RĘKAWICE ROBOCZE
Czarne rękawice ochronne
GOLDEN DRACO SET B

Żółte rękawice ochronne
GRIP STRONG

rozmiar 8

rozmiar 9

rozmiar 10

rozmiar 11

rozmiar 10

77.100.08

77.100.09

77.100.10

77.100.11

77.108.10

Rękawice ochronne GOLDEN
DRACO SET B zostały wykonane
z dzianiny w kolorze czarnym.
Są przeznaczone do pracy
w leśnictwie i budownictwie.
Doskonale sprawdzą się
we wszelkich pracach
porządkowych i ogrodowych
wokół domu. Komfort
użytkowania rękawic
podczas wielogodzinnej
pracy gwarantuje bawełniana
dzianina. Dzięki temu dłonie nie będą się pocić.
Czarny lateks o porowatej strukturze, którym są powlekane
rękawice, sprawia, że mają doskonałą przyczepność
i zachowują przy tym elastyczność.
Powłoka jest odporna na rozdarcia i ścieranie, dzięki czemu
rękawice będą nam służyć bardzo długo!

Rękawice ochronne GRIP
STRONG zostały wykonane
z mocnej i grubej tkaniny
typu drelich. Idealne do prac
montażowo-instalacyjnych,
przeładunkowych oraz
do pracy w ogrodzie.
Żółta guma o porowatej
strukturze na powierzchni
rękawic nadaje im doskonałą
przyczepność na śliskich
powierzchniach.
Zakończone ściągaczem, dzięki czemu nie zsuwają się
z dłoni podczas pracy.

Granatowe rękawice ochronne
GNITRO
rozmiar 10

Niebieskie rękawice ochronne
GRIPEX
rozmiar 8

rozmiar 9

rozmiar 10

rozmiar 11

77.104.08

77.104.09

77.104.10

77.104.11

Rękawice ochronne
GRIPEX wyprodukowano
z wytrzymałej dzianiny
poliestrowej w kolorze
niebieskim. Są dedykowane
do stosowania przy pracach
precyzyjnych oraz
w budownictwie. Ściągacz na
zakończeniu rękawic utrudnia
ich zsuwanie z dłoni.
Spieniony lateks, którym
powleczona jest wewnętrzna
strona rękawic podnosi komfort pracy i zapobiega
powstawaniu odcisków.
Porowata struktura umożliwia pewny chwyt, bez utraty
elastyczności rękawicy.
Odporny na detergenty i kwasy lateks to gwarancja
bezpieczeństwa.

77.111.10

Rękawice ochronne GNITRO
doskonale nadają się do
pracy przy obróbce metali,
naprawach maszyn i przy
budowie. Można je stosować
w domowym warsztacie lub
podczas remontu.
Jersey z grubej czesanej
dzianiny gwaratuje komfort
i bezpieczeństwo pracy.
Rękawice pokryte są nitrylem,
odpornym na smary, oleje
i tłuszcze.
Elastyczny ściągacz zapobiega
zsuwaniu się rękawic.

Żółte rękawice ochronne
NITROS

Czarne rękawice ochronne
GURETAN SET B

rozmiar 9

rozmiar 10

rozmiar 8

rozmiar 9

rozmiar 10

77.112.09

77.112.10

77.119.08

77.119.09

77.119.10

Rękawice ochronne Nitros
sprawdzają się w budownictwie,
transporcie i mechanice,
a także pracach wokół domu.
Dzianina typu interlock (100%
bawełny) zapewnia doskonałą
ochronę i komfort.
Żółty nitryl odporny na smary,
oleje i tłuszcze oraz ścieranie
powleka rękawice do kości
śródręcza.
Elastyczny ściągacz zapobiega
zsuwaniu rękawic podczas pracy.

Czarne rękawice ochronne
Guretan Set B idealnie
sprawdzają się w precyzyjnych
pracach jak elektronika,
lakiernictwo lub naprawa
pojazdów.
Poliuretan w części chwytnej
i elastyczna dzianina
poliestrowa zapewniają
dobrą chwytność trzymanego
przedmiotu.

