DS-PJ50YBRL
Juosmeninė gero matomumo striukė PJ50
-užsegama užtrauktuku;
-nusegamos rankovės;
-išsegamas kailinis pamušalas;
-nusegama kailinė apykaklė;
-patentuotas Texpel™ Splash audinio padengimas,
suteikiantis atsparumą vandeniui, atstumiantis purvą, bet
leidžiantis odai kvėpuoti.
Sudėtis:
-išorinis audinys- 55% medvilnė, 45% poliesteris, 240g/m2
-pamušalas- 100% poliesteris (dirbtinis kailis), 460 g/m2
-užpildas- 100% poliesterio užpildas, 120 g/m2
Spalva: geltona/juoda
Galimi dydžiai: S-3XL
Standartai: EN ISO 20471 3 klasė
DR-0301046470064
Gero matomumo Knoxfield švarkas su nusegamomis
rankovėmis
-užsegamas užtrauktuku su atvartu;
-stati apykaklė;
-nusegamos rankovės;
-elastiniai rankogaliai;
-D formos žiedas;
-šviesą atspindinčios juostos;
Sudėtis: 80% poliesteris, 20% medvilnė
Audinio storis: 290 g/m2
Galimi dydžiai: 46-64
Standartai: EN ISO 20471:2013 2 klasė (švarkas); EN ISO
20471:2013 1 klasė (liemenė).
DP-03020328A1054A
Puskombinezonis KNOXFIELD
-reguliuojamo ilgio petnešos su elastiniu intarpu;
-elastinis juosmuo nugaroje;
-pastiprintos kelių sritys su kišenėmis antkeliams;
-D formos žiedas;
-pastiprintos klešnių apačios nugaros pusėje;
-600D poliesterio pastiprinimai;
Sudėtis: 65% poliesteris, 35% canvas medvilnė.
Audinio storis: 275 g/m2
Galimi dydžiai: 46-64
Standartai: EN ISO 20471 1 klasė

DN-03020326A1052A
Kelnės KNOXFIELD
-elastinis juosmuo nugaroje;
-pastiprintos kelių sritys su kišenėmis antkeliams;
-D formos žiedas;
-pastiprintos klešnių apačios nugaros pusėje;
-600D poliesterio pastiprinimai;
Sudėtis: 65% poliesteris, 35% canvas medvilnė.
Audinio storis: 275 g/m2
Galimi dydžiai: 46-64
Standartai: EN ISO 20471 1 klasė
DM-T181YERL
Gero matomumo marškinėliai VISION T181
-nevaržanti judesių, segmentuota Tex Pro gero
matomumo juosta;
-su medvilne vidinėje pusėje komfortui užtikrinti ir
poliesteriu išorėje - maksimaliam patvarumui garantuoti;
Sudėtis: 55% medvilnė, 45% poliesteris
Audinio storis: 175g/m²
Dydžiai: S-3XL
Standartai: EN ISO 20471 klasė 2
PD-106.1690K-11
Kokybiškos ir ilgaamžės verstos jaučio odos suvirintojų
pirštinės darbui WELD ZONE (106.1690K) su pamušalu.
Susiūtos karščiui atspariomis Kevlar® siūlėmis. Sustiprinta
labiausiai pažeidžiama vieta – sritis apie nykštį. Atsparios
mechaniniam poveikiui, karščiui. Pasižymi patvarumu ir
ilgu tarnavimu. Tinkamos suvirinimo darbams, darbams
karštoje aplinkoje su karštais objektais
VIRŠUS:
-verstos jaučio odos (zomšos), su medvilniniu Fleece
(sintetinis vilnos audinys) pamušalu viduje
DELNAS:
- verstos jaučio odos (zomšos), su medvilniniu Fleece
(sintetinis vilnos audinys) pamušalu viduje
DELNO STORIS:
- 1,2 – 1,4 mm.
