduchu, anatomická 
stielka z pamäťovej peny. Zvršok 
hydrofóbne mikrovlákno LEATHER PRO 
2,2mm                   Veľkosti: 36 - 48

ARMINIUS 946 6160 O2
Bezpečnostné členkové topánky bez 
výstuhy, vodeoodolné. antistatická, 
protišmyková, pohonným hmotám a oleju 
odolná podošvá GRIPPER, podšívka pre 
maximálnu cirkuláciu vzduchu, anatomická 
stielka z pamäťovej peny. Zvršok 
hydrofóbne mikrovlákno NUBUCK PRO 
2,2mm                   Veľkosti: 35 - 48

Pracovná obuv – ARTRA made in SLOVAKIA 

ARMINIUS 946 6160 O2
Bezpečnostné členkové topánky bez 
výstuhy, vodeoodolné. antistatická, 
protišmyková, pohonným hmotám a oleju 
odolná podošvá GRIPPER, podšívka pre 
maximálnu cirkuláciu vzduchu, anatomická 
stielka z pamäťovej peny. Zvršok 
hydrofóbne mikrovlákno NUBUCK PRO 
2,2mm                   Veľkosti: 35 - 48

ARKANSAS 860 6260 S3
ARKANSAS 860 6260 S3 CI
Bezpečnostné členkové topánky
S3 s kompozitnou širokou špicou a 
nekovovou planžetou 
S3 CI zateplené s kompozitnou širokou 
špicou a nekovovou planžetou odolnou 
proti prepichnutiu s antistatickou, 
protišmyková, pohonným hmotám a oleju 
odolná podošva RAPID, podšívka pre 
maximálnu cirkuláciu vzduchu, anatomická 
stielka z pamäťovej peny. Zvršok 
hydrofóbne mikrovlákno GUARD PRO 

  2,2mm
                  Veľkosti: 36 - 48

ARAKAN 840 6260 S3
ARAKAN 840 6260 S3 CI
Bezpečnostné členkové topánky
S3 s kompozitnou širokou špicou a 
nekovovou planžetou 
S3 CI zateplené s kompozitnou širokou 
špicou a nekovovou planžetou odolnou 
proti prepichnutiu s antistatickou, 
protišmykovou, pohonným hmotám a oleju 
odolnou podošvou GRIPPER, podšívka pre 
maximálnu cirkuláciu vzduchu, anatomická 
stielka z pamäťovej peny. Zvršok 
hydrofóbne mikrovlákno NUBUK 2,2mm  
Veľkosti: 35 - 48



ARMEN 9008 2360 S1
Bezpečnostné sandále s kompozitnou 
širokou špicou, antistatickou 
protišmykovou, pohonným hmotám a oleju 
odolnou podošvou RAPID, podšívka pre 
maximálnu cirkuláciu vzduchu, anatomická 
stielka z pamäťovej peny. Zvršok 
hydrofóbne mikrovlákno VELOUR 2,2mm 
Veľkosti: 35 - 48

ARAGON 9208 6060 S2
Bezpečnostné poltopánky s kompozitnou 
širokou špicou, antistatickou 
protišmykovou, pohonným hmotám a oleju 
odolnou podošvou RAPID, podšívka pre 
maximálnu cirkuláciu vzduchu, anatomická 
stielka z pamäťovej peny. Zvršok 
hydrofóbne mikrovlákno LEATHER 2,2mm 
Veľkosti: 36 - 48

ARAUKAN 9408 6060 S3
Bezpečnostné členkové topánky s 
kompozitnou širokou špicou a nekovovou 
tužinkou odolnou proti prepichnutiu. 
Antistatickou, protišmykovou, pohonným 
hmotám a oleju odolnou podošvou RAPID, 
podšívka pre maximálnu cirkuláciu vzduchu, 
anatomická stielka z pamäťovej peny. 
Zvršok hydrofóbne mikrovlákno LEATHER 
2,2mm                   Veľkosti: 36 - 48

ARAM 921 6060 S2
ARAM 921 6060 S3
Bezpečnostné poltopánky vodeodolné
S2 s oceľovou širokou špicou.
S3 s oceľovou širokou špicou, nekovovou 
planžetou proti prepichnutiu s antistatickou 
protišmykovou, pohonným hmotám a oleju 
odolnou podošvou GRIPPER, podšívka pre 
maximálnu cirkuláciu vzduchu, anatomická 
stielka z pamäťovej peny. Zvršok 
hydrofóbne mikrovlákno LEATHER 2,2mm 
Veľkosti: 35 - 48

ARAM 921 Air 2360 O1
ARAM 921 Air 2360 S1
Bezpečnostné perforované poltopánky 
O1 bez výstuhy
S1 s oceľovou širokou špicou, antistatickou 
protišmykovou, pohonným hmotám a oleju 
odolnou podošvou GRIPPER, podšívka pre 
maximálnu cirkuláciu vzduchu, anatomická 
stielka z pamäťovej peny. Zvršok 
hydrofóbne mikrovlákno VELOUR 2,2mm 
Veľkosti: 35 - 48

Pracovná obuv – ARTRA made in SLOVAKIA 

ARAM 921 Air 6060 S1
Bezpečnostné perforované poltopánky s 
oceľovou širokou špicou, antistatickou 
protišmykovou, pohonným hmotám a oleju 
odolnou podošvou GRIPPER, podšívka pre 
maximálnu cirkuláciu vzduchu, anatomická 
stielka z pamäťovej peny. Zvršok 
hydrofóbne mikrovlákno LEATHER 2,2mm 
Veľkosti: 35 - 48

ARIZONA 961 6060 O2
ARIZONA 961 6060 S3 CI
Bezpečnostné vysoké topánky
O2 bez výstuhy, vodeodolné
S3 CI zatelplené s oceľovou širokou špicou 
a nekovovou planžetou odolnou proti 
prepichnutiu s antistatickou, 
protišmykovou, pohonným hmotám a oleju 
odolnou podošvou GRIPPER, podšívka pre 
maximálnu cirkuláciu vzduchu, anatomická 
stielka z pamäťovej peny. Zvršok 
hydrofóbne mikrovlákno LEATHER 2,2mm  

                  Veľkosti: 36 - 48

ARUBA 941 6260 S3
Bezpečnostné členkové topánky s oceľovou 
širokou špicou a nekovovou planžetou 
odolnou proti prepichnutiu s antistatickou, 
protišmykovou, pohonným hmotám a oleju 
odolnou podošvou GRIPPER, podšívka pre 
maximálnu cirkuláciu vzduchu, anatomická 
stielka z pamäťovej peny. Zvršok 
hydrofóbne mikrovlákno LEATHER 2,2mm  
Veľkosti: 35 - 48

ARVA 6017 6660 OB
ARVA 6017 6660 SB
Bezpečnostné sandále 
OB bez výstuhy
SB s oceľovou špicou. Antistatická, 
protišmyková, pohonným hmotám a oleju 
odolná podošvá RAPTOR, podšívka pre 
maximálnu cirkuláciu vzduchu, anatomická 
stielka z pamäťovej peny. Zvršok 
hydrofóbne mikrovlákno MICRO
PRO 2,2mm                   Veľkosti: 36 - 48



ARMEN 900 6060 O1
ARMEN 900 6060 S1
ARMEN 900 6060 S1P
Bezpečnostné perforované sandále.
O1 bez výstuhy
S1 s oceľovou špicou
S1P s oceľovou špicou a nekovovou 
planžetou odolnou proti prepichnutiu.
Antistatickou, protišmykovou, pohonným 
hmotám a oleju odolnou podošvou 
GRIPPER. Priedušná podšívka z odolnej 
textílie TOTAL DRY. Zvršok hydrofóbne 
mikrovlákno LEATHER 2,2mm
Veľkosti: 35 - 48

ARAGON 920 6060 O2
ARAGON 920 6060 S2
ARAGON 920 6060 S3
Bezpečnostné vodeodolné poltopánky.
O2 bez výstuhy
S2 s oceľovou špicou
S3 s oceľovou špicou a nekovovou 
planžetou odolnou proti prepichnutiu.
Antistatickou, protišmykovou, pohonným 
hmotám a oleju odolnou podošvou 
GRIPPER. Priedušná podšívka z odolnej 
textílie TOTAL DRY. Zvršok hydrofóbne 
mikrovlákno LEATHER 2,2mm
Veľkosti: 35 - 48

ARAUKAN 940 6060 O2
ARAUKAN 940 6060 S2
ARAUKAN 940 6060 S3
Bezpečnostné členkové topánky.
O2 bez výstuhy vodeodolné
S2 s oceľovou špicou vodeodolné
S3 s oceľovou špicou a nekovovou 
planžetou odolnou proti prepichnutiu.
Antistatickou, protišmykovou, pohonným 
hmotám a oleju odolnou podošvou 
GRIPPER. Priedušná podšívka z odolnej 
textílie TOTAL DRY. Zvršok hydrofóbne 
mikrovlákno LEATHER 2,2mm
Veľkosti: 35 - 48

ARMAGNAC 960 60060 S3 CI
Bezpečnostné zateplené vysoké topánky.
S oceľovou špicou a nekovovou planžetou 
odolnou proti prepichnutiu.
Antistatickou, protišmykovou, pohonným 
hmotám a oleju odolnou podošvou 
GRIPPER. Priedušná podšívka z odolnej 
textílie TOTAL DRY. Zvršok hydrofóbne 
mikrovlákno LEATHER 2,2mm
Veľkosti: 35 - 48

ARAUKAN 940 6060 O2 CI
ARAUKAN 940 6060 S2 CI
ARAUKAN 940 6060 S3 CI
Bezpečnostné zateplené, vodeodolné 
členkové topánky
O2 CI zateplené bez výstuhy vodeodolné
S2 CI zateplené s oceľovou špicou 
vodeodolné
S3 CI zateplené s oceľovou špicou a 
nekovovou planžetou odolnou proti 
prepichnutiu. Antistatickou, protišmykovou, 
pohonným hmotám a oleju odolnou 
podošvou GRIPPER. Priedušná podšívka z 
odolnej textílie TOTAL DRY. Zvršok 
hydrofóbne mikrovlákno LEATHER 2,2mm
Veľkosti: 35 - 48

Pracovná obuv – ARTRA made in SLOVAKIA 

ARMAGNAC 960 60060 O2
ARMAGNAC 960 60060 S3
Bezpečnostné vysoké topánky.
O2 bez výstuhy vodeodolné
S3 s oceľovou špicou a nekovovou 
planžetou odolnou proti prepichnutiu.
Antistatickou, protišmykovou, pohonným 
hmotám a oleju odolnou podošvou 
GRIPPER. Priedušná podšívka z odolnej 
textílie TOTAL DRY. Zvršok hydrofóbne 
mikrovlákno LEATHER 2,2mm
Veľkosti: 35 - 48



ARMEN 9007 1010 O1
ARMEN 9007 1010 S1
Bezpečnostné sandále na suchý zips. 
S oceľovou širokou špicou, antistatickou 
protišmykovou, pohonným hmotám a oleju 
odolnou podošvou RAPTOR, podšívka pre 
maximálnu cirkuláciu vzduchu, anatomická 
stielka z pamäťovej peny. Zvršok 
hydrofóbne mikrovlákno MICRO 2,2mm 
Veľkosti: 35 - 48

ARMEN 9007 Clip 1010 S1
Bezpečnostné sandále na clip
S oceľovou širokou špicou, antistatickou 
protišmykovou, pohonným hmotám a oleju 
odolnou podošvou RAPTOR, podšívka pre 
maximálnu cirkuláciu vzduchu, anatomická 
stielka z pamäťovej peny. Zvršok 
hydrofóbne mikrovlákno MICRO 2,2mm 
Veľkosti: 35 - 48

ARVA 6017 1010 OB
ARVA 6017 1010 SB
Bezpečnostné sandále, pútko s prackou 
OB bez výstuhy
SB s oceľovou širokou špicou. Antistatická, 
protišmyková, pohonným hmotám a oleju 
odolná podošvá RAPTOR, podšívka SILVER X 
s integrovanými iónmi striebra s 
antibakteriálnymi vlastnosťami, anatomická 
stielka z pamäťovej peny. Zvršok
hydrofóbne mikrovlákno MICRO 
PRO 2,2mm                   Veľkosti: 35 - 48

ARAWA 6217 1010 O2
ARAWA 6217 1010 S2
Bezpečnostné poltopánky vodeodolné
O2 bez výstuhy.
S2 s oceľovou širokou špicou s antistatickou 
protišmykovou, pohonným hmotám a oleju 
odolnou podošvou RAPTOR, podšívka 
SILVER X s integrovanými iónmi striebra s 
antibakteriálnymi vlastnosťami, anatomická 
stielka z pamäťovej peny. Zvršok
hydrofóbne mikrovlákno MICRO 
PRO 2,2mm                   Veľkosti: 35 - 48

ARIA 6047 1010 OB
ARIA 6047 1010 SB
Bezpečnostné sandále pútko na suchý zips 
OB bez výstuhy
SB s oceľovou širokou špicou. Antistatická, 
protišmyková, pohonným hmotám a oleju 
odolná podošvá RAPTOR, podšívka SILVER X 
s integrovanými iónmi striebra s 
antibakteriálnymi vlastnosťami, anatomická 
stielka z pamäťovej peny. Zvršok
hydrofóbne mikrovlákno MICRO 
PRO 2,2mm                   Veľkosti: 35 - 48

Pracovná obuv – ARTRA, Gastro & Medical, made in SLOVAKIA 

ARICA 6207 1010 O2
ARICA 6207 1010 S2
Bezpečnostné poltopánky na gumičku
O2 bez výstuhy. Vodeodolné.
S2 s oceľovou širokou špicou s antistatickou 
protišmykovou, pohonným hmotám a oleju 
odolnou podošvou RAPTOR, podšívka 
SILVER X s integrovanými iónmi striebra s 
antibakteriálnymi vlastnosťami, anatomická 
stielka z pamäťovej peny. Zvršok
hydrofóbne mikrovlákno MICRO 
PRO 2,2mm                   Veľkosti: 35 - 48

ARIES 800 1010 S1
Bezpečnostné sandále zapínanie na suchý 
zips s kompozitnou širokou špicou. 
Antistatická, protišmyková, pohonným 
hmotám a oleju odolná podošvá RAPID, 
podšívka SILVER X s integrovanými iónmi 
striebra s antibakteriálnymi vlastnosťami, 
anatomická stielka z pamäťovej peny. 
Zvršok
hydrofóbne mikrovlákno MICRO 
PRO 2,2mm                   Veľkosti: 35 - 48