Rękawice ochronne
GNYLEX SET B

Rękawice ochronne
ENDURO CUT 5 EXPERT
rozmiar 8

rozmiar 9

rozmiar 10

rozmiar 11

77.114.08

77.114.09

77.114.10

77.114.11

Rękawice ochronne z przędzy
HPPE i nylonu (ścieg 13)
z powierzchnią wewnętrzną
pokrytą szarym poliuretanem
charakteryzują się wysoką
odpornością na ścieranie
i rozdarcie. Idealne
do prac mechanicznych
z przedmiotami o ostrych
krawędziach.
Sprawdzą się w pracy przy
produkcji szkła, w obróbce
metalu, budownictwie i transporcie.

Czerwone rękawice ochronne
RED PVC

rozmiar 8

rozmiar 9

rozmiar 10

77.124.08

77.124.09

77.124.10

Czerwone rękawice ochronne
Gnylex Set B zostały wykonane
z bezszwowej dzianiny
poliestrowej i doskonale
sprawdzają się w pracach
remontowych.
Są trudno ścieralne, elastyczne
i chwytne dzięki powlekaniu
lateksem o porowatej
strukturze w kolorze czarnym.

Rękawice robocze wzmacniane
bydlęcą skórą
GLOPER BREVER
rozmiar 10,5
77.200

rozmiar 10
77.118.10

Rękawice ochronne RED PVC
idealnie sprawdzają się
w pracy przy samochodzie,
na budowie i przy naprawach
wokół domu.
Dzianina typu jersey zapewnia
ochronę i komfort użytkowania
rękawic.
Powłoka PVC sprawia, że
rękawice są odporne na smary,
oleje i wodę.

Rękawice Gloper Brever
zostały wykonane z drelichu
w żółtym kolorze. Przeznaczone
do pracy w budownictwie,
przemyśle samochodowym ale
także do prac gospodarczych.
Pokryte bydlęcą skórą
i wzmocnione całodłonicową
dwoiną bydlęcą.
Gumka ściągająca na
grzbietowej stronie rękawicy
w części dłoniowej.
Gumowany sztywny mankiet ułatwia zakładanie
i zdejmowanie rękawic.

Rękawice robocze wzmacniane
bydlęcą skórą,
GLOPER BREVER STRONG
rozmiar 10,5
77.201

Rękawice Gloper Brever Strong
zostały wykonane z drelichu
w czerwonym kolorze.
Przeznaczone do pracy
w budownictwie, przemyśle
samochodowym ale także
do prac gospodarczych.
Wzmocnione całodłonicową
dwoiną bydlęcą w części chwytnej. Mankiet wzmocniony
kauczukiem.
Gumka ściągająca na grzbietowej stronie rękawicy.
Gumowany sztywny mankiet i wyściółka bawełniana
ułatwia zakładanie i zdejmowanie rękawic.

Rękawice robocze ze skóry koziej
GLOPER ZE-1304

Rękawice spawalnicze
GLOPER WELDGLO STRONG
rozmiar 10,5
77.204

Rękawice spawalnicze Gloper
Weldglo Strong są przeznaczone
do spawania łukowego. Zostały
uszyte z miękkiej, komfortowej
skóry dwoinowej bydlęcej
i nici kevlarowych, odpornych
na wpływ bardzo wysokich
temperatur. Wyposzedkowane
miękką bawełną. W wersji
Strong zostały dodatkowo
wzmocnione w części chwytnej
i kciuka.
Rękawice chronią przed rozpryskami gorącego metalu i są
odporne na krótkotrwałe działanie płomienia. Idealne
do wszelkich prac spawalniczych, np. do pracy
z metalowymi elementami w domowym warsztacie.