RANKOGALIS:
- pailgintas
PIRŠTINĖS ILGIS:
-310-350 mm
DYDIS: 8.5, 11, 12
SPALVA: balta, geltona
KILMĖS ŠALIS: Pakistanas
PANAUDOJIMAS PRAMONĖSE:
-statybos, plieno ir metalo pramonėje
STANDARTAI: EN420, EN388 (4243), EN407 (412244) ir
12477 Type A, CE ženklas
PAKUOTĖ: 6 poros pake / 60 porų dėžėje

PK-3058-11
Minkštos ožkos odos pirštinės NL-3058, kombinuotos su
medvilne. Pirštinės užsegamos Velcro užsegimu, todėl
gerai prisitaiko prie riešo, nenuslysta atliekant darbus.
Minkšta ir plona ožkos oda suteikia gera pirštų jautrumą,
todėl leidžia paimti net ir labai smulkius daigtus. Pirštinės
delno viršus yra iš medvilnės, kuri leidžia rankoms
kvėpuoti, todėl neprakaituoja, užtikrina maksimalų
komfortą. Pirštinės apsaugo nuo mechaninių pavojų.
Naudojamos atlikti įprastiniams mechaniniams darbams,
tokiems kaip pakavimo, krovimo, montavimo it t.t
VIRŠUS: medvilnė
DELNAS: vientisas, naturali ožkos oda
RANKOGALIS: užsegamas Velcro lipduku
DYDŽIAI: 8-11
SPALVA: raudona/balta
STANDARTAI: EN420, EN388 (2121)
PAKUOTĖ: 12 porų pakuotėje/ 120 porų dėžėje
PMA-114.0933-11
Megztos pirštinės Pro-Fit Classics aplietos patentuota NFT
nitrilo puta. Puikiai leidžia kvėpuoti odai. Ypač minkštos.
Patogios suimti tepaluotus, šlapius paviršius, sausus
paviršius. Medžiaga atspari dilimui, trinčiai suderinant šias
savybes su oro pralaidumu. Patentuota NFT technologija
ir mikro kapiliarai įpinti į audinį atstumia vandenį ir
tepalus. Atspari drėgmei medžiaga atstumia vandenį net
ir nuo viršutinės pirštinės pusės. Activefresh technologija
žudo bakterijas ir suteikia dėvinčiojo rankoms ypatingą
gaivą. Tinka: surinkimo linijose, metalo dirbinių gamyboje,
darbui sandėlyje, periodinėje įrengimų priežiūroje,
autoservisuose, medienos pramonėje.
MEDŽIAGA:
-nailonas dengtas nitrilo puta
DELNAS:
- visas dengtas nitrile puta
RANKOGALIS:
- elstinis
PIRŠTINĖS ILGIS:
-210-280 mm
DYDIS: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
SPALVA: juoda, pilka
KILMĖS ŠALIS: Pakistanas
PANAUDOJIMAS PRAMONĖSE:
-žemdirbystės, automobilių, statybų, logistikos,
aptarnavimo ir popieriaus pramonėse
STANDARTAI: EN420, EN388 (4141), turi CE ženklą
PAKUOTĖ:12 porų pakuotėje/144 porų dėžėje

GS-38366
Apsauginis aukštalipių šalmas MARS iš ABS (akrilnitrilo
butadieno stireno polimeras). Pagrindinės šio
termoplastiko savybės yra patvarumas ir atsparumas
smūgiams. Vidiniai šalmo dirželiai tekstiliniai, 6-ių
tvirtinimo taškų. Plati prakaitą sugerianti juostelė kaktos
srityje, 4-ių tvirtinimo taškų pasmakrės dirželis su
specialiu paminkštinimu užtikrina tai, kad dirželis visada
yra patogus. Prie šalmo galima tvirtinti apsaugines
ausines. Šalmą galima naudoti apsaugai darbe, sporte ir
gelbėjimo komandose. Rutulinė dydžio reguliavimo
sistema. Užtikrina elektros izoliavimą ir gali būti
naudojamas dirbant su įrenginiais ar šalia jų, kai jais teka
ne didesnė kaip 1000V AC (kintanti srovė) ar 1500V DC
(nuolatinė srovė).