ART 702 Air 1010 OB
ART 702 Air 1010 SB
Bezpečnostné sandále pútko na suchý zips 
OB bez výstuhy
SB s oceľovou širokou špicou. Antistatická, 
protišmyková, pohonným hmotám a oleju 
odolná podošvá RAPTOR, podšívka pre 
maximálnu cirkuláciu vzduchu, anatomická 
stielka z pamäťovej peny. Zvršok 
hydrofóbne mikrovlákno MICRO 2,2mm 
Veľkosti: 35 - 48

ARMEN 9008 1010 S1
Bezpečnostné sandále, zapínanie na suchý 
zips. S kompozitnou širokou špicou, 
antistatickou protišmykovou, pohonným 
hmotám a oleju odolnou podošvou 
RAPTOR, podšívka pre maximálnu cirkuláciu 
vzduchu, anatomická stielka z pamäťovej 
peny. Zvršok hydrofóbne mikrovlákno 
MICRO 2,2mm 
Veľkosti: 35 - 48



ARAUKAN 9408 1010 S2
Bezpečnostné vodeodolné členkové 
topánky. S kompozitnou širokou špicou, 
antistatickou protišmykovou, pohonným 
hmotám a oleju odolnou podošvou RAPID, 
podšívka pre maximálnu cirkuláciu vzduchu, 
anatomická stielka z pamäťovej peny. 
Zvršok hydrofóbne mikrovlákno MICRO 
2,2mm                   Veľkosti: 35 - 48

ARAGON 822 1010 S2
Bezpečnostné poltopánky, s kompozitnou 
širokou špicou, antistatickou 
protišmykovou, pohonným hmotám a oleju 
odolnou podošvou RAPID, podšívka SILVER 
X s integrovanými iónmi striebra s 
antibakteriálnymi vlastnosťami, anatomická 
stielka z pamäťovej peny. Zvršok
hydrofóbne mikrovlákno MICRO 
PRO 2,2mm                   Veľkosti: 35 - 48

ARAGONIT 842 1010 S2
ARAGONIT 842 1010 S2 CI
Bezpečnostné poltopánky, 
S2 s kompozitnou širokou špicou.
S2 CI zateplená s kompozitnou širokou 
špicou. Antistatickou protišmykovou, 
pohonným hmotám a oleju odolnou 
podošvou RAPID, podšívka SILVER X s 
integrovanými iónmi striebra s 
antibakteriálnymi vlastnosťami, anatomická 
stielka z pamäťovej peny. Zvršok
hydrofóbne mikrovlákno MICRO 

                         PRO 2,2mm
                  Veľkosti: 35 - 48

ARAUKAN 940 1010 O2
ARAUKAN 940 1010 O2 CI
ARAUKAN 940 1010 S2
Bezpečnostné členkové topánky. 
O2 bez výstuhy
O2 CI zateplené bez výstuhy
S2 s oceľovou širokou špicou, antistatickou 
protišmykovou, pohonným hmotám a oleju 
odolnou podošvou GRIPPER, podšívka pre 
maximálnu cirkuláciu vzduchu, anatomická 
stielka z pamäťovej peny. Zvršok 
hydrofóbne mikrovlákno MICRO 2,2mm 

                  Veľkosti: 35 - 48

ARAGON 920 1010 O2
ARAGON 920 1010 S2
Bezpečnostné vodeodolné poltopánky. 
O2 bez výstuhy
S2 s oceľovou širokou špicou, antistatickou 
protišmykovou, pohonným hmotám a oleju 
odolnou podošvou GRIPPER, podšívka pre 
maximálnu cirkuláciu vzduchu, anatomická 
stielka z pamäťovej peny. Zvršok 
hydrofóbne mikrovlákno MICRO 2,2mm  
Veľkosti: 35 - 48

Pracovná obuv – ARTRA, Gastro & Medical, made in SLOVAKIA 

ARAM 921 1010 O2
ARAM 921 1010 S2
Bezpečnostné vodeodolné poltopánky,
O2 bez výstuhy
S2 s oceľovou širokou špicou, antistatickou 
protišmykovou, pohonným hmotám a oleju 
odolnou podošvou GRIPPER, podšívka pre 
maximálnu cirkuláciu vzduchu, anatomická 
stielka z pamäťovej peny. Zvršok 
hydrofóbne mikrovlákno MICRO 2,2mm  
Veľkosti: 35 - 48

ARAGON 8229 1010 O2
ARAGON 8229 1010 S2
Bezpečnostné vodeodolné poltopánky, 
O2 bez výstuhy
S2 s oceľovou širokou špicou, antistatickou 
protišmykovou, pohonným hmotám a oleju 
odolnou podošvou GRIPPER, podšívka 
SILVER X s integrovanými iónmi striebra s 
antibakteriálnymi vlastnosťami, anatomická 
stielka z pamäťovej peny. Zvršok
hydrofóbne mikrovlákno MICRO 
PRO 2,2mm                   
Veľkosti: 35 - 48

ARAFUR 944 1010 O2
ARAFUR 944 1010 O2 CI
ARAFUR 944 1010 S2
Bezpečnostné členkové topánky. Kryté 
viazanie upevnené suchým zipsom 
O2 bez výstuhy
O2 CI zateplené bez výstuhy
S2 s oceľovou širokou špicou, antistatickou 
protišmykovou, pohonným hmotám a oleju 
odolnou podošvou GRIPPER, podšívka pre 
maximálnu cirkuláciu vzduchu, anatomická 
stielka z pamäťovej peny. Zvršok 
hydrofóbne mikrovlákno MICRO 2,2mm 
Veľkosti: 35 - 48

ARAGONIT 8429 1010 O2 CI
ARAGONIT 8429 1010 S2
Bezpečnostné členkové topánky, 
O2 CI zateplené bez výstuhy
S2 s oceľovou širokou špicou, antistatickou 
protišmykovou, pohonným hmotám a oleju 
odolnou podošvou GRIPPER, podšívka 
SILVER X s integrovanými iónmi striebra s 
antibakteriálnymi vlastnosťami, anatomická 
stielka z pamäťovej peny. Zvršok
hydrofóbne mikrovlákno MICRO 
PRO 2,2mm                   
Veľkosti: 35 - 48



ARDON ARSLIP S2 ESD
Bezpečnostné vodeodolné poltopány, s 
kompozitnou špicou, protišmykovou, oleju 
odolnou, antistatickou ESD, PU/PU 
podošvou. Podšívka N9 PURE SILVER s 
integrovanými iónmi striebra s 
antibakteriálnymi vlastnosťami. 
Antibaktreriálna anatomická stielka
Zvršok hydrofóbne mikrovlákno 1,9mm         
Veľkosti: 36 - 48

ARDON ARSAN S1 ESD
Bezpečnostné sandále, s kompozitnou 
špicou, protišmykovou, oleju odolnou, 
antistatickou ESD, PU/PU podošvou. 
Podšívka N9 PURE SILVER s integrovanými 
iónmi striebra s antibakteriálnymi 
vlastnosťami. 
Antibaktreriálna anatomická stielka
Zvršok hydrofóbne mikrovlákno 1,9mm         
Veľkosti: 36 - 48

ARDON VALI S2
Bezpečnostné poltopánky, s oceľovou 
špicou, protišmykovou, oleju odolnou, 
antistatickou, PU/PU podošvou. 
Textilná MESH podšívka pre maximálnu 
cirkuláciu vzduchu. 
Zvršok hydrofóbne mikrovlákno 1,6mm         
Veľkosti: 36 - 48

CXS LINDEN O1 ESD
Bezpečnostné vodeodolné poltopánky. 
O2 bez výstuhy s protišmykovou, oleju 
odolnou, antistatickou ESD, PU/PU 
podošvou. Textilná MESH podšívka pre 
maximálnu cirkuláciu vzduchu. 
Zvršok perforované, hydrofóbne 
mikrovlákno 1,9mm         
Veľkosti: 36 - 48

ARDON FIN O2
ARDON FIN S2
Bezpečnostné vodeodolné poltopánky. 
O2 bez výstuhy, vodeodolné
S2 s oceľovou špicou, protišmykovou, oleju 
odolnou, antistatickou, PU/PU podošvou. 
Textilná MESH podšívka pre maximálnu 
cirkuláciu vzduchu. 
Zvršok hydrofóbne mikrovlákno 1,6mm         
Veľkosti: 36 - 48

Pracovná obuv - Gastro & Medical

ARDON VOG O1
ARDON VOG S1
Bezpečnostné sandále. 
O1 bez výstuhy
S1 s kompozitnou špicou, protišmykovou, 
oleju odolnou, antistatickou PU/PU 
podošvou, textilná MESH podšívka pre 
maximálnu cirkuláciu vzduchu. 
Zvršok hydrofóbne mikrovlákno 1,6mm         
Veľkosti: 36 - 48

CXS WHITE BEA 
Pracovné sandále. Zapínanie  s 
nastaviteľnou dĺžkou na pracku.
Protišmyková, antistatická, PU podošva. 
Polyesterová podšívka, pohodlná stielka z 
bravčovej kože zmäkčená pohodlnou penou
Zvršok mikrovlákno 2,0mm 
Veľkosti: 35 - 47

CXS PINE O1 ESD
CXS PINE S1 ESD
Bezpečnostné perforované sandále. 
Zapínanie na suchý zips 
O1 bez výstuhy 
S1 s oceľovou špicou, protišmykovou, oleju 
odolnou, antistatickou ESD, PU/PU 
podošvou. Textilná MESH podšívka pre 
maximálnu cirkuláciu vzduchu. 
Zvršok perforované, hydrofóbne 
mikrovlákno 1,9mm         
Veľkosti: 36 - 48

CXS WHITE PAOLA 
Pracovné sandále. Zapínanie  s 
nastaviteľnou dĺžkou na pracku.
Protišmyková, antistatická, PU podošva. 
Polyesterová podšívka, pohodlná stielka z 
bravčovej kože zmäkčená pohodlnou penou
Zvršok mikrovlákno 2,0mm 
Veľkosti: 35 - 47



CXS MISA 
Dámske pracovné sandále. Polohovateľné 
zapínanie s nastaviteľnou dĺžkou na pracku.
Protišmyková, antistatická, PU podošva. 
Polyesterová podšívka, pohodlná stielka z 
hovädzej kože 
Zvršok perforovaná, hovädzia koža         
Veľkosti: 35 - 41

CXS MIKA 
Dámske racovné sandále. Zapínanie na 
suchý zips s nastaviteľnou dĺžkou. 
Nastaviteľný zadný pásik s prackou
Protišmyková, antistatická, PU podošva. 
Polyesterová podšívka, pohodlná stielka z 
hovädzej kože 
Zvršok perforovaná, hovädzia koža         
Veľkosti: 35 - 41

CXS LIME 
Dámske vychádzkové sandále. Zapínanie  s 
nastaviteľnou dĺžkou na pracku.
Podošva PU, polyesterová podšívka, 
pohodlná stielka z hovädzej kože 
Zvršok perforovaná, hovädzia koža         
Veľkosti: 35 - 42

CXS CORK ZETA LADY 
Dámske pracovné sandále. 
Polohovateľné zapínanie s nastaviteľnou 
dĺžkou na pracku.
Protišmyková EVA podošva. 
Polyesterová podšívka
Zvršok semišová koža
Veľkosti: 35 - 41

CXS CORK LISA 
Dámske pracovné sandále. 
Polohovateľné zapínanie s nastaviteľnou 
dĺžkou na pracku.
Protišmyková EVA podošva. 
Polyesterová podšívka
Zvršok semišová koža / PU         
Veľkosti: 35 - 41

Pracovná obuv - Gastro & Medical

CXS CORK MEGI 
Dámske pracovné sandále. 
Polohovateľné zapínanie s nastaviteľnou 
dĺžkou na pracku.
Protišmyková EVA podošva. 
Polyesterová podšívka
Zvršok semišová koža / PU         
Veľkosti: 35 - 41

CXS TREND bielo zelené
Dámske voľnočasové kroksy. 
Polohovaťeľný pásik okolo päty.
Odolnosť proti pošmyknutiu na suchom aj 
mokrom povrchu 
Veľkosti: 36 - 41

CXS CORK ZETA  
Pracovné sandále. Polohovateľné zapínanie 
s nastaviteľnou dĺžkou na pracku.
Protišmyková EVA podošva. 
Polyesterová podšívka
Zvršok semišová koža
Veľkosti: 35 - 41

CXS TREND bielo šedé
Pánske voľnočasové kroksy. 
Polohovaťeľný pásik okolo päty.
Odolnosť proti pošmyknutiu na suchom aj 
mokrom povrchu 
Veľkosti: 41 - 46



UVEX 1 8542 S1 SRC
S1 kompozitná špica. Bezpečnostné sandále, Aby sa zabránilo vzniku tlakových bodov a pľuzgierov na nohe. 

Poskytujú svojmu nositeľovi dobrú bočnú stabilitu aj stabilitu proti vyvrtnutiu členka. Ich zvršok je vyrobený z 
najmodernejšieho perforovaného mikrovelúru s podšívkou zo sieťoviny, vďaka čomu sa vyznačujú vysokou 

priedušnosťou. Naviac technológia Uvex Climazone pomáha regulovať vnútornú teplotu pre dosiahnutie 
optimálneho pohodlia. Ich antistatická vyberateľná pohodlná vložka so systémom kontroly vlhkosti absorbuje 

otrasy v prednej časti chodidla. Okrem toho majú tieto topánky aj mäkký, čalúnený horný lem a jazyk. Podrážka 
je vyrobená z polyuretánu s dvojakou hustotou vynikajúco tlmí otrasy a je protišmyková. Bez obsahu 

inhibítorov zmáčadiel lakov ako sú silikóny, ftaláty, atď. Spĺňa požiadavky ESD (odpor voči zemi< 35 
megaohmov). Žiadna termálna vodivosť a antimagnetické vlastnosti. 

Vhodné aj pre ľudí s alergiou na chróm. Garantujeme 100% originalitu tovaru.
Veľkosti: 35 - 52

Pracovná obuv - UVEX

UVEX 1 8543 S1 SRC
S1 kompozitná špica. 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 
perforovaného 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 - 52

UVEX 1 8544 S2 SRC
S1 kompozitná špica. 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 - 52

UVEX 1 8543 S1 SRC
S1 kompozitná špica. 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 perforovaného 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 - 52

Ochranná obuv uvex 1 s triedami ochrany S1, S1P, S2 a S3 poskytuje optimálnu ochranu a oporu ľudskému telu pri individuálnych 
pohybových činnostiach. Aplikovaním najnovších výskumných poznatkov z oblasti fyziológie a inovatívnych technológií dochádza k 
znižovaniu zaťažení, ktoré pri práci pôsobia na pohybový aparát, a zároveň sa optimalizuje pohodlie používateľov ochrannej obuvi. 

