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1556 TOP
Mănuşă de protecţie cat. II conform EN 388/Safety glove cat. II according to EN 388

1557 FRANCO
Mănuşă de protecţie cat. II conform EN 388/Safety glove cat. II according to EN 388

Mănuşă integral din piele box bovină,
Full furniture leather glove, cotton palm
căptuşeală bumbac în palmă, mărime 10,5 lining, size 10,5

Mănuşă integral din piele box bovină,
Full furniture leather glove, palm in
palma dintr-o bucată, căptuşeală bumbac în one piece, cotton palm lining, size 10,5
palmă, mărime 10,5
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1540 MONTONE
Mănuşă de protecţie cat. II conform EN 388/Safety glove cat. II according to EN 388

1540N MONTONE BLACK
Mănuşă de protecţie cat. I conform EN 420/Safety glove cat. I according to EN 420

1541S NEW GOAT
Mănuşă de protecţie cat. I conform EN 420/Safety glove cat. I according to EN 420

Mănuşă din piele moale de capră, faţa
Soft goat leather glove, white
bumbac, manşetă elastică, mărimi: 7, 8, 9, 10 cotton back, knitted cuff, sizes: 7, 8, 9, 10

Palma, degetul mare şi vârfurile degetelor din piele
Palm, thumb and fingertips in soft
moale de capră, faţa mănuşii din bumbac, mărimi: 8, 9, 10, 11 goatskin, back made of cotton, sizes: 8, 9, 10, 11

Palma din piele moale de capră, iar faţa din polyester
Palm in soft goatskin and the upper
de culoare albastră, necăptuşită, mărimi: 9, 10, 11
hand in blue polyester, unlined, sizes: 9, 10, 11

1578 STANDARD
Mănuşă de protecţie cat. I conform EN 420/Safety glove cat. I according to EN 420

1580 BROW
Mănuşă de protecţie cat. II conform EN 388/Safety glove cat. II according to EN 388

Mănuşă din piele box monocoloră, faţa
şi manşetă din bumbac, mărime 10,5

Mănuşă din piele box bovină, moale, faţa din bumbac,
Soft furniture leather glove, stripped cotton
manşetă cauciucată, palma dintr-o singură bucată, mărime 10,5 back, rubberized cuff, palm in one piece, size 10,5

Dark assorted-colour furniture leather glove,
cotton back and cuff, size 10,5
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1581 JAIPUR
Mănuşă de protecţie cat. II conform EN 388/Safety glove cat. II according to EN 388

1549 DRIVE
Mănuşă de protecţie cat. II conform EN 388/Safety glove cat. II according to EN 388

1553 MAMUT
Mănuşă de protecţie cat. II conform EN 388/Safety glove cat.II according to EN 388

Mănuşă din piele groasă şpalt bovină, faţa bumbac,
Cowsplit leather glove, thumb, index and
manşetă cauciucată, dublură în palmă, pe degetul mare şi palm reinforced with soft furniture leather, cotton
degetul arătător, din piele moale box bovină, mărime 10,5
back, rubberized cuff, palm lining, size 10,5

Mănuşă integral din piele box bovină, culoare
Soft furniture leather glove, yellow,
galbenă, palma şi faţa dintr-o singură bucată, palm and back in one piece, unlined, sizes:
mărimi: S, M, L
S, M, L

Mănuşă din piele groasă şpalt bovină,
Cowsplit leather glove, red reinforcement
dublură de culoare roşie în palmă şi pe degete, faţa on palm and fingers, cotton back, rubberized
bumbac, manşetă cauciucată, mărimea 10,5
cuff, size 10,5

1551 88 CBSA
Mănuşă de protecţie cat. I conform EN 420/Safety glove cat. I according to EN 420

1552 FORTE
Mănuşă de protecţie cat. II conform EN 388/Safety glove cat. II according to EN 388

Mănuşă din piele şpalt bovină, faţa
Cowsplit leather glove, stripped
şi manşetă din bumbac, mărime 10,5
cotton back and cuff, size 10,5

Mănuşă din piele groasă şpalt bovină, dublură
Cowsplit leather glove, reinforced
în palmă, pe degetul mare şi degetul arătător, faţa palm, thumb and index, cotton back,
bumbac, manşetă cauciucată, mărime 10,5
rubberized cuff, size 10,5