MEDŽIAGA: ABS
DARBINĖ TEMPERATŪRA nuo -30° iki +50°C
SVORIS: 470g.
SPALVA: oranžinė
DYDIS: 52-63 cm, reguliuojamas ratuku
STANDARTAI: EN397, EN50365, turi CE ženklą. Kat. III
PAKUOTĖ: 20 vnt. dėžėje.
VAK-E5008
Apsauginiai sportiško stiliaus nerasojantys akiniai A800.
Lęšiai padengti rasojimą stabdančia danga. 99,9%
apsauga nuo UV spindulių. ir patogūs dėvint ilgą laiką tiek
viduje, tiek lauke. Reguliuojamas nosies laikiklis leis
akinius prisitaikyti pagal nosies formą. Gumuotos akinių
kojelės užtikrina patogesnį dėvėjimą ir išlaiko akinius
vietoje esant bet kokioms darbo sąlygoms. Akinius galima
dėvėti su klausos apsauga, akinių kojelių gale yra
specialios skylės ausų kamštelių tvirtinimui.
Polikarbonatiniai lęšiai užtikrina neiškreiptą periferinį
vaizdą.
LĘŠIAI: polikarbonatiniai (PC), atsparūs įbrėžimas,
rasojimui
LĘŠIŲ SPALVA: skaidrūs
KOJELĖS: gumuotos kojelės
SVORIS: 26 g.
STANDARTAS: EN170 (UV 2C-1.2 1 FT), turi CE ženklą.
PAKUOTĖ: 1 vnt. skaidrioje pakuotėje / 10 vnt. dėžutėje /
100 vnt dėžėje.

LAS-0402004399999
Aukštos kokybės klausos apsaugos 3M ™ PELTOR ™ X
serijos ausinės SRN 26 dB, tvirtinamos prie šalmo.
Naudojamos prieš aukšto triukšmo lygio įvairiausiose
pramonės šakose.
Estetiškas dizainas
Novatoriškas sandarinimo žiedas suteikia puikią akustinę
apsaugą, ypač nuo žemų dažnių garsų
Lengvas dizainas, minkštos pagalvėlės padeda sumažinti
spaudimą aplink ausis ir pagerina komfortą dėvėjimo
metu. Didelis erdvus kaušelis padeda sumažinti drėgmės
ir šilumos kaupimąsi. Lengva pakeisti pagalvėles ir įdėklus,
padeda išlaikyti juos higieniškai švarius. Tvirtinasi prie
Peltor šalmų.
Svoris: 205 g
Spalva: geltona
Atitinka EN 352-3: 2002 normas
ADP-73442-42
Pusbačiai ROB2 S3 SRC ESD
VIRŠUS: natūrali nabuko oda
-atsparus vandeniui;
PAMUŠALAS: kvėpuojanti tekstilė
PADAS: EVA/nitrilo
-sugeriantis energiją;
-antistatinis;
-itin atsparus trinčiai;
-atsparus naftos produktams;
-nepraslystantis pado protektorius (SRC);
-nepaliekantis žymių ant grindų;
-Go and relax sistema, užtikrinanti patogumą ir lankstumą
pagal natūralią pado lenkimo liniją.
VIDPADIS: tekstilinis
-antistatinis;
-kvėpuojantis, su perforacijomis;
-atitinkantis DGUV 112-191 standartui keliamus
reikalavimus (Šiuo standartu yra reglamentuojamos
ortopedinės pėdų atramos, skirtos profesinei apsauginei
avalynei);
PIRŠTŲ APSAUGA: kompozitas
-atsparumas smūgiams 200 J, spaudimui 15kN;
PADŲ APSAUGA: vidinis neperduriamas, lankstus kevlaro
sluoksnis.