Ergonomická konštrukcia ochrannej obuvi uvex 1 ponúka dokonalú rovnováhu medzi ochranou a komfortom. Pôsobivý dizajn sa vyznačuje 
jasnými líniami a minimalistickým prístupom.



Pracovná obuv - UVEX

UVEX 1 8519 S1P SRC
S1P kompozitná špica, kevlarová stielka. 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 perforovaného 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 - 52

UVEX 1 8516 S3 SRC
S3 kompozitná špica, kevlarová stielka. 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 - 52

UVEX 1 8517 S3 SRC
S3 kompozitná špica, kevlarová stielka. 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 perforovaného 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 - 52

Tabuľka velikostí obuv Uvex

Dôležitým faktorom pre dobre padnutie obuvi je 
okrem dĺžky chodidla, tiež šírka chodidla.

Uvex ponúka modely aj v rôznych šírkach velikosti. 
Uvex vyrába v šírke 10,11 štandard,12 a 14.
Pri šírkach 10,11,12 je obvod menený hrúbkou 
vložky, ale šírka 14 je už väčší priemer tužinky

Pre určenie šírky sa musí noha zmerať v najširšom 
mieste nohy, viz. obrázok dole. 
Šírka nohy sa meria po obvode nohy v oblasti medzi 
základným kĺbom palce a malíčka.

Dĺžku a šírku chodidla je najlepšie merať po 
skončení pracovného dňa, pretože se chodidlo môže 
v priebehu dňa meniť a zväčšovať. 
Je vhodné zmerať obe nohy a správnu veľkosť určiť 
podle chodidla, kde boli namerané väčšie rozmery. 
Ne vždy sú totiž chodidla súmerné.

Všetky rozmery sú uvedené v mm.  

Veľkosť Dĺžka 
chodidla

Veľkosť 
UK

Šírka 10
obvod

Šírka 11
(štandard)

obvod

Šírka 12
obvod

Šírka 14
obvod

35 217 3 216,5 222,5 228,5 240,5

36 225 3,5 221 227 233 245

37 232 4 225,5 231,5 237,5 249,5

38 240 5 230 236 242 254

39 247 6 234,5 240,5 246,5 258,5

40 255 6,5 239 245 251 263

41 262 7 243,5 249,5 255,5 267,5

42 270 8 248 254 260 272

43 277 9 252,5 258,5 264,5 276,5

44 285 10 257 263 269 281

45 292 10,5 261,5 267,5 273,5 285,5

46 300 11 266 272 278 290

47 307 12 270,5 276,5 282,5 294,5

48 315 13 275 281 287 299

49 322 14 279,5 285,5 291,5 303,5

50 330 14,5 284 290 296 308

51 337 15 288,5 294,5 300,5 312,5

52 345 16 293 299 305 317



Rada STRONG
MISTRAL S3
Bezpečnostná členková obuv s oceľovou 
špicou a planžetou odolnou proti 
prepichnutiu, antistatickou a 
protišmykovou podošvou odolnou voči 
pohonným hmotám, absorpciou energie 
v päte a zvrškom z priedušnej kože.
Veľkosť: 36 - 48

MITO S1
Bezpečnostná členková obuv s oceľovou 
špicou, antistatickou a protišmykovou 
podošvou rezistentnou voči pohonným 
hmotám, absorpciou energie v päte a 
zvrškom z priedušnej kože.
Veľkosť: 36 - 48

STRADA S1
Bezpečnostné poltopánky s oceľovou 
špicou, antistatickou a protišmykovou 
podošvou dolnou voči pohonným 
hmotám, absorpciou energie v päte a 
zvrškom z priedušnej kože.
Veľkosti: 36 - 48

TOPOLINO S1 / O1
Bezpečnostné sandále 
S1 - s oceľovou špicou 
O1 - bez výstuhy, antistatickou a 
protišmykovou podošvou odolnou 
pohonným hmotám, absorpciou energie 
v päte a zvrškom z priedušnej kože.
Veľkosti: 36 - 48

SPIDER S1
Bezpečnostné sandále s oceľovou 
špicou, antistatickou a protišmykovou 
PU/PU podošvou rezistentnou voči 
kyselinám a olejom, absorpciou energie 
v päte, zvrškom z priedušnej kože a 
reflexnými komponentmi pre zvýšenie 
viditeľnosti.
Veľkosť: 36 - 48

DUCATO S3 CI
Bezpečnostná zateplená vysoká obuv s 
oceľovou špicou a planžetou odolnou 
proti prepicbutiu, antistatickou a 
protišmykovou podošvou rezistentnou 
voči pohonným hmotám, absorpciou 
energie v päte a vode odolným zvrškom 
z priedušnej kože.
Veľkosť: 36 - 48

Pracovná obuv – rada Strong, Alfa

Rada ERGON
BETA
Pracovné poltopánky s oceľovou špicou 
a planžetou / bez oceľovej špice a 
planžety odolnej proti prepichnutiu, 
antistatickou a protišmykovou podošvou 
dolnou voči pohonným hmotám, 
absorpciou energie v päte a zvrškom z 
kože.
Veľkosti: 35 - 48

ALFA
Bezpečnostná členková obuv 
S3 - s oceľovou špicou a planžetou  
odolnou proti prepichnutiu
O2 - bez výstuhy, s antistatickou a 
protišmykovou podošvou odolnou voči 
pohonným hmotám, absorpciou energie 
v päte a zvrškom z kože.
Veľkosť: 35 - 48

GAMMA
Bezpečnostné sandále s oceľovou špicou 
/ bez oceľovej špice, antistatickou a 
protišmykovou podošvou odolnou 
pohonným hmotám, absorpciou energie 
v päte a zvrškom z priedušnej kože.
Veľkosť: 35 - 48



TECTOR S3
Bezpečnostná vysoká obuv s nekovovou 
špicou a planžetou odolnou proti 
prepichnutiu, antistatickou a 
protišmykovou PU/TPU podošvou 
rezistentnou voči kyselinám a olejom, 
absorpciou energie v päte a vode 
odolným zvrškom z priedušnej kože.
Veľkosť: 38 - 48

ARDEA S3
Bezpečnostná členková obuv s 
nekovovou špicou a planžetou
odolnou proti prepichnutiu, 
antistatickou a protišmykovou
PU/TPU podošvou rezistentnou voči 
kyselinám a olejom, absorpciou energie 
v päte a vode odolným zvrškom z 
priedušnej kože.
Veľkosť: 38 - 48

ESARO S3
Bezpečnostná obuv s nekovovou špicou 
a planžetou odolnou proti prepichnutiu, 
antistatickou a protišmykovou PU/TPU 
podošvou rezistentnou voči kyselinám a 
olejom, absorpciou energie v päte a 
vode odolným zvrškom z priedušnej 
kože.
Veľkosti: 38 - 48

Rada EXTREME

Rada STRONG PROFESIONAL
ORSETTO S3 CI / O2 CI
Bezpečnostná zateplená členková obuv 
S3 - s oceľovou špicou a planžetou 
odolnou proti prepichnutiu 
O2 - bez výstuhy, s antistatickou a 
protišmykovou PU/PU podošvou 
rezistentnou voči kyselinám a olejom, 
absorpciou energie v päte, vode 
odolným zvrškom z priedušnej kože a 
reflexnými komponentmi pre zvýšenie 
viditeľnosti.
Veľkosti: 36 - 48

ORSETTO S3 / O2
Bezpečnostná členková obuv 
S3 - s oceľovou špicou a planžetou 
odolnou proti prepichnutiu
O2 - bez výstuhy, s antistatickou a 
protišmykovou PU/PU podošvou 
rezistentnou voči kyselinám a olejom, 
absorpciou energie v päte, vode 
odolným zvrškom z priedušnej kože a 
reflexnými komponentmi pre zvýšenie 
viditeľnosti.
Veľkosti: 36 - 48

TIGROTTO S3 / O2 
Bezpečnostná vode odolná vysoká obuv 
S3 -s oceľovou špicou a planžetou 
odolnej proti prepichnutiu
O2 - bez výstuhy, s antistatickou a 
protišmykovou PU/PU podošvou 
rezistentnou voči kyselinám a olejom, 
absorpciou energie v päte, zvrškom z 
priedušnej kože a reflexnými 
komponentmi pre zvýšenie viditeľnosti.
Veľkosť: 36 - 48

PANTERA S3 / O2
Bezpečnostná poltopánka 
S3 - s oceľovou špicou a planžetou 
odolnou proti prepichnutiu
O2 - bez výstuhy, s antistatickou a 
protišmykovou PU/PU podošvou 
rezistentnou voči kyselinám a olejom, 
absorpciou energie v päte, vode 
odolným zvrškom z priedušnej kože a 
reflexnými komponentmi pre zvýšenie 
viditeľnosti.
Veľkosti: 36 - 48

Pracovná obuv – rada Extreme, Strong profesional
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TIGROTTO S3 CI / O2 CI
Bezpečnostná zateplená vode odolná 
vysoká obuv 
S3 - s oceľovou špicou a planžetou 
odolnej proti prepichnutiu
O2 - bez výstuhy, s antistatickou a 
protišmykovou PU/PU podošvou 
rezistentnou voči kyselinám a olejom, 
absorpciou energie v päte, zvrškom z 
priedušnej kože a reflexnými 
komponentmi pre zvýšenie viditeľnosti.
Veľkosť: 36 - 48

SPRINT S1
Bezpečnostná poltopánka s oceľovou 
špicou, antistatickou a protišmykovou 
PU/TPU podošvou rezistentnou voči 
olejom, absorpciou energie v päte a 
zvrškom z priedušnej tkaniny.
Veľkosti: 36 - 48



Pracovná obuv – čižmy

EUROFORT S5
Vysoké bezpečnostné čižmy s oceľovou 
špicou a stielkou odolnou voči 
prepichnutiu a stlačeniu.
Norma: EN ISO 20345
Veľkosť: 37 - 48

NEPTUN S4
Vysoké bezpečnostné čižmy s oceľovou 
špicou, absorbcia energie v päte, 
antistatickou, oleju vzdornou a 
protišmykovou podošvou
Norma: EN ISO 20345
Veľkosť: 39, 41 - 48

NEPTUN
Vysoké gumové čižmy s absorbciou 
energie v päte, antistatickou, oleju 
vzdornou a protišmykovou podošvou.
Veľkosti: 39 - 48

URAN
Vysoké PVC čižmy s absorbciou energie 
v päte, antistatickou, oleju vzdornou a 
protišmykovou podošvou. 
Veľkosti: 37 - 48

ERIS
PVC čižmy s absorbciou energie v päte, 
antistatickou, oleju vzdornou a 
protišmykovou podošvou.
Veľkosti: 39 - 48

MOON Winter
Vysoké zateplené čižmy z PVC.
Veľkosti: 37 - 48

QUEBECK
Vysoká zateplená gumová obuv
s protišmykovou podošvou.
Veľkosť: 37 - 47

APOLLO
Vysoké PVC čižmy s absorbciou energie 
v päte, antistatickou, oleju vzdornou a 
protišmykovou podošvou.
Veľkosti: 41 - 48

BRUNO
Gumo-filcové zateplené čižmy s filcovým 
zateplením v celej bote
Veľkosť: 39, 41 - 48
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RHAČAN EVA pánske / dámske
Ultra ľahké čižmy z materiálu EVA s 
vyberateľnou vložkou. Zaisťujú 
ochranu proti chladu, vode a vlhkosti. 
Protišmyková podrážka. Použiťelné aj 
bez vložky čo je výhoda napr. v lete. 
Výborná nepremokavá mrazuvzdorná 
obuv
Veľkosti pánska:40 – 47 dámska:36 - 
41

ROHAČAN 
Pracovné gumofilcové čižmy
Veľmi odolná  obuv. Protišmyková 
podrážka s hrubým dezénom, 
anatomicky tvarovaná podrážka
Bez / 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



Pracovná obuv – doplnky Normy, vysvetlivky , tabuľky veľkostí

BEZPEČNOSTNÁ OBUV (s tužinkou v špičke) podľa normy: EN 
ISO 20345:2004
SB - splňuje základné požiadavky normy
S1 - uzavretá oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia 
energie v oblasti päty
S2 - prienik a absorpcia vody
S3 - odolnosť proti prepichnutiu, dezénovaná podošva
S4 - antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty
S5 - odolnosť proti prepichnutiu, dezénovaná podošva
P - stielka proti prepichnutiu
CI - zateplená obuv
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anglické 5 6 6,5 7 8 9 9,5 10 11 12 13

európske 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

metrické (mm) 240 250 255 260 270 280 285 290 295 300 310

Pánska

anglické 3 3,5 4 5 6 6,5 7 8

európske 35 36 37 38 39 40 41 42

metrické (mm) 220 225 230 240 250 255 260 270

Dámska

ŠNÚRKY ploché
Ploché šnúrky do topánok 
dĺžka 110 cm

ŠNÚRKY guľaté
Guľaté šnúrky do topánok
dĺžka 130 cm 

Vložky CARBON
S aktívnym uhlím pôsobiacim  proti 
zápachu, vystrihovacie, 
materiál: biela tkanina a latexová pena 
Veľkosť: 36 - 46, 47 - 50

Vložky WINTER
Vložka s hliníkovou fóliou, vyrobená z 
50% fleece plsťou a hliníkovou fóliou, 
vnútorná vrstva z PE
Veľkosť: 36 - 46, 47 - 50

Deo kiwi 100 ml
Deodoračný sprej do obuvi, neutralizuje 
nepríjemný zápach z topánok

Vložky FILCOVÉ
Bežné vložky do topánok z filcu
Veľkosť: 37 - 48

SPRAY kiwi 250 ml
Impregnačný sprej na kožu a textil. 

Vložky GEL
Celoplošná gélová strihacia vložka s 
gélom ktorý tlmí nárazy  a zabraňuje 
pálenie chodidiel
Veľkosť: 35 - 40, 41 - 45, 46 - 50

KRÉM sigal 250g
Čierne leštidlo na vojenskou 
obuv. 