1554 MASTER
Mănuşă de protecţie cat. II conform EN 388/Safety glove cat. II according to EN 388

1555 Y REIDER
Mănuşă de protecţie cat. II conform EN 388/Safety glove cat. II according to EN 388

1555 S SUPER REIDER
Mănuşă de protecţie cat. II conform EN 388/Safety glove cat. II according to EN 388

Mănuşă din piele groasă şpalt bovină,
Yellow cowsplit leather glove, cowgrain
dublură în palmă din piele box, faţa bumbac, reinforcement on the palm, stripped cotton
manşetă cauciucată, mărime 10,5
back, rubberized cuff, size 10,5

Mănuşă din piele şpalt bovină, palma
Grey cowsplit leather glove, cotton back,
într-o bucată, culoare gri, faţa din bumbac, rubberized cuff, palm in one piece, size 10,5
manşetă cauciucată, mărime 10,5

Mănuşă din piele groasă şpalt bovină,
Grey durable cowsplit leather glove,
palma într-o bucată, culoare gri, faţa din cotton back, rubberized cuff, palm in one
bumbac, manşetă cauciucată, mărime 11
piece, size 11

1454-P DIPEX parţial impregnată/palm coating
Mănuşă de protecţie cat. II conform EN 388/Safety glove cat. II according to EN 388

1454-T DIPEX
total impregnată/fully coated

Mănuşă tricotată, impregnată cu cauciuc nitrilic, manşetă fixă, culoare
Sewn cotton glove, safety cuff, nitrile
albastră, mărimea 10
coating, size 10

1453N KALARA
Mănuşă de protecţie cat. II conform EN 388/Safety glove cat. II according to EN 388

1440 RED POINT
Mănuşă de protecţie cat. II conform EN 388/Safety glove cat. II according to EN 388

Mănuşă tricotată, imersată parţial în cauciuc
Sewn cotton glove, knitted cuff,
nitrilic, manşetă elastică, mărimi: 7, 8, 9, 10
nitrile palm coating, sizes: 7, 8, 9, 10

Mănuşă PVC pe suport bumbac, bună rezistenţă
Sewn cotton glove, full PVC
mecanică, manşetă tricotată, mărimea 10,5
coating, knitted cuff, size 10.5

27-805 HYCRON®
total impregnată/fully coated

1452 SAHARA® 100
Mănuşă de protecţie cat. II conform EN 388/Safety glove cat. II according to EN 388

Mănuşă tricotată, imersată în cauciuc nitrilic rezistent, culoare
Sewn cotton glove, nitrile long lasting
albastră, manşetă largă, cu rezistenţă deosebită la abraziune, mărimi: 9, coating, safety cuff, high abrasion rezistance, sizes:
10
9, 10

Mănuşă tricotată, imersată parţial
Sewn cotton glove, knitted
în cauciuc nitrilic, manşetă elastică, culoare cuff, yellow nitrile palm coating,
galbenă, mărimi: 7, 8, 9, 10
sizes: 7, 8, 9, 10

27-607 HYCRON® parţial impregnată/palm coating
Mănuşă de protecţie cat. II conform EN 388/Safety glove cat. II according to EN 388

1442 VINYL RED
Mănuşă de protecţie cat. II conform EN 388/Safety glove cat. II according to EN 388
Mănuşă PVC pe suport bumbac, bună
Supported PVC gauntlet,
rezistenţă mecanică, mărimea 10,5, lungime 35 cm cotton liner, size 10,5, length 35 cm

1041 GRANET
Mănuşă de protecţie cat. I conform EN 420/Safety glove cat. I according to EN 420

1042 CORLA
Mănuşă de protecţie cat. I conform EN 420/Safety glove cat. I according to EN 420

1040-2 PICOU DUBLU

Mănuşă din tricot nailon, culoare albă,
Seamless knitted glove, elastic wrist,
manşetă elastică, aplicaţii punctiforme PVC white nylon, PVC blue dots on the palm and
albastre, mărimi: S, M, L, XL
fingers, sizes: S, M, L, XL

Mănuşă din tricot nailon, culoare albă,
Seamless knitted glove, elastic wrist,
manşetă elastică, aplicaţii punctiforme PVC rosii, white nylon, PVC red dots on the palm and
mărimi: S, M, L, XL
fingers, sizes: S, M, L, XL