Rękawica z owczej skóry
GLOPER ZEO-1108

rozmiar 10,5
77.202

Rękawice Gloper ZE-1304
zostały wykonane ze skóry
koziej i drelichu w czerwonym
kolorze. Pokryte jasną licową
kozią skórą. Rękawice zostały
dodatkowo wzmocnione skórą
w części chwytnej.
Na grzbietowej stronie
rękawicy w części dłoniowej została wszyta gumka
ściągająca. Gumowany sztywny mankiet ułatwia
zakładanie i zdejmowanie rękawic. Przeznaczone do pracy
w budownictwie, przemyśle samochodowym ale także
do prac gospodarczych.

rozmiar 9

rozmiar 10

rozmiar 11

77.205.09

77.205.10

77.205.11

Rękawice Gloper ZEO-1108 są
miękkie i wygodne
a także trwałe, dzięki czemu
zachowują swobodę manualną
dłoni przy pracy wokół domu.
Wykonane z wysokiej jakości
skóry owczej licowej i bawełny.
Zakończone elastycznym
ściągaczem.

Rękawice spawalnicze
GLOPER WELDGLO

Rękawice spawalnicze z licowej skóry
koziej, mankiet ze skóry bydlęcej
GLOPER TIG

rozmiar 10,5
77.203

Rękawice spawalnicze Gloper
Weldglo są przeznaczone
do spawania łukowego.
Zostały uszyte z miękkiej,
komfortowej skóry dwoinowej
i nici kevlarowych, odpornych
na wpływ bardzo wysokich
temperatur. Wyposzedkowane
miękką bawełną. Rękawice
chronią przed rozpryskami
gorącego metalu i są odporne
na krótkotrwałe działanie
płomienia. Idealne do wszelkich prac spawalniczych, np. do
pracy z metalowymi elementami w domowym warsztacie.

rozmiar 10
77.206.10

Rękawice Gloper TIG zostały
całkowicie wykonane
z wysokiej jakości skóry koziej
licowej w jasnym kolorze.
Mankiet rękawic został
wykonany ze skóry bydlęcej,
co je wzmacnia ale
jednocześnie zachowuje
manulaność. Rękawice
przeznaczone do wszelkiego
rodzaju prac spawalniczych.

Rękawice z koziej skóry
GLOPER MARS

Rękawice robocze całoskórzane
ze skóry koziej licowej
GLOPER HECTOR

rozmiar 9

rozmiar 10

rozmiar 11

77.208.09

77.208.10

77.208.11

Niebieskie rękawice robocze
Gloper Mars idealne do prac
gospodarczych wokół domu.
Wykonane z koziej skóry
licowej oraz bawełnianej
tkaniny.
Stanowią doskonałą
ochronę przed zagrożeniami
mechanicznymi.
Rękawice zostały zaszeregowane do drugiej kategorii
środków ochrony indywidualnej.

Niebieskie rękawice robocze
typu wampirki

rozmiar 9

rozmiar 10

rozmiar 11

77.209.09

77.209.10

77.209.11

Rękawice Gloper Hector 1206
zostały całkowicie wykonane
z wysokiej jakości miękkiej
skóry koziej licowej w jasnym
kolorze. Marszczenie
w nadgarstku sprawia, że
rękawica świetnie przylega
do dłoni i o wiele lepiej
chroni przed dostaniem się
do jej wnętrza wiatru lub piasku. Rękawice doskonale się
prezentują i sprawdzają w trudnych warunkach. Idealne
do prac monterskich.

Rękawice robocze ze wzorem kwiatowym

Floris

rozmiar 10
77.110

Klasyczne rękawice robocze
typu wampirki zostały
wykonane z bawełnianej
dzianiny, powleczone
niebieskim lateksem oraz
zakończone ściągaczem.
Rękawice są odporne
na rozdarcia i ścieranie,
dzięki czemu mogą być
wykorzystywane do wszelkich
prac porządkowych wokół
domu.

rozmiar 7

rozmiar 8

77.122.07

77.123.08

Fioletowe rękawice robocze
Floris z estetycznym
wzorem kwiatowym dobrze
dopasowują się do dłoni
i pozwalają na swobodną pracę
w ogrodzie. Wykonane
z dzianiny poliestrowej (ścieg
13, 100% poliester). Powleczone
bezbarwnym nitrylem, co daje ochronę przed ścieraniem.
Zakończone ściągaczem.
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