KRÉM leather balsam 100g
Špeciálna bezfarebná, 
regeneračná a impregnačná 
vosková pasta na koženú obuv 

Ochranné návleky VISITOR
Bezpečnostné návleky na bežnú obuv.
Oceľová spica / oceľová špica a podošva
Veľkosť S, M, L, XL

PRACOVNÁ OBUV (bez tužinky v špičke) podľa normy: EN ISO 
20347:2004
OB - splňuje základné požiadavky normy
O1 - uzavretá oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia 
energie v oblasti päty
O2 - prienik a absorpcia vody
O3 - odolnosť proti prepichnutiu, dezénovaná podošva

Vysvetlivky, tabuľky veľkostí



FALCO
Rukavice z hovädzej štiepenky s 
podšívkou a zosilnenou vrstvou v 
dlani, z bielej bavlnenej tkaniny na 
chrbte a s pevnou manžetou.  
Veľkosť: 10"

DINGO 
Rukavice z hovädzej štiepenky s 
podšívkou, bavlnenej tkaniny na 
chrbte a s pevnou manžetou.  
Veľkosť: 11", 12"

EIDER
Rukavice z jedného kusa silnej 
hovädzej štiepenky v dlani s 
podšívkou, bavlnená tkanina na 
chrbte, s bavlnenou vystuženou 
manžetou, celokoženými palcami a 
ukazovákmi a prekrytými špičkami 
prstov. Veľkosti: 10,5”, 11”

HIVI
Rukavice z hovädzej lícovky v dlani s 
podšívkou, bavlnená tkanina na 
chrbte, s bavlnenou vystuženou 
manžetou, celokoženými palcami a 
ukazovákmi a prekrytými špičkami 
prstov.  
Veľkosti: 10,5”

DINGO A
Rukavice z jedného kusa silnej 
hovädzej štiepenky v dlani s 
podšívkou, bavlnená tkanina na 
chrbte, s bavlnenou vystuženou 
manžetou, celokoženými palcami a 
ukazovákmi a prekrytými špičkami 
prstov.  
Veľkosti: 11”

TECHNIK PLUS
Rukavice šité z jemnej lícovej 
kozinky v dlani  a pružný úplet na 
chrbte s prekrytými špičkami prstov, 
gumička na zápästí 
Veľkosť: 8”, 10“  

TALE
Rukavice z lícovej kozinky v dlani, 
bavlnenej tkaniny na chrbte, s 
prekrytými špičkami prstov a 
pružnou manžetou
Veľkosť: 7“, 8“ ,9“, 10“

TECHNIK ECO
Rukavice šité z jemnej lícovej kozinky 
v dlani  bavlnený pružný úplet na 
chrbte s prekrytými špičkami prstov, 
voľná manžeta
Veľkosť: 8“ ,9“, 10“

Rukavice – kožené a kombinované

1 pár
12 v balení

1 pár
12 v balení 1 pár

12 v balení

1 pár
12 v balení

1 pár
12 v balení

1 pár
12 v balení

1 pár
12 v balení

1 pár
12 v balení

CURLEW
Rukavice z jedného kusa silnej 
hovädzej štiepenky v dlani s 
podšívkou, polyesterový úplet  
reflexnej farby na chrbte a manžete
Veľkosti: 10,5”

1121

1 pár
12 v balení
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TECHNIK
Rukavice šité z jemnej lícovej 
kozinky v dlani, červenej bavlnenej 
tkaniny na chrbte a manžetou na 
suchý zips.
Veľkosť: 7“, 8“ ,9“, 10“ ,11“

TECHNIK A
Rukavice šité z jemnej lícovej 
kozinky vyššej kvality  v dlani, 
modrej bavlnenej tkaniny na chrbte 
a manžetou na suchý zips.
Veľkosť: 7“, 8“ ,9“, 10“ ,11“

ZORO
Rukavice z hovädzej štiepenky v dlani 
s podšívkou, chrbát a manžeta z 
bavlnenej tkaniny.
Veľkosť: 9”, 10”, 12”

1 pár
12 v balení

1 pár
12 v balení 1 pár

12 v balení

Cat.1 Cat.1

EN 420

Cat.1

EN 388

3342X

EN 388

2331

EN 388

3243

EN 388

3243

EN 420

EN 388

EN 420

4542

EN 388

EN 420

2144

EN 388

2122

EN 420

EN 388

2112

EN 420

EN 388



BONO
Rukavice z kozinkovej lícovky s 
voľnou manžetou, gumičkou na 
zápästi.  
Veľkosť: 8", 10"

ASTAR 
Celokožené rukavice z bravčovej 
lícovky v dlani a na prstoch a 
bravčovej štiepenky na chrbte.
Veľkosť: 9“, 10”

KALA
Celokožené rukavice bez podšívky z 
hovädzej štiepenky, s pevnou 7cm 
širokou manžetou.
Veľkosť: 10”

BOJAR
Rukavice z lícovej nábytkovej 
hovädziny v dlani a bavlnenej tkaniny 
na chrbte a manžete. 
Veľkosť: 10,5”  

MEKA
Celokožené rukavice bez podšívky z 
štiepanej bravčovej kože a s voľnou 
manžetou.
Veľkosť: 10”

DANIO
Rukavice bez prstov s penovými 
vypchávkami na dlani.
Manžeta na  suchý zips.
Veľkosť: 9”

PICEA
Rukavice šité z jemnej viskózy v 
dlani  a pružný elastan na chrbte s 
prekrytými špičkami prstov, gumička 
na zápästí 
Veľkosť: 7”, 8”   

GE-KON
Rukavice s penovými vypchávkami, zo 
syntetickej kože a silikónom  v dlani, 
strečový Spandex na chrbte a 
neoprénom v oblasti kĺbov. Manžeta 
na  suchý zips.
Veľkosť: 10”

Rukavice – kožené a kombinované

1 pár
12 v balení

1 pár
12 v balení

1 pár
12 v balení

1 pár
12 v balení

1 pár
12 v balení

1 pár
12 v balení

1 pár
12 v balení 1 pár

12 v balení

BUDY
Rukavice z bravčovej lícovej kože na 
dlani, s hrubou bavlnenou tkaninou 
na chrbte a tuhou manžetou. 
Veľkosť: 11“

1 pár
12 v balení
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YEMA
Rukavice s penovými vypchávkami, z 
mikro vláknového PU v dlani, 
strečový Spandex a TPR prvky na 
prstoch. Manžeta na  suchý zips.
Veľkosť: 9”

CARAZ
Rukavice z mikro vláknového PU a 
silikónovými bodkami v dlani, 
strečový Spandex na chrbte a 
neoprénom v oblasti kĺbov. Manžeta 
na  suchý zips.
Veľkosť: 9”

SHARK
Rukavice s penovými vypchávkami, zo 
syntetickej kože a silikónom  v dlani, 
strečový Spandex na chrbte a 
neoprénom v oblasti kĺbov. Manžeta 
na  suchý zips.
Veľkosť: 9“, 11”

1 pár
12 v balení

1 pár
12 v balení

1 pár
12 v balení

EN 420

3122

EN 388

EN 420

2132

EN 420

EN 388

EN 420
2111

EN 420

EN 388

2122

EN 420

EN 388

EN 420

3121X

EN 388

3131X

EN 420

EN 388

3111X

EN 420

EN 388

2122

EN 420

EN 388

2131

EN 420

EN 388



GABO
Textilné plátené rukavice s PVC 
terčíkmi na dlani a prstoch, s 
pružnou manžetou
Veľkosť: 10”

GANNET
Pletené bezšvíkové nylonové 
rukavice s PVC terčíkmi na dlani a 
prstoch, s pružnou manžetou
Veľkosť: 7”, 8“, 9“, 10”, 11”, 12”

MAWA
Pletené bezšvíkové bavlnené 
rukavice s PVC terčíkmi na dlani a 
prstoch, gumička v zápästí, s voľnou 
manžetou
Veľkosť: 6”, 7”, 8“, 9“, 10”, 11”

KASA
Pletené bezšvíkové rukavice zo zmesi 
50 % bavlna a 50 % polyester, s 
pružnou manžetou
Veľkosť: 8“, 10”

FALO
Pletené bezšvíkové rukavice zo zmesi 
60 % bavlna a 40 % polyester s PVC 
terčíkmi na dlani a prstoch, s pružnou 
manžetou
Veľkosť: 8“, 10”

Rukavice – Textilné, Máčané

1 pár
12 v balení

1 pár
12 v balení

1 pár
12 v balení

1 pár
12 v balení

1 pár
12 v balení

FAWA
Pletené bezšvíkové bavlnené rukavice 
s voľnou manžetou
Veľkosť: 6”, 7”, 8“, 9“, 10”, 11”

1 pár
12 v balení
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FIELDFARE
Pletené, bezšvíkové, rukavice 
mačané do ¾ v čiernom nitrile na 
dlani a prstoch a pružným nápletom 
na zápästí.
Veľkosti: 7“, 8“, 9“, 10”

NAPA
Rukavice z úpletu nylon / spandex 
máčané v nitrilovej pene s PU 
terčíkmi na vodnej báze s pieskovou 
úpravou. Vyborná priedušnosť, 
veľmi dobrý úchop v olejnatom 
prostredí aj za sucha
Veľkosť: 7”, 8“, 9“, 10”

ICA
Rukavice z úpletu nylon / spandex 
máčané v nitrilovej pene na vodnej 
báze s pieskovou úpravou. Vyborná 
priedušnosť, veľmi dobrý úchop v 
olejnatom prostredí aj za sucha
Veľkosť: 7”, 8“, 9“, 10”, 11”

1 pár
12 v balení

1 pár
12 v balení

1 pár
12 v balení

UVEX PHYNOMIX XG
Prateľné rukavice z úpletu nylon/lycra 
máčané v mikroporéznom nitrile. 
Excelentná priedušnosť, veľmi dobrý 
úchop v olejnatom prostredí aj za sucha
Veľkosť: 6”, 7”, 8“, 9“, 10”, 11”, 12”

NYROCA MAXIM DOTS
Prateľné rukavice z úpletu nylon/lycra 
máčané v mikroporéznom nitrile, 
nitrilové terčíky. Excelentná priedušnosť, 
veľmi dobrý úchop v olejnatom 
prostredí aj za sucha
Veľkosť: 7”, 8“, 9“, 10”, 11”

NYROCA MAXIM
Prateľné rukavice z úpletu nylon / lycra 
máčané v mikroporéznom nitrile. 
Excelentná priedušnosť, veľmi dobrý 
úchop v olejnatom prostredí aj za sucha
Veľkosť: 7”, 8“, 9“, 10”, 11”

EN 420EN 420EN 420

EN 420 EN 420 EN 420

EN 420

4131

EN 388

4131

EN 420
4131X

EN 420

EN 388 EN 388

4121

EN 420

EN 388

EN 420EN 420

4121

EN 388

2141

EN 388

EN 407

X1XXXX

1 pár
12 v balení

1 pár
12 v balení

1 pár
12 v balení

4131

EN 388



BUNTING / BRITA
Pletené, bezšvové, nylonové 
rukavice, s tenkou vrstvou
polyuretánu v dlani a na prstoch a 
pružnou manžetou.
Veľkosti: 6“, 7“, 8“, 9“, 10”, 11“

ROXY / DIPPER
Pletené, bezšvové, rukavice 
polomáčané v prírodnom latexe, s 
protišmykovou úpravou v dlani a na 
prstoch.
Veľkosti: 7“, 8“, 9“, 10”, 11“

HORNBILL
Pletené, bezšvové, nylonové 
rukavice s nanesenou pružnou 
gumou v dlani a na prstoch.
Odolnosť do 100°C
Veľkosti: 6”, 7“, 8“, 9“, 10”, 11“

ALVAROS
Pletené, bezšvové, nylonové rukavice 
s vrstvou nitrilovej peny
Veľkosť: 7“, 8“, 9“, 10”

PALAWAN / WAYNA
Pletené, bezšvové, nylonové rukavice 
s vrstvou mikroporézneho 
paropriepustného latexu a pružným 
nápletom na zápästí.
Veľkosti: 7“, 8“, 9“, 10”, 11“

JOKI
Rukavice šité z bavlneného úpletu, 
do 3/4 máčané v nitrile, s pružnou 
manžetou.
Veľkosť: 7“, 8“, 9“, 10”

PELA
Rukavice šité z bavlneného úpletu, 
celomáčané v nitrile, s pevnou 
manžetou.
Veľkosť: 10”

ARET
Rukavice šité z bavlneného úpletu, 
celomáčané v nitrile, s pružnou 
manžetou.
Veľkosť:  10”

Rukavice – máčané

1 pár
12 v balení

1 pár
12 v balení

1 pár
12 v balení

1 pár
12 v balení

1 pár
12 v balení

1 pár
12 v balení

1 pár
12 v balení

1 pár
12 v balení

ABRAK / BABBLER
Pletené, bezšvové, polyesterové  
rukavice s vrstvou nitrilu v dlani a na 
prstoch a pružným nápletom.
Veľkosti: 6”, 7“, 8“, 9“, 10”

1 pár
12 v balení
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UVEX COMPACT NB27H
Plátené rukavice, dlaň a celá plocha 
máčaná v nitrilovom kaučuku.
Tuhá manžeta.
Veľkosť: 10”

REDWING / BLANCHE
Pletené rukavice zo silnej priadze 
polyester/bavlna, napustené 
latexom, s dalšou silnou vrstvou 
latexu v dlani a na prstoch a 
pružným nápletom.
Veľkosť: 9“, 10”, 11“

BRITA TOUCH
Pletené, bezšvové, nylonové rukavice, 
s tenkou vrstvou polyuretánu v dlani 
a na prstoch, pružná manžeta.
Na končekoch troch prstov medené 
vlákno pre prácu s dotykovými 
obrazovkami.
Veľkosti: 7“, 8“, 9“, 10”

1 pár
12 v balení

1 pár
12 v balení

1 pár
12 v balení

EN 420

4131

EN 388

EN 420

4121

EN 388

3121

EN 420

EN 388

3122

EN 420

EN 388

EN 407

X2XXXX

EN 420

2121X

EN 388

EN 420

2131

EN 388
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EN 420

EN 388

EN 420

3243X

EN 388

EN 407

X1XXXX
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EN 420

EN 388

EN 420
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EN 388
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EN 420

EN 388

EN 420

3243X

EN 388
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EN 420

EN 388

EN 420

4112

EN 388

4122

EN 420

EN 388

4122

EN 420

EN 388



GADWALL
Pletené, bezšvové obojručné 
rukavice zo stredne silného 
kevlarového úpletu s pružnou 
manžetou
Veľkosť: 7”, 8“, 9“, 10”

RITA
Pletené bezšvíkové rukavice s 
obsahom vlákna UHMWPE a nylonu 
s vysokou odolnosťou proti 
prerezaniu ostrím, dvojité máčanie v 
hladkom, následne v zdrsnenom 
nitrile.
Veľkosť: 8“, 9“, 10”

TITA
Pletené rukavice s obsahom vlákna 
HPPE a nylonu s vysokou 
odolnosťou proti prerezaniu ostrím, 
s vrstvou PVC terčíkmi v dlani a na 
prstoch.
Veľkosť: 8“, 10”

CITA II
Pletené bezšvíkové rukavice s 
obsahom vlákna 400D UHMWPE a 
nylonu s vysokou odolnosťou proti 
prerezaniu ostrím, s vrstvou sivého 
PU v dlani a na prstoch.
Veľkosť: 7”, 8“, 9“, 10”, 11”

NITA
Pletené bezšvíkové rukavice s 
obsahom vlákna HPPE a nylonu a 
skleneným vlaknom s vysokou 
odolnosťou proti prerezaniu ostrím, s 
vrstvou čierneho nitrilu v dlani a na 
prstoch.
Veľkosť: 7”, 8“, 9“, 10”

Rukavice – máčané

1 pár
12 v balení

1 pár
12 v balení

1 pár
12 v balení

1 pár
12 v balení

1 pár
12 v balení

CITA
Pletené bezšvíkové rukavice s 
obsahom vlákna 400D UHMWPE a 
nylonu s vysokou odolnosťou proti 
prerezaniu ostrím, s vrstvou sivého 
PU v dlani a na prstoch.
Veľkosť: 6”, 7”, 8“, 9“, 10”, 11”

1 pár
12 v balení
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TEKPLAST
Rukavice šité z bavlneného úpletu, 
máčané v PVC, odolné kyselinám a 
lúhom. Dĺžka 35 cm
Veľkosť: 9,5” a 10,5”

SELA
Rukavice šité z bavlneného úpletu, 
máčané v PVC, v dĺžke 35 cm
Veľkosť: 10”

KADO
Rukavice šité z bavlneného úpletu, 
máčané v PVC, v dĺžke 27 cm
Veľkosť: 10

1 pár
12 v balení

1 pár
12 v balení

1 pár
12 v balení

Cat.1

GLEREOLA
Protiporézny bezšvový rukávnik s 
otvorom na palec, suchý zips v  
hornej čast ktorý ho dokonale fixuje 
proti zosunutiu  
v dĺžkach 25 cm, 36 cm, 45 cm, 56 cm

CIRU 35 / CIRU 45
Protiporézny bezšvový návlek na 
ruku s otvorom na palec v dĺžkach 
35 a 45 cm.