Mănuşă tricotată din fibre mixte, aplicaţii
Seamless knitted glove, elastic wrist, natural colour,
PVC punctiforme pe o singură faţă (1041-1) sau pe polyester/cotton yarn, PVC dots on the palm and fingers
ambele feţe (1040-2), manşetă elastică, mărime 10 (1041-1) or palm, fingers and back (1040-2), size 10

1040-1 PICOU
Mănuşă de protecţie cat. I conform EN 420/Safety glove cat. I according to EN 420

1603 FLEXIGREY
Mărimi/Sizes: S, M, L, XL
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1468 BEST
Mănuşă de protecţie cat. II conform EN 388/Safety glove cat. II according to EN 388

1464N SENSOR BLACK

Mănuşă tricotată din nailon, cu strat subţire de
Seamless knitted glove, white
poliuretan pe vârful degetelor, culoare albă, manşetă nylon, white PU fingertips coating,
elastică, mărimi: 6, 7, 8, 9 ,10
elastic wrist, sizes: 6, 7, 8, 9, 10

1464 SENSOR
Mănuşă de protecţie cat. II conform EN 388/Safety glove cat. II according to EN 388

1620 CARBON
Mănuşă de protecţie cat.II conform EN 388 şi EN 1149-1/Safety glove cat. II according to EN 388 and EN 1149-1

Mănuşă tricotată din nailon, cu strat subţire de poliuretan
Seamless knitted glove, white nylon, PU
în palmă şi pe degete, manşetă elastică, mărimi: 6, 7, 8, 9 ,10 palm coating, elastic wrist, sizes: 6, 7, 8, 9, 10

Mănuşă tricotată din nailon cu înveliş de carbon, cu strat
Seamless knitted glove, nylon/carbon
subţire poliuretan în palmă, antistatică, mărimi: S, M, L, XL
shell with PU palm coating, sizes: S, M, L, XL
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1493 PROGRIP
Manuşă de protecţie cat. II conform EN 388/Safety glove Cat. II according to EN 388

1490ME NEOGRIP
Mănuşă de protecţie cat. I conform EN 420/Safety glove cat. I according to EN 420

1030 CRISS CROSS
Mănuşă de protecţie cat. II conform EN 388/Safety glove cat. II according to EN 388

Mănuşă tricotată din fibre mixte, imersată
Nitrile coated knitted glove on mixed
parţial în cauciuc nitrilic, priză bună în mediu uscat, fiber, good dry grip, sizes 7, 8, 9, 10mărimi 7, 8, 9, 10

Mănuşă textilă imersată parţial în latex,
Sewn cotton glove, yellow latex
manşetă elastică, mărime 10
coating, opened back, knitted cuff, size 10

Mănuşă tricotată din fibre sintetice, aplicaţii
Seamless knitted glove, elastic wrist, nylonPVC în formă de fagure, manşetă elastică, mărime 10 polyester fibers, PVC grid applications, size 10
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1605 LATEXGRIP
Mănuşă de protecţie cat. II conform EN 388/Safety glove cat. II according to EN 388

1491 SPECIALGRIP
Mănuşă de protecţie cat. II conform EN 388/Safety glove cat. II according to EN 388

1492 SUPERGRIP
Mănusă de protecţie cat. I conform EN 420/Safety glove cat. I according to EN 420

Mănuşă tricotată din nailon, cu strat de
Light nylon knitted glove, high
latex în palmă, textură ridată, mărimi: S, M, L, density crinkle latex palm coating, sizes: S,
XL, XXL
M, L, XL, XXL

Mănuşă tricotată din fibre mixte, imersată
Seamless knitted glove, latex
parţial în latex, textură ridată pentru o priză mai coating, wrinkle finishing, opened back,
bună, manşetă elastică, mărimi: 8, 9, 10
elastic wrist, sizes: 8, 9, 10

Mănuşă tricotată din fibre mixte, imersată total în latex,
Seamless knitted glove, fully coated with
dublu strat de latex gros în palmă şi pe degete pentru o mai bună latex, heavy duty layer of orange latex on the palm
rezistenţă mecanică, textură în relief, manşetă elastică, mărime 10 and fingers, raised finishing, elastic wrist, size 10