DYDŽIAI: 36-50
SPALVA: juoda
Saugumo kategorija: S3
STANDARTAS: CE, EN ISO 20345:2011

ADA-73742-43
Auliukiniai batai ROBERT2 S3 SRC ESD
VIRŠUS: natūrali nabuko oda
-atsparus vandeniui;
PAMUŠALAS: kvėpuojanti tekstilė
PADAS: EVA/nitrilo
-sugeriantis energiją;
-antistatinis;
-itin atsparus trinčiai;
-atsparus naftos produktams;
-nepraslystantis pado protektorius (SRC);
-nepaliekantis žymių ant grindų;
-Go and relax sistema, užtikrinanti patogumą ir lankstumą
pagal natūralią pado lenkimo liniją.
VIDPADIS: tekstilinis
-antistatinis;
-kvėpuojantis, su perforacijomis;
-atitinkantis DGUV 112-191 standartui keliamus
reikalavimus (Šiuo standartu yra reglamentuojamos
ortopedinės pėdų atramos, skirtos profesinei apsauginei
avalynei);
PIRŠTŲ APSAUGA: kompozitas
-atsparumas smūgiams 200 J, spaudimui 15kN;
PADŲ APSAUGA: vidinis neperduriamas, lankstus kevlaro
sluoksnis.
DYDŽIAI: 36-48
SPALVA: juoda
Saugumo kategorija: S3
STANDRTAS: CE, EN ISO 20345:2011
ADP-1206.00-42
Sportiniai pusbačiai RIDER, S3, SRC, ESD, Winner kolekcija,
suvarstomi raišteliais.
VIRŠUS: itin tvirta, natūrali,pilnos struktūros oda
-nepralaidus vandeniui;
PAMUŠALAS: Super Carbonium (anglies pluošto tekstilė
išsiskiria dideliu tvirtumu, stangrumu, mažu svoriu,
dideliu cheminiu atsparumu, dideliu temperatūrų
atsparumu)
VIDPADIS: kvėpuojantis vidpadis su mikroporomis (Clima
Cork system), antistatinis;
PADAS: dvigubo poliuretano su išorinio nitrilo sluoksniu,
kuris suteikia kojai maksimalų komfortą -sugeriantis
energiją;
-antistatinis;
-nepraslystantis pado protektorius;
PIRŠTŲ APSAUGA: metalas
-atsparumas smūgiams 200 J, spaudimui 15kN;
PADŲ APSAUGA: vidinis neperduriamas Kevlar sluoksnis
(apsaugantis nuo 1100N pradūrimo).
DYDŽIAI: 35-48
SPALVA: juoda

Saugumo kategorija: S3
STANDRTAS: CE, EN ISO 20345:2011 CE S3 SRC, IEC
61340-4-3 ESD Class 1
Kilmės šalis: Portugalija
ADA-6606.00-45
Auliukiniai batai JUMPER S3 SRC ESD
VIRŠUS: itin tvirta, natūrali,pilnos struktūros oda ir
natūrali versta oda
-nepralaidus vandeniui;
PAMUŠALAS: Super Carbonium (anglies pluošto tekstilė
išsiskiria dideliu tvirtumu, stangrumu, mažu svoriu,
dideliu cheminiu atsparumu, dideliu temperatūrų
atsparumu)
VIDPADIS: antistatinis
-Clima Cork sistema, kurios pagalba viduje yra palaikoma
optimali temperatūra ir suteikiamas papildomas
komfortas: dėvint sukuriamas pėdos anspaudas (vidpadis
išsiformuoja pagal pėdą), taip tolygiai paskirstant svorį yra
sumažindamas pėdos nuovargis
PADAS: 3D PU/nitrilas - dvigubo poliuretano su išorinio
nitrilo sluoksniu, kuris suteikia kojai maksimalų komfortą
-sugeriantis energiją;
-antistatinis;
-nepraslystantis pado protektorius;
PIRŠTŲ APSAUGA: metalas
-atsparumas smūgiams 200 J, spaudimui 15kN;
PADŲ APSAUGA: vidinis neperduriamas Kevlar sluoksnis
(apsaugantis nuo 1100N pradūrimo).