RETON
Rukavice z nerezových krúžkov s PVC 
sťahovacími remienkami. Maximálna 
odolnosť proti rozerezaniu
Bez manžety / 20cm dlhá manžeta
Veľkosť: 9“, 10”

AKL

444XD

EN 420

EN 388

4543C

EN 420

EN 388

EN 420
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EN 388

EN 420

3342C

EN 388

4544

EN 420

EN 388

1341X

EN 420

EN 388
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2XXXXX
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EN 420
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EN 420

EN 388 EN 388
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EN 420

EN 388

EN 374-1

EN 420EN 420

4131

EN 388



PATON
Celokožené rukavice z hovädzej 
štiepenky v dĺžke 35 cm, s bavlnenou 
podšívkou, zosilnením v dĺani  
Certifikát: zváračské práce typ – A
Veľkosť: 11”

SPINUS
Rukavice z hovädzej štiepenky s 
krytými švami šitými kevlarovou niťou, 
bavlnenou podšívkou a v dĺžke 35 cm. 
Certifikát: zváračské práce typ - A
Veľkosť: 11”

TOUCH N TUFF
Čierne jednorazové nepudrované 
rukavice zo  100 % 0,12 mm silného 
nitrilu bez prímesí, s rolovaným 
okrajom, v celkovej dĺžke  24cm
Veľkosť: 7“, 8“, 9“, 10”
Balenie 100 ks

BARBARY / SPOONBILL
Jednorazové nitrilové 
pudrované / nepudrované rukavice.
Veľkosť: 7“, 8“, 9“, 10”
Balenie 100 ks

AMON
Rukavice z hovädzej štiepenky s 
krytými švami šitými kevlarovou niťou, 
bavlnenou podšívkou a v dĺžke 35 cm. 
Certifikát: zváračské práce typ - A
Veľkosť: 11”

Rukavice – máčané

1 pár
12 v balení

1 pár
12 v balení

1 pár
12 v balení

1 pár
12 v balení

FULVUS
Rukavice z bavlneného úpletu 
máčané v PVC, odolné voči 
mechanickým a chemickým 
rizikám, v celkovej dĺžke 60 cm.
Veľkosť: 10”
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HURI
Celokožené rukavice z lícovej 
hovädziny v dlani, hovädzej štiepenky 
na chrbte s 20 cm dlhou manžetou, 
bez podšívky Celková dĺžka 35cm
Certifikát: zváračské práce typ - B
Veľkosť: 10”

SYRO
Celokožené rukavice z hovädzej 
štiepenky s 15 cm dlhou manžetou, 
bez podšívky. Celková dĺžka 35cm
Certifikát: zváračské práce typ - B
Veľkosť: 11

SANDPIPER BLACK / RED
Celokožené rukavice z hovädzej 
štiepenky v dĺžke 35 cm, s bavlnenou 
podšívkou a krytými švami 
Certifikát: zváračské práce typ - A
Veľkosť: 11”

1 pár
12 v balení

1 pár
12 v balení

Zváracie 

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”

UNIVERSAL 
Rukavice šité z bavlneného úpletu, 
máčané v PVC s obsahom nitrilu, 
hladké / s posypom granulovaného 
PVC v dlani, odolné mechanickým a 
chemickým rizikám, v celkovej dĺžke 
65 cm (s návlekom na pažu) 
45 cm / 35 cm 
Veľkosť: 10,5”

BI-COLOUR
Rukavice z prírodného kaučuku, 
máčané v 0,68 mm silnom neopréne, 
s velúrovou úpravou vnútorného 
povrchu a v celkovej dĺžke 32,2 cm.
Veľkosť: 7“, 8“, 9“, 10”, 11“

1 pár
12 v balení

1 pár
12 v balení 1 pár

12 v balení

AKL

TYP A

AJKLOT

4101X

EN 420

EN 388

EN 374-1

AKL

X120

EN 420

EN 388

EN 374-1

AKL

4121

EN 420

EN 388

EN 374-1

EN 12477/A

413X4X

4543
EN 420

EN 388

TYP A

EN 12477/A

312X3X

3133X
EN 420

EN 388

1 pár
12 v balení
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EN 420

EN 388
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EN 388

EN 12477/B

41XX4X
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EN 420

EN 388

TYP B
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412X3X

2122
EN 420

EN 388

TYP B

AJKLOT

4101X

EN 420

EN 388

EN 374-1

EN 374-1



CRUSADER FLEX
Rukavice šité zo špeciálnej 
tkaniny, máčané v nitrile, s 
izolačnou podšívkou z netkanej 
textílie, odolnosťou pred 
kontaktným teplom do 200 °C, v 
celkových dĺžkach 24 cm a 33 cm.
Veľkosti: 9“, 10”

SPONSA SHORT
Rukavice šité zo špeciálnej 
tkaniny, máčané v nitrile, s 
izolačnou podšívkou z netkanej 
textílie, odolnosťou pred 
kontaktným teplom do 250 °C,
dĺžka 25 cm.
Veľkosti: 11”

MEFISTO M5 DM
Trojvrstvové rukavice z materiálu 
aramid (600 g/m2),
s ochranou pred kontaktným teplom 
do 350 °C, krátkodobo 
i do 500 °C.
Veľkosť: 11“

MEFISTO DM
Palcové trojvrstvové rukavice z 
materiálu aramid (600 g/m2),
s ochranou pred kontaktným teplom 
do 350 °C, krátkodobo 
i do 500 °C.
Veľkosť: 11“

SPONSA
Rukavice šité zo špeciálnej 
tkaniny, máčané v nitrile, s izolačnou 
podšívkou z netkanej textílie, 
odolnosťou pred kontaktným teplom 
do 250 °C, dĺžka 35 cm.
Veľkosti: 9“, 11”

ELEKTRA 36
Rukavice šité z bavlneného úpletu, 
máčané v latexe. Ochrana pred 
dotykovým napätím do 500 V 
v dĺžke 36 cm EN60903
Veľkosť: 11

ELEKTRA 41
Rukavice šité z bavlneného úpletu, 
máčané v latexe. Ochrana pred 
dotykovým napätím do 1000 V 
v dĺžke 41 cm EN60903
Veľkosť: 11

Rukavice – teplu odolné

1 pár
12 v balení

1 pár
12 v balení

1 pár
12 v balení

1 pár
12 v balení

1 pár
12 v balení

VEGA 5 DM
Trojvrstvové rukavice z materiálu 
aramid (600 g/m2), s ochranou pred 
kontaktným teplom do 250 °C, 
krátkodobo i do 450 °C.
Veľkosť: 10“

1 pár
12 v balení
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KILLDEER
Celokožené antivibračné rukavice z 
mäkkej lícovej usne a hovädzej 
štiepenky s voľnou manžetou a 
bavlnenou podšívkou.
Veľkosti: 10”, 11”

TEMA
Celokožené / lícová usneň + 
syntetická tkanina na chrbte.
antivibračné vankúšiky na dlani. 
EN 10819 
Veľkosť: 10”

AMET
Certifikované antivibračné rukavice, 
úplet zo zmesi bavlny a polyestru, 
nitrilové antivibračné vankúšiky na 
dlani. EN 10819
Veľkosť: 10”

1 pár
12 v balení

1 pár
12 v balení

1 pár
12 v balení

Antivibračné

Dielektrické

EN 407

4244X4

2X4X
EN 420

EN 388

EN 12477/A

413X4X

2242
EN 420

EN 388

EN 407

4244X4

2X4X
EN 420

EN 388

EN 407

X2XXXX

3232X
EN 420

EN 388

EN 407

X2XXXX

3232X
EN 420

EN 388

EN 407

X2XXXX

2241
EN 420

EN 388

1522
EN 420

EN 388

3232X
EN 420

EN 388

EN ISO 10819

4X23
EN 420

EN 388

EN ISO 10819

Celokožené

Useň + syntetika

4242
EN 420

EN 388

EN ISO 10819

EN 420
EN 60903

EN 420
EN 60903



EN 511

URBI WINTER
Zateplené celokožené rukavice z 
bravčovej lícovky v dlani a na 
prstoch a bravčovej štiepenky na 
chrbte.
Veľkosť: 9”, 11”

NERO WINTER
Rukavice z impregnovaného PVC s 
podšívkou a zosilnenou vrstvou v 
dlani, z bavlnenej tkaniny na chrbte 
a s pevnou manžetou.
Veľkosť: 11”

BOJAR WINTER
Rukavice z lícovej nábytkovej 
hovädziny v dlani a bavlnenej tkaniny 
na chrbte s teplou podšívkou, a 
lepenou manžetou. 
Veľkosť: 11”  

DINGO WINTER
Rukavice z hovädzej štiepenky v dlani 
s teplou podšívkou, hrubou 
bavlnenou tkaninou na chrbte a 
tuhou manžetou. 
Veľkosť: 11“

ZORO WINTER
Rukavice z bravčovej štiepenky v dlani 
s teplou podšívkou, chrbát a manžeta 
z bavlnenej tkaniny.
Veľkosť: 9”, 11”

ROXY BLUE WINTER
Zateplené rukavice s dvojitým 
úpletom z česaného akrylo-
nylonového úpletu, dlaň a 
prsty povrstvené zdrsneným 
penovým latexom
Veľkosť: 10”

ROXY DOUBLE WINTER
Zateplené rukavice s dvojitým 
úpletom z česaného 
akrylonylonového vlákna, dlaň a 
prsty povrstvené penovým nitrilom
Veľkosť: 10”

Rukavice – zimné

1 pár
12 v balení

1 pár
12 v balení

1 pár
12 v balení

1 pár
12 v balení

1 pár
12 v balení

1 pár
12 v balení

1 pár
12 v balení

CURLEW WINTER
Rukavice z jednofarebnej jemnej 
lícovej hovädziny v dlani a 
polyesterového úpletu reflexnej farby 
na chrbte a tuhej manžete  
Veľkosti: 10”, 11”

1 pár
12 v balení
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ROXY WINTER
Zateplené bezšvové nylonové rukavice 
s vrstvou mikroporézneho 
paropriepustného latexu v dlani a na 
prstoch a pružným úpletom na zápästí 
Veľkosť: 7”, 8”, 10”

INDUSTRY ROXY WINTER
Platené, bezšvové, akrilové rukavice, 
polomáčané v prírodnom latexe so 
zdrsnenou dlaňou.
Veľkosť: 10“

TECHNIK WINTER
Zateplené rukavice šité z jemnej 
lícovej kozinky v dlani  a pružný úplet 
na chrbte a zápästí s prekrytými 
špičkami prstov 
Veľkosť: 8“, 10"

1 pár
12 v balení

1 pár
12 v balení

1 pár
12 v balení

EN 511

X2X

EN 511

X2X

X2X

EN 511

X2X

ZARO WINTER
Zateplené rukavice, úplet česaná 
bavlna, máčané v PVC. Protišmykový 
povrch dĺžka 35 cm
Veľkosť: 11

EN 511

X1X

EN 420

3342X

EN 388

3244

EN 420

EN 388

EN 511

X3X

EN 420

EN 420

3222

EN 388

2211

EN 420

EN 388

2222

EN 420

EN 388

2231

EN 420

EN 388

2221

EN 420

EN 388

EN 420

2232

EN 388

3231

EN 420

EN 388

4221

EN 420

EN 388

1 pár
12 v balení



1st WINTER
Zateplené rukavice s membránou. 
Dlaň s PU membránou Thinsulate 
40g v kombinácii s bambusovým 
vláknom.  
Veľkosť: 8”, 9”, 10”, 11”

SIGYN
Zimné voľnočasové softshellové 
rukavice s membránou  podšívka z 
fleecu. Dlaň vyskóza s polyuretánom 
Na prstoch materiál na ovládanie 
dotykových obrazoviek
Veľkosti: 10”

FREY
Zimné voľnočasové rukavice zo 
strečového fleecu. Na dlaňi 
protišmykové terčíky. Na prstoch 
materiál na ovládanie dotykových 
obrazoviek
Veľkosti: 8”, 10

FULLA
Zimné voľnočasové rukavice z 
polyestru, podšívka a manžeta z 
fleecu. Dlaň vystužená polyuretánom. 
Na prstoch materiál na ovládanie 
dotykových obrazoviek
Veľkosti: 8”, 10

MANI
Zimné voľnočasové rukavice z 
polyestru, podšívka z fleecu. Dlaň 
vystužená polyuretánom. Na prstoch 
materiál na ovládanie dotykových 
obrazoviek
Veľkosti: 8”, 10