DEXTRAM 376
Mănuşă de protecţie cat. II
conform EN 388/Safety glove cat.
II according to EN 388
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TITAN SUPERLITE 833
Mănuşă de protecţie cat. II conform EN
388/Safety glove cat. II according to EN
388

Mănuşă de nitril ce oferă
protecţie potrivită pentru toate tipurile
de manipulări uşoare, umidităţii,
stropilor de uleiuri şi grăsimi, confort
excepţional, fără cusături pe suprafaţa
de lucru, rezistenţă mecanică bună,
mărimi: 8, 9

Mănuşă de nitril ce oferă
confort mâinii datorită suportului
textil, flexibilitate înaltă şi bună
rezistenţă mecanică, adaptată
pentru toate activităţile comune de
manipulare, activităţi de mentenanţă
şi asamblare piese, mărimi: 7, 8, 9, 10

Nitrile glove offering
appropriate protection for all types of
light handling activities, exceptionally
comfortable lining: no seams on the
working surfaces, good abrasion
resistance, sizes: 8, 9

Nitril glove offering comfort of
the hand thanks to the cotton lining,
high flexibility and good abrasion
resistance, suitable for common
handling tasks, general maintenance
jobs, part assembly, sizes: 7, 8, 9, 10
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DEXILITE 383
Mănuşă de protecţie cat. II conform EN 388/Safety glove cat. II according to EN 388
Mănuşă din nitril pe suport textil ce
oferă protecţie adecvată pentru toate tipurile
de activităţi uşoare, rezistenţă mecanică
bună şi protecţie împotriva umidităţii,
uleiului şi grăsimilor, mărimi: 7, 8 , 9, 10

Nitrile glove on textile support,
offering appropriate protection for all types
of light handling activities, good abrasion
resistance and protection against humidity,
oil and grease splashes, sizes: 7, 8 , 9, 10

ULTRANE 551
Mănuşă de protecţie cat. II
conform EN 388/Safety glove cat.
II according to EN 388

ULTRANE 548
Mănuşă de protecţie cat.
II conform EN 388/Safety
glove cat. II according to
EN 388
Mănuşă imersată
în poliuretan pe suport
textil fără cusături
ce oferă dexteritate
optimă şi simţ tactil
pentru protecţie uşoară,
mărimi: 6, 7, 8, 9, 10, 11
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Glove with
polyurethane foam on
seamless textile support
offers optimal dexterity
and sensitivity for light
protection, sizes: 6, 7, 8,
9, 10, 11

Mănuşă din spumă
poliuretanică pe suport textil fără
cusături, imbatabilă pentru precizie,
rezistenţă mecanică excelentă,
absorbţie transpiraţie de către
structura celulară de poliuretan,
mărimi: 6, 7, 8, 9, 10, 11
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ULTRANE 553
Mănuşă de protecţie cat. II conform EN 388/Safety glove cat. II according to EN 388
Mănuşă de nitril pe suport textil fără
cusături, imbatabilă pentru precizie în medii
uleioase, rezistenţă la abraziune excelentă,
simţ tactil foarte bun şi libertate de mişcare
datorită grosimii reduse a materialului,
mărimi: 6, 7, 8, 9, 10

Nitrile glove on seamless textile
support, unbeatable for fingertip precision
in dirty environments, excellent abrasion
resistance, very good tactile sensitivity and
freedom of movement, due to the reduced
thickness of the glove, sizes: 6, 7, 8, 9, 10
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Glove in polyurethane
foam on seamless textile support,
unbeatable for fingertip precision,
excellent abrasion resistance: longer
lasting, excellent tactile sensitivity,
due to reduced glove thickness,
absorption of perspiration ensured
by the cellular structure of the
polyurethane, sizes: 6, 7, 8, 9, 10, 11
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KRYNIT 563
Mănuşă de protecţie cat. II conform EN 388/Safety glove cat. II according to EN 388

KRYTECH 579
Mănuşă de protecţie cat. II conform EN 388
Safety glove cat. II according to EN 388
Mănuşă antităiere ce oferă
protecţie standard la manipulări
complexe în medii relativ curate,
potrivite pentru purtare îndelungată,
rezistenţă excelentă la abraziune,
dexteritate excelentă şi simţ tactil,
mărimi: 6, 7, 8, 9, 10, 11
Standard anticut protection
for intricate handling in reasonably
clean environments, suitable for
long-term wear, excellent abrasion
resistance, excellent dexterity and
tactile sensitivity, sizes : 6, 7, 8, 9,
10, 11
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Mănuşă pe suport textil din fibre HDPE,
imersie nitril pe palmă şi vârful degetelor,
potrivită pentru manipulare complexă în
medii uleioase, mărimi: 7, 8, 9, 10, 11