DYDŽIAI: 39-48
SPALVA: juoda
Saugumo kategorija: S3
STANDARTAS: CE, EN ISO 20345:2011 CE S3 SRC, IEC
61340-4-3 ESD Class 1
Pagaminta Portugalijoje
DS-MISTAL-3XL
Striukė softshell MISTRAL.
- nepralaidi vandeniui, neperpučiama;
- speciali PU membrana nepraleidžia drėgmės į drabužio
vidų, tačiau leidžia kūnui „kvėpuoti“ išgarindama vandens
garus į išorę:
- tamsiai pilkos refleksinės juostelės puikiai atspindi šviesą
tamsiu paros metu;
- velcro juosta reguliuojami rankogaliai;
- vidiniai rankogaliai su kilpomis nykščiams;
- užtrauktuku nusegamas gobtuvas;
- švelni ir šilta Fleece audinio apykaklė;
- striukės apačia vidinėje dalyje reguliuojama raišteliais;
- kišenės užtraukiamos užtrauktukais. Dvi kišenės
drabužio juosmens srityje, viena kišenė krūtinės srityje,
dvi vidinės kišenės, kurių viena skirta telefonui.
Sudėtis: Softshell (96% poliesteris ir 4% spandex)

Vidinė membrana: TPU
Pašiltinimas: poliesteris
Pamušalas: polarfleece
Atsparumas drėgmei iš išorės: 10000 mm (išskyrus siūles)
Drėgmės išgarinimas iš vidaus: 3000 g/m2 per 24 val
Spalva: geltona/tamsiai mėlyna
Dydžiai: S-3XL
DS-0301038479001
Gero matomumo softshell striukė RYTON.
-užsegama užtrauktuku;
-dvi užtrauktukais užsegamos kišenės juosmens srityje;
užtrauktuku užsegama kišenė krūtinės srityje;
-D formos žiedas;
-elastine juosta reguliuojama striukės apačia;
-velcro juosta reguliuojami rankogaliai;
-mikroflyso vidus;
Spalva: geltona/tamsiai mėlyna
Sudėtis: 100% poliesteris, 300 g/m2
Dydžiai: XS-3XL
Standartas: EN ISO 20471:2013
DM-T180YERL
Gero matomumo polo marškinėliai VISION T180
-nevaržanti judesių, segmentuota Tex Pro gero
matomumo juosta;
-su medvilne vidinėje pusėje komfortui užtikrinti ir
poliesteriu išorėje - maksimaliam patvarumui garantuoti;
Sudėtis: 55% medvilnė, 45% poliesteris
Audinio storis: 175g/m²
Dydžiai: S-3XL
Standartai: EN ISO 20471 klasė 2
DR-MV25YNRM
Gero matomumo suvirintojo švarkas MODAFLAME
-užsegama užtrauktuku, su atvartu, užsegamu spaudėmis;
-velcro juosta reguliuojami rankogaliai;
-paslėpta kišenė telefonui;
-kilpa racijai;
Sudėtis: 60% modifikuotas akrilas, 39% medvilnė, 1%
anglies pluoštas.
Audinio storis: 280 g/m²
Galimi dydžiai: S-3XL
Standartai:
-EN ISO 11612 A1 A2 B2 C1 F1
-EN ISO 11611 A1 A2 klasė 1
-EN 1149-5
-EN 61482-2; EN 61482-1-2 klasė 1
-EN ISO 20471 klasė 2