Rukavice – zimné

FRIGG
Zimné voľnočasové trojprstové 
rukavice z polyestru, podšívka a 
manžeta z fleecu. Na palci a 
ukazováku materiál na ovládanie 
dotykových obrazoviek
Veľkosti: 8”, 10”
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MYNAH
Zateplené  rukavice šíté zo silného 
farebného fleecu s mäkkou 
podšívkou 
Veľkosť: 7”, 8”, 9”, 10”, 11”

OTUS
Zateplené rukavice šíté z kvalitnej 
umelej kože s podšívkou z 
polyesterového microfleecu. 
Zasilnenie medzi palcom a 
ukazovákom 
Veľkosť: 8”, 11”

ATRA
Zateplené rukavice s membránou. 
Dlaň s PU membránou chrbát z 
pružného nylonového úpletu 
spevneného koženkou. Thinsulate 40g 
v kombinácii s bambusovým vláknom. 
Veľkosť: 8”, 10”

EN 511

1XX

EN 420

3122

EN 388

EN 420

3222

EN 388



Ochrana proti mechanickým rizikám
EN388 - platí pre posudzovanie fyzikálnej a mechanickej odolnosti proti oderu, prerezaniu, prepichnutiu a roztrhnutiu.

a- odolnosť proti oderu (0-4),
b- odolnosť proti prerezaniu (0-5),
c- odolnosť proti roztrhnutiu (0-4),
d- odolnosť proti prepichnutiu (0-4)
e- odolnosť proti rezu podľa ISO

Ochrana proti teplu a ohňu
EN407- norma ustanovuje skúšobné metódy a všeobecné požiadavky na funkčnosť pri vysokých 
teplotách a na označenie rukavíc určených k ochrane rúk pred teplom alebo ohňom. 

a- odolnosť v horľavosti (0-4),
b- odolnosť proti kontaktnému teplu (0-4),
c- odolnosť proti konvenčnému teplu (0-4),
d- odolnosť proti vyžarovanému teplu (0-4),
e- odolnosť proti malému rozstreku roztaveného kovu (0-4),
f - odolnosť proti veľkému rozstreku roztaveného kovu (0-4)

Ochrana pre zváračov
EN12477 Požiadavky a skúšobné metódy pre rukavice používané pri ručnom zváraní kovov, rezaní 
a podobných pracovných postupoch. Zváračské rukavice sa delia do dvoch skupín: rukavice typu 
B sú určené pre prácu, kde je potrebné zachovať veľkú citlivosť, rukavice typu A pre ostatné 
zváračské postupy
Ochrana proti nebezpečenstvám mikroorganizmov a chemickým rizikám

EN374-1 Norma o ochranných rukaviciach, ktoré chránia pred chemickými rizikami a 
mikroorganizmami uvádza požadované výkonnostné požiadavky týkajúce sa rukavíc určených na 
ochranu používateľov pred chemickými látkami a/alebo mikroorganizmami a definuje pojmy, ktoré sa 
dajú používať. 
Prienik (testované podľa normy EN374-3) chemickej látky a/alebo mikroorganizmu na 
nemolekulárnej úrovni - cez póry, švy, malé otvory a iné chyby materiálu ochranných rukavíc. 
Prienik molekúl (testované podľa normy EN374-2) proces, ktorým chemická látka preniká cez 
materiál ochranných rukavíc na molekulárnej úrovni. Rukavice sa považujú za odolné proti 
chemickým látkam, ak majú výkonnostný index pri prieniku molekúl minimálne 2 pre 3 skúšané látky 
z nasledujúcich chemických látok: A- Metanol, B- Acetón, C- Acetonitril, D- Dichlorometán, E- 
Disulfiduhlíka, F- Toluén, G- Dietylamín, H- Tetrahydrofuran, I- Etylacetát, J- n-Heptan, K- Kaustická 
sóda 40%, L- Kyselina sírová 96% , 
M- Kyselina dusičná 65%, N- kyselina octová 99%, O- Hydroxid amónny 25%, P- Peroxid vodíku 
30%, 
S - Kyselina fluorovodíková 40%, T- Formaldehyd 37%

EN 374-2 rukavice proti mikroorganizmom (baktérie, vírusy, huby)

EN 374-1 rukavice odolné v prípade vyšplechnutia slabo koncentrovaných chemických látok, rukavice so 
slabou ochranou proti chemickým látkam (zriedkavý kontakt)

EN 374-3 rukavice odolné proti chemickým látkam (priamy a dlhodobý kontakt)

EN 12477 rukavice odolné pre použitie pri zváraní a podobných postupoch

a b c d e f

Normy, vysvetlivky – rukavice
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a b c d e

Veľkosti
Rozmer dlane

A) obvod dlane B) dĺžka dlane

6 XS 152 160

7 S 178 171

8 M 203 182

9 L 229 193

10 XL 254 204

11 XXL 279 215

12 XXXL 304 226



Ochrana zraku – okuliare

UVEX i-works
Ochranné okuliare so športovým 

vzhľadom. Polykarbonátové 
zorníky s úpravou proti 

poškriabaniu, zahmlievaniu a 
chemikáliám.

Všetky zorníky majú Filter UV 
400. 

Dymový 23%, číry, žltý,
strieborný zrkadlový

Norma EN166, EN170

UVEX pheos cx2
Ochranné okuliare so športovým vzhľadom. 
Polykarbonátové zorníky s úpravou proti 
poškriabaniu, zahmlievaniu a 
chemikáliám.Mäkký komponent spojený so 
zorníkom pre maximálnu ochranu.
Všetky zorníky majú Filter UV 400. 
Dymový 23%, tonovaný CBR 65%, žltý, číry
Norma EN166, EN170

UVEX i-vo
Moderné ochranné okuliare 
športového vzhľadu so zorníkom 
optidur NC, supravison HC-AF 
Polykarbonátové zorníky s 
úpravou proti poškriabaniu, 
zahmlievaniu a chemikáliám. 
Rámik je v oblasti nosníka, čela a 
koncov straníc zmäkčený, 
viacúrovňový sklon ramienok.
Všetky zorníky majú Filter UV 400. 
Hnedý, číry, žltý, dymový 23%
Norma EN166, EN170

UVEX super f OTG
Okuliare cez okuliare, pre používateľov 
dioprických okuliarov. Polykarbonátový 

zorník s integrovanou bočnou ochranou.
Všetky zorníky majú Filter UV 400. 

Dymový 23%, číry, žltý, oranžový
Norma EN166, EN170

UVEX astrospec 
Najobľúbenejšie ochranné okuliare s 

nastaviteľným uhlom a dĺžkou 
ramienok,integrovaná bočná ochrana, 

panoramatický polykarbonátový zorník
Všetky zorníky majú Filter UV 400.

Dymový 23%, číry
Norma EN166, EN170 

UVEX i-3
Štýlové 3-zložkové ochranné okuliare s 

inovatívnymi vlastnosťami.
K dispozícii v štandardnej veľkosti alebo 

úzkej (S) verzii.
 Polykarbonátové zorníky s úpravou proti 

poškriabaniu, zahmlievaniu a chemikáliám.
Všetky zorníky majú Filter UV 400. 

Dymový 23%, číry, žltý, 
strieborný zrkadlový (filter proti oslneniu)

Dodatočný rám, štandardná veľkosť.
Norma EN166, EN170
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i-3s

i-3s

UVEX pheos
Ochranné okuliare so športovým vzhľadom. Polykarbonátové zorníky s úpravou proti 

poškriabaniu, zahmlievaniu a chemikáliám. Mäkké protišmykové konce ramienok, 
veľmi veľké zorné pole. 

K dispozícii v štandardnej veľkosti alebo úzkej (S) verzii. 
Dodatočný hlavový popruh, 

Protiprachový rám štandardná aj úzka verzia,
Všetky zorníky majú Filter UV 400. 

Dymový 23%, strieborný zrkadlový, žltý, číry
Norma EN166, EN170

N / S

SS S S

S

S

S

S



Ochrana zraku – okuliare

NELLORE
Okuliare s polykarbonátovým 
zorníkom, nastaviteľnou dĺžkou 
stranníc, športovým vzhľadom, zorník 
s úpravou proti poškriabaniu
a oroseniu, trieda F podľa normy EN 
166 - ochrana proti nárazu s malou 
energiou, optická trieda 1,
žltý zorník s ochranným filtrom proti 
UV žiareniu podľa normy EN 170, 
dymový zorník s ochranným 
protislnečným filtrom podľa normy 
EN 172. VERNON

Okuliare s polykarbonátovým 
zorníkom, nastaviteľným uhlom a 
dĺžkou stranníc, športovým
vzhľadom, zorník s úpravou proti 
poškriabaniu a oroseniu, trieda F 
podľa normy EN 166 - ochrana proti 
nárazu s malou energiou, optická 
trieda 1, žltý zorník s ochranným fi 
ltrom proti UV žiareniu podľa normy 
EN 170, sivý zorník s ochranným 
protislnečným filtrom podľa normy 
EN 172. Dymový, číry a žltý zorník.

ROZELLE
Ochranné okuliare s 
polykarbonátovým zorníkom a 
nastaviteľnými strannicami. Číry
zorník, nezahmlievajúca úprava, 
úprava proti poškriabaniu, UV filter 
podľa normy EN 170. Zrkadlový zorník 
– úprava proti poškriabaniu, 
protislnečný zorník triedy 1F.

LIMERAY
Okuliare s polykarbonátovým 
zorníkom, optická trieda číslo 1, s 
úpravou proti oroseniu a 
poškriabaniu, EN 166, 
Dymový, číry a žltý zorník.

TERREY
Okuliare s nastaviteľnou dĺžkou 
straníc, špeciálnou konštrukciou na 
práce v priemysle, zorník triedy F 
povrstvený proti oteru, ISO 9001 
Dymový, zrkadlový, číry a žltý zorník.

BARDEN
Ochranné okuliare s nastaviteľnými 
stanicami, PC zorníkom s 
nezahmlievajúcou
úpravou a vrstvou proti 
poškrabaniu. Dodávajú sa v troch 
variantoch: číre, dymové
na ochranu pred oslnením od slnka 
a žlté pre zvýšenie kontrastu pri 
slabom osvetlení.
Dymový, číry a žltý zorník.

BASIC
Ochranné okuliare s čírym 
polykarbonátovým panoramatickým 
zorníkom triedy F, vhodné i na 
dioptrické okuliare.

CRYSTALLUX
Okuliare s polykarbonátovým 
zorníkom tr. 1FT EN 166, s úpravou 
proti zahmlievaniu a proti 
poškriabaniu. Tvarovaný zorník s 
odnímateľným tesnením. Dymový a 
číry zorník

1 ks
15 v balení

1 ks
10 v balení

1 ks
10 v balení

1 ks
10 v balení

1 ks
10 v balení

1 ks
10 v balení

1 ks
10 v balení

1 ks
10 v balení
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CXS PANTHERA
Okuliare s polykarbonátovým 
zorníkom, zorník s úpravou proti 
poškriabaniu a Polarizovanými 
zornikmi s UV ochranou 

CXS MARGAY
Okuliare s polykarbonátovým čírim 
zorníkom tr. 1FT EN 166, s úpravou 
proti zahmlievaniu a proti 
poškriabaniu. Tvarovaný zorník s 
neoprenovým tesnením. Elastická 
nastaviteľná textilná páska



Ochrana zraku – okuliare, štíty

WELDGUARD SE 1140
SA1140 – Ochranné nepriamo 
vetrané okuliare s mäkkou 
plastovou lícnicou, pevným čírym
obdĺžnikovým zorníkom triedy F, 
odklápacím zváračským zorníkom, 
možnosťou nasadenia na dioptrické 
okuliare, ochranou proti žiareniu 
vznikajúcom pri zváraní, vhodné pri 
zváraní. Tmavé ochranné zváračské 
sklá nie sú súčasťou, treba ich 
objednať samostatne. 
Norma: EN 175 a EN 166.

NÁHRADNÉ SKLO PRE ZVÁRANIE 
108x51 MM, 
ČÍRE 00, DYMOVÉ 05-12

Ochrana pri zváraní

OKULA ŠTÍT 28
Ochranný štít s rozmermi 
220 x 290 mm / 330 x 290 mm z 
číreho PMMA hrubého 2 mm je 
typom štítu s hlavovým nosičom. Je 
určený na ochranu očí a tváre pred 
nárazom pomaly letiacich častíc s 
dopadovou energiou max. 0,56 J. 
Umožňuje súčasné použitie s 
dioptrickými okuliarmi. 
Norma: EN 166.

VISIGUARD
Číry PC celotvárový štít s náhlavným 
držiakom a polykarbonátovým 
zorníkom triedy tvrdosti B a optickej 
triedy 1. Norma: EN 166.

NÁHRADNÝ POLYKARBONÁTOVÝ 
ZORNÍK, ČÍRY, DRÔTENÝ
Norma: EN 1731
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WAITARA
Ochranné nepriamo vetrané 
okuliare s nezahmlievajúcou 
úpravou a tvrdeným zorníkom 1F.

PILLI
Ochranné priamo vetrané okuliare s 
plochým PC zorníkom triedy 1F a 
mäkkou plastovou lícnicou.

JAGUAR
Anatomicky tvarované panoramatické 
okuliare s
mäkkou plastovou lícnicou, 
polykarbonátovým zorníkom triedy 
1BT, krytým vetraním, ochranou
pred striekajúcimi kvapalinami a 
možnosťou nasadenia na dioptrické 
okuliare.

ARTILUX WELD
Modré ochranné nepriamo vetrané 
okuliare s odklápacími kruhovými 
zorníkmi triedy F, možnosťou nasadenia 
na dioptrické okuliare
a ochranou proti žiareniu  
vznikajúcom pri zváraní,
vhodné pri zváraní. 
Norma: EN 166.

NÁHRADNÉ SKLO PRE ZVÁRANIE, 
TMAVOSŤ 06-08
ALEBO ČÍRE 05

UVEX ULTRAVISION
Okuliare uzavreté, pre používateľov 
dioptrických okuliarov. Okuliare s ľahko 
vymeniteľným zorníkom.
Filter UV 400 a infračervené žiarenie. 
Norma EN166, EN169, BKN CE
Úroveň ochrany pri zváraní: 5W

UVEX i-vo
Moderné ochranné okuliare, filtre proti 
ultrafialovému a infračervenému žiareniu, 
zorníky s úpravou proti poškriabaniu, 
zahmlievaniu a chemikáliám. Rámik je v 
oblasti nosníka, čela a koncov straníc 
zmäkčený, viacúrovňový sklon ramienok.
Filter UV 400 a infračervené žiarenie. 
Norma EN166, FTKN CE
Úroveň ochrany pri zváraní: 1,7W, 3W, 5W

Štíty

UVEX super f OTG
Okuliare cez okuliare, pre používateľov 
dioprických okuliarov. Polykarbonátový 

zorník s integrovanou bočnou ochranou.
Filter UV 400 a infračervené žiarenie. 