Glove in seamless textile support
from HDPE fibres, palm and fingers nitrile
coated suitable for intricate handling in
oily environments, sizes: 7, 8, 9, 10, 11

KRYNIT 582
Mănuşă de protecţie cat. II
conform EN 388/Safety glove cat.
II according to EN 388
Mănuşă cu dublu
strat de nitril, ADERENŢĂ &
IMPERMEABILITATE pentru o
mai bună protecţie împotriva
substanţelor şi prindere
bună la contactul cu uleiul,
rezistenţă antităiere optimă:
nivel 5, rezistenţă excelentă
la abraziune, mărimi: 7, 8, 9,
10, 11
Glove with special
coating Grip&Proof from nitrile
for a better liquidproofness
and good grip to oily contact,
optimal cut resistance: level 5,
excellent resistance to abrasion,
sizes: 7, 8, 9, 10, 11
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Gama HyFlex® - confortul care protejază
HyFlex® - range - comfort that protects

11-619 HyFlex®

11-818 HyFlex®

11-800 HyFlex®

Scopuri Multiple
Multiple goals

Scopuri Multiple
Multiple goals

Scopuri Multiple
Multiple goals

11-624 HyFlex®

11-627 HyFlex®

11-435 HyFlex®

Protecţie la Tăiere
Cut Protection

Protecţie la Tăiere
Cut Protection

Protecţie la Tăiere
Cut Protection

11-920 HyFlex®

11-120 HyFlex®

Rezistenţă la Uleiuri
Resistance to Oils

Scopuri Speciale
Special Purpose

l Într-o varietate de modele gama HyFlex vă oferă performanţe mecanice, confort şi siguranţă pentru fiecare aplicaţie.

l With a wide variety of models, HyFlex® range offers mechanical performance, comfort and safety for each application.

l Imersiile din diferite materiale vă asigură priza necesară în mediul uscat sau uleios, oferind astfel siguranţă si confort utilizatorului.

l The different type of dipping assure the necessary grip for wet and dry environment, giving you the safety and comfort that you need.

l Fibrele din care sunt ţesute mănuşile, cum ar fi lycra, nailon, kevlar, dyneema, asigură rezistenţă la tăiere, rupere şi nivelul de abraziune necesar.

l Fibres like Lycra, nylon, Kevlar, Dyneema, assure the cut protection as well as the abrasion level needed.

l Mărimile disponibile: 7, 8, 9, 10 ca şi diferitele dimensiuni ale manşetei, oferă precizie, siguranţă şi confort.

l The different sizes: 7, 8, 9, 10 as well as the different length of cuff, assure safety and comfort.

11-840 HyFlex
Mănuşă de protecţie cat. II conform
EN 388/Safety glove cat. II according
to EN 388

11-927 HyFlex
Mănuşă de protecţie cat. II
conform EN 388/Safety glove
cat. II according to EN 388

Acoperirea rezistentă din spumă
de nitril oferă o protecție la abraziune
de nivel EN 4, cu performanţă de 3 ori
mai mari decât alte mănuşi tricotateimersate. Acoperirea FORTIX™ este cu
20% mai respirabilă decât formulările
anterioare.Mărimi: 7, 8, 9, 10

Prima mănușă HyFlex®
care îmbină rezistenţa avansată
la tăiere, impermeabilitate faţă
de ulei şi priza în mediu uleios
într-o mănuşă simplă, flexibilă.
Modelul îmbină o imersare ¾
în nitril cu priza. Mărimi: 7, 8,
9, 10

The tough nitrile foam coating
offers EN Abrasion Level 4 protection,
with up to three times the performance
of other knit-dipped gloves. The
FORTIX® coating is 20% more
breathable than earlier formulations.
Sizes: 7, 8, 9, 10

The first HyFlex® glove
to combine advanced cut
resistance, oil repellence and oil
grip in a single flexible glove.
The design combines a ¾ nitrile
dip with grip. Sizes: 7, 8, 9, 10
4231

N1700 NITROTOUGH
Mănuşă tricotată din nailon, impregnată
¾ cu nitril, cu textură rugoasă, excelentă
rezistenţă la abraziune, flexibilitate şi confort
în mediu uscat; mărimi: 7, 8, 9, 10. Variante
disponibile la cerere: N1700 – impregnată total
Seamless nylon liner, rough nitrile coating
¾ dipped, excellent abrasion resistance, high
flexibility and coating in dry conditions; sizes: 7,
8, 9, 10. Versions available on demand: N1700
N1500 NITROTOUGH
Mănuşă de protecţie cat. II conform EN 388/Safety glove cat.II according to EN 388 – fully dipped
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N3500 NITROTOUGH
Mănuşă de protecţie cat. II conform EN 388/Safety glove cat.II according to EN 388
Mănuşă tricotată, din fibre
sintetice de înaltă performanţă,
folosind tehnologia Techcor® Knitting
Technology, impregnata ¾ cu nitrilmicro;
performanţe deosebite la abraziune,
rezistenţă bună la tăiere, aderenţă foarte
bună, mărimi: 7, 8, 9, 10

Synthetic textile liner with a
synthetic coating, Made from high
performance and high visible fibres, using
Techcor® Knitting Technology, excellent
abrasion performance, a very good
protection against cut, very good grip
properties; sizes: 7, 8, 9, 10
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1608 MAX
Mănuşă de protecţie cat. II conform EN 388/Safety glove cat. II according to EN 388
Mănuşă tricotată, Dyneema/fibre sintetice/
fibră de sticlă, cu poliuretan în palmă, rezistenţă
mecanică foarte bună, mărimi: M, L, XL, XXL

Dyneema/synthetic fiber/Fiberglass
shell knitted glove, PU palm coating, cut
protection 5, sizes: M, L, XL, XXL
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TEMP DEX 710
X1XXXX
Mănuşă de protecţie cat. II conform EN 388 şi EN 407/Safety glove cat. II according to EN 388 and EN 407
Mănuşă cu dexteritate ridicată şi protecţie
antitermică, rezistenţă mecanică excelentă şi picouri
pentru o mai buna izolare şi aderenţă, mărimi: 7, 9, 11

Glove with high dexterity and thermal protection,
excellent abrasion resistance and dots embossing for
better insulation and better grip, sizes: 7, 9, 11
P3000 PURETOUGH
Mănuşă de protecţie cat.
II conform EN 388/Safety
glove cat.II according to EN
388

P5000 PURETOUGH
Mănuşă de protecţie cat. II conform EN 388/Safety glove cat.II according to EN 388

TEMPDEX PLUS 720
X2XXXX
Mănuşă de protecţie cat. II conform EN 388 şi EN 407/Safety glove cat. II according to EN 388 and EN 407
Mănuşă excelentă de nitril ce oferă dexteritate
şi rezistenţă la tăieturi pentru o protecţie antitermică
optimizată, mărimi: 7, 9, 11

Excellent nitrile glove offers dexterity
and resistance to cuts for optimised thermal
protection, sizes: 7, 9, 11

1050FD K-MEX 984
Mănuşă de protecţie cat.
II conform EN 388/Safety
glove cat. II according to
EN 388
Mănuşă tricotată,
din fibre para-aramidice,
fără degete, cu aplicaţii
punctiforme PVC în palmă,
mărimi: 7, 8, 9, 10
Knitted glove, made
of para-aramid fibres,
without finger tips, PVC
dots in palm, sizes: 7, 8,
9, 10

1053 HOT
Mănuşă de protecţie cat. II conform EN 388 şi EN 407
Safety glove cat. II according to EN 388 and EN 407
Mănuşă antitermică tricotată din
nailon, strat interior bumbac pentru confort
sporit, manşetă elastică, mărimi: 7, 8, 9, 10

Seamless machine knitted nylon
glove, inside cotton layer for high
comfort, elastic wrist, sizes: 7, 8, 9, 10