Norma EN166, FTKN CE
Úroveň ochrany pri zváraní: 1,7W, 3W, 5W

EN 166 - ochrana proti nárazu s malou energiou 
EN 169 - filtre proti zváraní
EN 170 - ochrana proti UV žiareniu
EN 172 - ochrana proti slnečnému žiareniu 
EN 175 - ochrana proti žiareniu pri zváraní 
EN 1731 - špecifikácia pre prostriedky z pletiva

Normy



Ochrana sluchu – zátky, slúchadlá

UVEX x-fit 37 dB
Jednorazové zátkové chrániče sluchu
z mäkkej PU peny s ergonomickým
dizajnom pre jednoduchšie umiestnenie
do zvukovodu a dokonalé priľnutie
k jeho stenám pre vysoký komfort
použitia.

UVEX com4-fit 33 dB
Jednorazové zátkové chrániče sluchu z mäkkej 
PU peny s ergonomickým dizajnom pre užšie a 
menšie zvukovody. Jednoduchšie umiestnenie 
do zvukovodu a dokonalé priľnutie k jeho 
stenám pre vysoký komfort použitia.

Náhradné náplne pre automat UVEX
xcat-fit - limetková, 26 dB, 400 párov
hi-com - limetková, 24 dB, 300 párov
x-fit - limetková, 37 dB, 300 párov
com4-fit -oranžová, 33 dB, 300 párov

UVEX xcat-fit 26 dB
Jedinečne tvarované umývateľné zátkové 
chrániče sluchu spojené bezpečnostným 
vinylovým vláknom, so zavádzaciou rukoväťou.

UVEX hi-com 24 dB
Jednorazové zátkové chrániče sluchu
z mäkkej PU peny, zaisťuje nízke tlmenie, 
umožňuje vynikajúce vnímanie reči, použitie 
v tichších prostrediach

1 pár
50 v balení

1 pár
50 v balení

1 pár
120 v balení

1 pár
200 v balení

1 pár
250 v balení 1 pár

250 v balení
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E·A·R SUPERSOFT 36 dB
Jednorazové tvarovateľné zátkové chrániče 
sluchu z veľmi mäkkej PU peny s oblým 
zakončením, vyvíjajú minimálny a 
rovnomerný tlak na stenu zvukovodu.

E·A·R SOFT CORDED 36 dB
Jednorazové tvarovateľné zátkové chrániče 
sluchu z veľmi mäkkej PU peny s oblým 
zakončením, vyvíjajú minimálny a rovnomerný 
tlak na stenu zvukovodu. 
Dodávajú sa so šnúrkou.

E·A·R CLASSIC 28 dB
Jednorazové tvarovateľné umývateľné 
zátkové chrániče sluchu zo špeciálnej PVC 
peny, nedráždia pokožku, tvarová pamäť 
umožňuje postupné a dokonalé priľnutie k 
stene zvukovodu, jednoduché
a pohodlné použitie.

E·A·R CLASSIC CORDED 29 dB
Jednorazové tvarovateľné umývateľné zátkové 
chrániče sluchu zo špeciálnej PVC peny, 
nedráždia pokožku, tvarová pamäť umožňuje 
postupné a dokonalé priľnutie k stene 
zvukovodu, jednoduché
a pohodlné použitie.
Dodávajú sa so šnúrkou.1 pár

250 v balení
1 pár
200 v balení

1 pár
250 v balení 1 pár

200 v balení

Výdajný automat UVEX
Robustný nástenný automat, zatky k 
dispozícii jedným kliknutím. Vhodný 
pre všetky jednorázové zátky UVEX

UVEX whisper 23 dB
Tvarované umývateľné zátkové chrániče 
sluchu spojené lankom, so zavádzaciou 
rukoväťou a veľmi jemnými lamelami 
príjemnými k pokožke a vhodnými pre 
takmer každú veľkosť
Zvukovodu. Vrátane priesvitného 
puzdra na uloženie.

3M 1110 37 dB
Jednorazové zátkové chrániče sluchu
z mäkkej PU peny s ergonomickým
dizajnom pre jednoduchšie umiestnenie
do zvukovodu a dokonalé priľnutie
k jeho stenám pre vysoký komfort
použitia.

E·A·R ULTRAFIT CORDED 32 dB
Tvarované umývateľné zátkové chrániče 
sluchu spojené bezpečnostným vinylovým 
vláknom, so zavádzaciou rukoväťou a tromi 
veľmi jemnými lamelami (stromčekovité),
v univerzálnej veľkosti.

3M 1271 25 dB
Zátkové chrániče sluchu z mäkkého materiálu 
pre viacnásobné použitie,
jednoduché zavedenie do zvukovodu vďaka 
novému dizajnu, so skladovacím puzdrom 
vrátane spony na opasok.
Dodávajú sa so šnúrkou. 1 pár

50 v balení
1 pár
50 v balení



Ochrana sluchu – slúchadlá

ED 1H 26 dB
Dielektrický mušľový chránič sluchu s 
odolným, ľahko nastaviteľným a 
stabilným teleskopickým hlavovým 
oblúkom s mäkkou širokou hlavovou 
penou pre zvýšené pohodlia. 
Váha 227 g, EN 352-1:2002..

ED 2H 30 dB
Dielektrický mušľový chránič sluchu s 
odolným, ľahko nastaviteľným a 
stabilným teleskopickým hlavovým 
oblúkom s mäkkou širokou hlavovou 
penou pre zvýšené pohodlia. 
Váha 248 g, EN 352-1:2002.

ED 3H 33 dB
Dielektrický mušľový chránič sluchu s 
odolným, ľahko nastaviteľným a 
stabilným teleskopickým hlavovým 
oblúkom s mäkkou širokou hlavovou 
penou pre zvýšené pohodlia. 
Váha 277 g, EN 352-1:2002.

LA 3001
Veľmi ľahký dielektrický mušľový chránič s hmotnosťou 163 g. 

V troch farebných prevedeniach: červená, modrá, zelená. Norma: EN 352.

G 500 V5 CH 510-OR
Žltý mušľový chránič sluchu Peltor H510A s plastovým náhlavným držiakom,

v kombinácii s drôteným a polykarbonátovým tvárovým štítom.

EP 167
Mušľový chránič sluchu s možnosťou uchytenia na takmer každú prilbu

76

H510A OPTIME I 27 dB
Ľahký žltý mušľový chránič sluchu s 
penou plneným hlavovým oblúkom a 
tesniacimi vankúšikmi, hmotnosť 
150 g, vhodný na použitie v priemysle.
Verzia s náhlavným oblúkom alebo s 
možnosťou pripnutia na prilbu

H520A OPTIME II 31 dB
Výkonný stredný tmavozelený mušľový 
chránič sluchu s hlavovým oblúkom, 
kvapalinou a penou plnenými tesniacimi 
vankúšikmi, hmotnosť 210 g, tlmí dobre 
i nízke frekvencie, vhodný do hlučného 
prostredia.
Verzia s náhlavným oblúkom alebo s 
možnosťou pripnutia na prilbu

H540A OPTIME III 35 dB
Vysokovýkonný čierno-červený chránič 
sluchu s hlavovým oblúkom a penou 
plnenými tesniacimi vankúšikmi, s 
dvojitou stenou mušlí, hmotnosť
265 g, tlmí výborne v celom rozsahu 
frekvencií.
Verzia s náhlavným oblúkom alebo s 
možnosťou pripnutia na prilbu

EN 352-1 - mušľové (slúchadlové) chrániče sluchu (obsluha strojov, montážnej linky)
EN 352-2 - zátkové chrániče sluchu (pracovník v potravinárskom priemysle pri spracovaní potravín
EN 352-3 - mušľové chrániče sluchu na priemyselnú prilbu

Normy



Ochranné prilby

MK 7
Pohodlná prilba s vetracími otvormi, 
nastaviteľnou veľkosťou pomocou 
ozubeného kolieska, 6-bodovým 
textilným hlavovým krížom, koženkovým 
potným pásikom.

EVO 3 / EVO 3 s kolieskom
Pevná, ľahká, výnimočne komfortná 
prilba. Individuálne nastaviteľný 
6-bodový textilný náhlavný kríž. Veľkosť 
nastaviteľná posuvným pásikom / 
kolieskom. 3-bodové nastavenie hĺbky 
postroja. Spĺňa normu EN397, 440 V.

LAS S14
Ľahká polyetylénová fazetová škrupina s 
predĺžením nad zátylkom, zavesená
v štyroch bodoch na textilných pásikoch, 
celková hmotnosť 310 g, na prácu do -30 
°C, životnosť 4 roky, certifikát podľa 
normy EN397.

MK1
Pohodlná ľahká prilba s nastaviteľnou 
veľkosťou pomocou ozubeného pásika, 
6-bodovým PE hlavovým krížom, bez 
vetracích otvorov.

EVO 2
Moderná úsporná prilba so  
6-bodovým PE hlavovým krížom, 
s 3-bodovým nastavením hĺbky a 
OneTouch TM posuvným pásikom. Spĺňa 
normu EN397

LAS S17
Ľahká polyetylénová fazetová škrupina s 
predĺžením nad zátylkom, zavesená v 
šiestich bodoch na PE náhlavnom kríži, 
celková hmotnosť 331 g, na prácu do -
30 °C, životnosť 4 roky, certifikát podľa 
normy EN397.

77

UVEX pheos IES
Najpredávanejšia prilba s možnosťou 
pripevnenia okuliarov Pheos a i-Works.
6-bodový textilný náhlavný kríž. Veľkosť 
nastaviteľná posuvným pásikom 
Použitie až do -30 C̊. Veľkosť 55 - 61cm.
EN397

UVEX pheos B / pheos B-WR
Pevná, ľahká, odvetraná výnimočne 
komfortná prilba. 6-bodový textilný 
náhlavný kríž. Veľkosť nastaviteľná 
posuvným pásikom / kolieskom (WR). 
Použitie až do -30 C̊. Veľkosť 51 - 61cm.
EN397

UVEX pheos E / pheos E-WR
Pevná, ľahká, odvetraná výnimočne 
komfortná prilba. 6-bodový textilný 
náhlavný kríž. Veľkosť nastaviteľná 
posuvným pásikom / kolieskom (WR). 
Použitie až do -30 C̊. Odolnosť 1000V DC
Veľkosť 51 - 61cm.  EN397, EN50365

UVEX pheos alpine
Multifunkčná odvetraná prilba pre 
práce vo výškach, s pevne prinitovaným 
štvorbodovým podbradným popruhom, 
6bodový textilný kríž, nastaviteľná 
veľkosť pomocou kolieska
Veľkosť 52 - 61cm.
EN397, EN12492 

UVEX pheos airwing B-S / B-S-WR
Ochranná prilba s maximálnym 
odvetrávaním, s krátkym šiltom a 
6-bodovým textilným hlavovým krížom, 
Veľkosť nastaviteľná posuvným pásikom / 
kolieskom (B-WR)
Veľkosť 52 - 61cm.
EN397

UVEX super boss
Prilba s nastaviťeľnými vetracími 
štrbinami, 6-bodovým textilným krížom. 
Veľkosť nastaviteľná posuvným pásikom. 
Použitie až do -20 C̊. Veľkosť 52 - 61cm.
EN397

Pheos B biela žltá oranžová červená modrá čierna

Alpine biela žltá oranžová červená zelená modrá čierna

Pheos E biela žltá

Pheos IES biela žltá oranžová červená modrá čierna

Super boss biela žltá modrá

Pheos B-WR biela žltá oranžová červená zelená modrá

Pheos B-WR biela žltá oranžová červená zelená modrá čierna Pheos E-WR biela žltá oranžová červená zelená modrá



Ochranné prilby

Držiak štítu k prilbám
Prilby: EVO 2, 3

Štít k prilbe MK7
Štít je možné zasunúť do vnútra prilby.

Okuliare EVOSPEC
Vysúvateľné okuliare k prilbám EVO3, 
vrstva proti zahmlievaniu a 
poškriabaniu. Číry a dymový variant. 
EN166.1F.

Potný pásik
Vhodný pre prilby MK 7, EVO

Vhodný pre prilby LAS S14

Vhodný pre prilby LAS S17

Hlavová výstelka
Textilná 4-bodová vhodná k prilbe LAS 
S14

PE 6-bodová vhodná k prilbe 
LAS S17

PELTOR PEL LES
Lesnícka súprava skladajúca sa
z prilby Peltor G2000 a mušľového
chrániča sluchu s odklopnou drôtenou 
mriežkou a plachtičkou na zátylku.
Možnosť objednať samostatne: drôtený 
štít, výstelka, plachtička, slúchadlá

Ramienok pod bradu 
Elastický remienok pod bradu 
Prilby: MK1, 7, EVO 2, 3
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Štíty
Prilby: EVO 2, 3
acetátový, polykarbonátový, drôtený, 
tmavý zváračský

Remienky pod bradu 
Prilby: LAS S14, LAS S17

Normy
EN 397 - rozsah teplot pri používaní +150 C̊ až do -30C̊. Ochrana pred striekancami roztaveného kovu, izolácia do 400V, 
EN50365 - dodatočná ochrana na použitie do 1000V striedavého prúdu alebo 1500V jednosmerného
EN12492 -prilby pre horolezcov 



Ochrana dýchacích ciest – polomasky, fiiltre, masky

REFIL 511 / SPIRO 511
Skladací respirátor s výdychovým 
ventilom do 4x NPK/PEl, proti pevným 
časticiam a kvapalným aerosólom, FFP1 
NR.

REFIL 811 / SPIRO 811
Tvarovaný respirátor s výdychovým 
ventilom do 4x NPK /PEl, proti pevným 
časticiam a vodným aerosólom, FFP1 
NR.

REFIL 831 / SPIRO 831
Tvarované respirátory s výdychovým 
ventilom do 10x NPK/PEl, proti pevným 
časticiam a vodným aerosólom, FFP2 NR.

REFIL 831S / SPIRO 831S
Tvarovaný respirátor s výdychovým 
ventilom a vrstvou aktívneho uhlia do 
10x NPK/PEl, proti pevným časticiam a 
vodným aerosólom, FFP2 NR. 

MANLY
Jednorázové hygienické rúška 
zabraňujúce kontaminácii výrobkov. 

SPIRO FFP3
Tvarovaný respirátor s výdychovým 
ventilom do 50x NPK P, FFP3.

UVEX Air c 3310
Skladací respirátor s  výdychovým 
ventilom, nastavovacia dĺžka gumičiek, 
do 50x NPK D (úspešná skúška proti 
dolomitovému prachu) FFP3, ochrana 
proti mikroorganizmom, azbestu

UVEX Air c 2310
Tvarovaný respirátor s  výdychovým 
ventilom, nastavovacia dĺžka gumičiek, 
pre väčšie kontúre tváre do 50x NPK D 
(úspešná skúška proti dolomitovému 
prachu) FFP3, ochrana proti 
mikroorganizmom, azbestu

UVEX Air c 2312
Tvarovaný respirátor s  výdychovým 
ventilom, nastavovacia dĺžka gumičiek, 
do 50x NPK D (úspešná skúška proti 
dolomitovému prachu) FFP3, ochrana 
proti mikroorganizmom, azbestu

1 ks
100 v balení

1 ks
10 v balení

1 ks
10 v balení

1 ks
10 v balení

1 ks
10 v balení

1 ks
15 v balení

1 ks
15 v balení

1 ks
15 v balení

1 ks
50 v balení

79

UVEX Air c 3110
Skladací respirátor s výdychovým 
ventilom do 4x NPK D (úspešná skúška 
proti dolomitovému prachu) FFP1.

UVEX Air c 2110
Tvarovaný respirátor s výdychovým 
ventilom do 4x NPK D (úspešná skúška 
proti dolomitovému prachu) FFP1.

UVEX Air c 3210
Skladací respirátor s výdychovým 
ventilom do 10x NPK D (úspešná skúška 
proti dolomitovému prachu) FFP2.

UVEX Air c 3220
Skladací respirátor s aktívnym uhlím a 
výdychovým ventilom do 10x NPK D 
(úspešná skúška proti dolomitovému 
prachu) FFP2, potláča pachy, pary a 
plyny

UVEX Air c 2210
Tvarovaný respirátor s výdychovým 
ventilom do 10x NPK D (úspešná skúška 
proti dolomitovému prachu) FFP2.

UVEX Air c 2220
Tvarovaný respirátor s aktívnym uhlím a 
výdychovým ventilom do 10x NPK D 
(úspešná skúška proti dolomitovému 
prachu) FFP2, potláča pachy, pary a 
plyny

1 ks
15  v balení

1 ks
15 v balení

1 ks
15 v balení

1 ks
15 v balení

1 ks
15 v balení

1 ks
15 v balení



Ochrana dýchacích ciest – polomasky, fiiltre, masky

Masky

3M Filtre proti časticiam
5911 - FFP1   
5925 - FFP2   
5935 - FFP3   
Tieto filtre možno použiť s polomaskou 
radu 6000, 7500 a/alebo s celotvárovou 
maskou 6800

3M Filtre proti plynom a parám
6051 - A1, 6055 - A2, 6057 - ABE1, 
6059 - ABEK1
Tieto filtre možno použiť s polomaskou 
radu 6000, 7500 a/alebo s celotvárovou 
maskou radu 6800.

3M 6800
Celotvárová maska 3M
Veľkosť: S, M

3M 7500
Polomaska 3M gelová
Veľkosť: S, M, L

3M 6000
Polomaska 3M gumová
Veľkosť: S, M, L

3M drziak 501, 603
501 držiak filtra proti časticiam

603 držiak pod filter proti časticiam

1 pár
1 v balení

1 pár
1 v balení

1 pár
1 v balení

1 ks
1 v balení

1 ks
1 v balení

1 ks
1 v balení
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3M 9312
Skladací respirátor s výdychovým 
ventilom do 4x NPK P, FFP1.

3M 9322
Skladací respirátor s výdychovým 
ventilom do 12x NPK P, FFP2.

3M 9332 
Skladací respirátor s výdychovým 
ventilom do 50x NPK P, FFP3.

1 ks
10 v balení 1 ks

10 v balení

1 ks
10 v balení

Filtre

Normy, vysvetlivky

FFP1 - ochrana proti pevným a kvapalným časticiam, v koncentrácii do 4 x NPK - P *
Nízka úroveň jemného prachu / aerosólov na báze oleja alebo vody ( pieskovanie, vŕtanie, rezanie )

FFP2 - ochrana proti pevným a kvapalným časticiam, v koncentrácii do 12 x NPK - P *
Stredná úroveň jemného prachu / aerosólov na báze oleja alebo vody ( sadra, cement, drevený prach )

FFP3 - ochrana proti pevným a kvapalným časticiam, v koncentrácii do 50 x NPK - P *
Vyššia úroveň jemného prachu / aerosólov na báze oleja alebo vody ( nebezpečný prášok z liečiv, biologické 
činidla a vlákna )

NPK-P  najvyššia prístupná koncentrácia v prostredí

6051 - A1 - ochrana proti plynom a organickým výparom 
6055 - A2 - ochrana proti plynom a organickým výparom
6057 - ABE1 - ochrana proti organickým, anorganickým a kyslým plynom
6059 - ABEK1 - ochrana proti organickým, anorganickým, kyslým plynom, čpavku a derivátom



Bezpečnostné postroje

LX4 *PSHLX4
Pohodlný postroj s automatickými 
rychloupínacími sponami, elastickými 
ramennými popruhmi, širokým 
bedrovým pásom s bočnými okami, 
zadný a predný kotviaci prvok a 
nastaviteľné ramenné a stehenné 
popruhy, je vhodný na práce v oblasti
energetiky, stavebníctva, hmotnosť 1,8 
kg, veľkosti M-XL, spĺňa normy EN 361, 
EN 358 (CE 0082).

LX2 *PSHLX2
Univerzálny typ zachytávacieho postroja 
so širokou škálou použitia, so
zadným a predným kotviacim prvkom, 
polohovacím pásom s bočnými okami,
nastaviteľnými ramennými a 
stehennými popruhmi a predĺženým 
popruhom k zadnému záchytnému 
prvku, spĺňa normy EN 361, EN 358 (CE 
0082).

BASIC *PSHBASICMXL
Základný typ postroja určený na 
štandardné práce v stavebníctve 
(pokrývači, klampiari apod.) so zadným a 
predným kotviacim prvkom, 
nastaviteľnými ramennými a stehennými 
popruhmi a predĺženým popruhom k 
zadnému záchytnému prvku, spĺňa 
normu EN 361 (CE 0082).

STATIC
Bezpečné lano s nízkou prieťažnosťou a 
vysokou pevnosťou vhodné najmä na 
výškové práce.
Ø 10,5mm dľžka: 30, 40, 50, 60m

PPB20MLB1015L2
Pracovný polohovací pás s bedrovou 
výstuhou, polohovacími okami a sponou 
pre nastavenie veľkosti, pútkami pre 
pripojenie brašny na náradie, 
univerzálnym bezpečnostným 1,5 m 
dlhým lanom s nastavovačom a 
oceľovou karabínou s poistkou, spĺňa 
normy EN 362, EN 354, EN 358 (CE 
0082).

PSALT011L011
Tlmič pádu s PA spletaným 1,8 m dlhým 
lanom (Ø 10,5 mm), oválnou karabínou 
na tlmiči a lane, spĺňa normu EN 355 
(CE 0082)

PSA2LT22L DOUBLE
Tlmič pádu s dvoma lanami a 
karabínovými hákmi. Tlmič možno 
použiť pre výstup po konštrukciách, 
stĺpoch a rebríkoch. 
EN 355 (CE 0082).

PPDPROT 320 L2
PPDPROT 330 L2
Pracovné polohovacie 2 m alebo 3 m 
dlhé laná (Ø 14 mm), s nastavovačom 
dĺžky a ochranou lana, šitým okom s 
karabínou AZ 002, karabína AZ 011 
štandardne súčasťou nastavovača, spĺňa 
normu EN 358 (CE 0082).

AZ011 – KARABINA
Oceľová oválna karabína so 
skrutkovacou poistkou a pevnosťou 20 
kN, možnosť otvorenia 18 mm, spĺňa 
normu EN 362.

AZ014T – KARABINA
Ľahká karabína s automatickou poistkou 
twist lock, možnosť otvorenia 25 mm, 
rozmery 115 x 74 mm,  
spĺňa normu EN 362.

1 ks
5 v balení
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Normy, vysvetlivky
EN 354 - ochrana proti pádu z výšky - spojovacie prostriedky
EN 355 - ochrana proti pádu z výšky - tlmiče 
EN 358 - pásy pre pracovné polohovanie zadržiavanie a pracovné 
polohovacie spojovacie prostriedky
EN 361 - ochrana proti pádu z výšky - postroje
EN 362 - ochrana proti pádu z výšky - karabíny



Drogéria

Umývací prostriedok FOX 10L
Čistiaci prostriedok na riad

Umývací prostriedok HIT
Univerzálny čistiaci prostriedok na 
všetky povrchy so silno 
odmasťujúcimi vlastnosťami
Balenie: 5kg, 10kg

Toaletný papier JUMBO
1-vrstvový šedý 190, 240, 280
2- vrstvový biely 190, 240, 280

Papierové utierky Zik-Zak
Biele - celulóza 2 - vrstvové 3200ks 
Šedé - recyklované 1-vrstvové 5000ks
Zelené - recyklované 1-vrstvové 5000ks

Papierová utierka WYPALL L20
Priemyselná utierka v rolke, materiál 
Airflex pre prácu s olejmi a vodou, 
vysoko savá a pevná 
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SAVO Originál
Tekutá dezinfekcia plôch, predmetov, 
pitnej vody, vody v bazénoch
Objem: 1L

1 ks
6 v balení

SAVO WC 
Dezinfekčný gélový čistič na WC 
Objem: 750ml

1 ks
12 v balení

SOLVINA Industry 450 g
Pilinová, na silno znečistené ruky.

SOLVINA Abraziv 450 g
Abrazívna, na silno znečistené ruky.

MIO universal 600 g
Univerzálny, abrazívny čistiaci 
prostriedok na umývanie silno 
znečistených rúk a pracovných plôch.

1 ks
12 v balení

1 ks
12 v balení

1 ks
16 v balení

Tekuté mydlo 
Tekuté mydlo na ruky s glycerínom
V troch vôňach
Balenie: 5L

Tekuté mydlo s pumpičkou
Tekuté mydlo na ruky s glycerínom
V troch vôňach
Balenie: 500 ml

ISOLDA 100 ml
Harmančeková 
Nechtíková 
Aloe vera 
Olivová 

INDULONA 100 ml
Univerzálna (modrá)
Nechtíková (oranžová)
Dezifekčná (ružová)

Toaletný papier HARMONY
3- vrstvový 8 ks



Doplnky

PODLOŽKA POD KOLENÁ
Materiál: EVA (etilén, vinyl, acetát)

VÝSTUHA KOLIEN
Výstuha do kolenných vreciek 
montérkových nohavíc, napr. Emerton, 
Narelan, Sirius, Stanmore

NÁKOLENÍK polyuretán
Materiál: polyuretán, farba žltá

NÁKOLENÍK PVC
Materiál: PVC, farba čierna

OPASOK na náradie
Textilný, jedno alebo dvoj vreckový

NÁKOLENÍK guma
Materiál: guma, farba čierna

1 ks
10 v balení 

1 ks
10 v balení

1 pár
10 v balení

1 pár
10 v balení

1 pár
10 v balení

1 ks
10 v balení

Bezpečnostná zábrana  500m
Bezpečnostná červeno biela páska

LED lampa kĺbová
Nabíjateľná led lampa s COB LED 
pásikom a led diódou na kĺbe, s 
magnetom, a klipom za opasok 
14,8x4,7cm / 11x3,6cm

Perové LED svietidlo
Led svietidlo s COB LED pásikom a led 
diódou, s magnetom, a klipom za opasok 
napájanie dvoma AAA batériami
Vo farbách červená, čierna, modrá
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LED lampa slim
Nabíjateľná úzka led lampa s COB LED 
pásikom, s nastaviteľnou intenzitou 
svietenia, kĺbovým magnetom v spodnej 
časti.

Samolepiaca páska 
Samolepiaca čierno-žltá trasovacia 
páska dĺžka 33m šírka 60mm

PVC reťaz
Červeno-biela, umývateľná, 
antimagnetická, reťaz  odolná teplotám 
-10 až +75C̊, priemer 8mm

Čelová lampa AAA
Led svietidlo s naklápaním, hlavné led 
svetlo s funkciou stlmenia, prídavné 
červené diódy s funkciou svietenia a 
blikania, napájanie troma AAA 
batériami

Čelová lampa nabíjacia
Nabíjateľné Led svietidlo so senzorom 
zapnutia a naklápaním, hlavné led svetlo 
s funkciou stlmenia a blikania, prídavné 
červené diódy s funkciou svietenia a 
blikania, napájanie troma AAA batériami

LISOVANÝ TEXTIL
Zlisovaný textil do 10kg balení v troch 
druhoch: farebný mix, svetlý, biely



MARTIN-PRIEKOPA

RUŽOMBEROK

ŽILINA

MARTIN - CENTRUM

VRÚTKY

BANSKÁ BYSTRICA
MARTIN - TULIP

ASWEX Miroslav Bobek 
Sučianska 25, 036 08 Martin 8, 0915 252 465

aswex@aswex.sk, www.aswex.sk


	Snímka 1
	Snímka 2
	Snímka 3
	Snímka 4
	Snímka 5
	Snímka 6
	Snímka 7
	Snímka 8
	Snímka 9
	Snímka 10
	Snímka 11
	Snímka 12
	Snímka 13
	Snímka 14
	Snímka 15
	Snímka 16
	Snímka 17
	Snímka 18
	Snímka 19
	Snímka 20
	Snímka 21
	Snímka 22
	Snímka 23
	Snímka 24
	Snímka 25
	Snímka 26
	Snímka 27
	Snímka 28
	Snímka 29
	Snímka 30
	Snímka 31
	Snímka 32
	Snímka 33
	Snímka 34
	Snímka 35
	Snímka 36
	Snímka 37
	Snímka 38
	Snímka 39
	Snímka 40
	Snímka 41
	Snímka 42
	Snímka 43
	Snímka 44
	Snímka 45
	Snímka 46
	Snímka 47
	Snímka 48
	Snímka 49
	Snímka 50
	Snímka 51
	Snímka 52
	Snímka 53
	Snímka 54
	Snímka 55
	Snímka 56
	Snímka 57
	Snímka 58
	Snímka 59
	Snímka 60
	Snímka 61
	Snímka 62
	Snímka 63
	Snímka 64
	Snímka 65
	Snímka 66
	Snímka 67
	Snímka 68
	Snímka 69
	Snímka 70
	Snímka 71
	Snímka 72
	Snímka 73
	Snímka 74
	Snímka 75
	Snímka 76
	Snímka 77
	Snímka 78
	Snímka 79
	Snímka 80
	Snímka 81
	Snímka 82
	Snímka 83
	Snímka 84