42-474 CRUSADER FLEX
Mănuşă de protecţie cat. III conform EN 388 şi EN 407
Safety glove cat. III according to EN 388 and EN 407
Mănuşă antitermică din ţesătură specială
Nitrile dipped coating on a
impregnată cu cauciuc nitrilic, bună rezistenţă non-woven felt liner, 33 cm long,
mecanică, protecţie la temperatura de contact thermal protection up to 200˚C,
până la 200˚C, lungime 33 cm, mărime 10
size 10

1052 COMAHOT
Mănuşă de protecţie cat. III
conform EN 388 şi EN 407/
Safety glove cat. III according
to EN 388 and EN 407
Mănuşă tricotată din
fibre aramidice, buclată,
manşetă de protecţie de 11
cm, foarte bună rezistenţă la
tăiere şi la temperaturi înalte
(până la 350˚C temperatură
de contact), mărime 11
Thermal insulation
glove, knitted 100% aramidic
terry cloth, loop knitted on
the external side, jersey on
the inside, 11 cm protective
cuff, thermal protection up to
350˚C, size 11

4730 PALMARE KEVLAR
Palmare de protecţie antitermice cat. III conform
EN 388 şi EN 407/Safety mittens cat. III according
to EN 388 and EN 407
Palmare antitermice Kevlar, cu
căptuşeală din straturi multiple din
bumbac, lungime 30 cm, protecţie până
la 350˚C temperatură de contact
Mittens 100% Kevlar, multiple
layers, 30 cm long, thermal protection
up to 350˚C for contact heat
1061 SLEEVE
Mânecuţă Kevlar cat. II conform EN 388 şi EN 407/Safety sleeve cat. II according to EN 388 and EN 407
Mânecuţă din ţesătură Kevlar, dublu-strat.
Lungimi: 25/36/56 cm

Kevlar knitted liner, different lengths, with slot.
Sizes: 25/36/56 cm

Variantă/Alternative:
4740 PALMARE KEVLAR
40 cm lungime/long mittens

4736-L-40 HT-GLASS
Palmare de protecţie antitermice cat. III
conform EN 388 şi EN 407/Safety mittens
cat. III according to EN 388 and EN 407

4734-P-30 PBI-GOLD
Palmare de protecţie antitermice cat. III conform EN 388 şi EN 407
Safety mittens cat. III according to EN 388 and EN 407
Palmare antitermice din ţesătură PBI, căptuşeală
Thermal insulation mittens, up to
termoizolantă, mărime 10,5 l Bună rezistenţă împotriva 800˚C, PBI fabric l Good cut protection
tăieturilor, protecţie termică până la 800˚C l Lungime level, size 10,5 l 30 cm long
30 cm

4732-P-40 PREOX-ARAMID
Palmare de protecţie antitermice cat. III conform EN 388 şi EN 407
Safety mittens cat. III according to EN 388 and EN 407
Palmare antitermice din ţesătură PreoxThermal insulation mittens
Aramid, ambidextre, foarte bună rezistenţă up to 650˚ C, Preox-Aramid fabric,
împotriva tăieturilor, protecţie termică până la ambidextrous, high cut protection
650˚ C, mărime 10,5 l Lungime 40 cm
level, size 10,5 l 40 cm long

Palmare antitermice din
ţesătură cu impregnare specială HT,
căptuşeală termoizolantă specială,
protecţie termică până la 900˚C,
ambidextre, bună rezistenţă împotriva
tăieturilor, mărime 10,5 l Palmare cu
deget lateral l Lungime 40 cm
Special thermal insulation
mittens up to 900˚C, fabric with
special HT coating, ambidextrous, size
10,5 l Good cut protection level l
Mittens 40 cm long with side finger

23XX

1802 ARGON
Mănuşă de protecţie cat.
II conform EN 388 şi EN
407/Welding safety glove
cat. II according to EN 388
and EN 407

1801 WELDER
Mănuşă de protecţie pentru sudură cat. II conform EN 388 şi EN 407
Welding safety glove cat. II according to EN 388 and EN 407

1800 SUDOR
Mănuşă de protecţie pentru sudură cat. II conform EN 388 şi EN 407
Welding safety glove cat. II according to EN 388 and EN 407

Mănuşă pentru sudură, integral din piele
Red cowsplit welding
şpalt bovină, căptuşeală bumbac, lungime 35 glove, cotton liner, 35 cm long.
cm, culoare roşie. Mărime 10,5
Size 10,5

Mănuşă pentru sudură integral din piele
Grey cowsplit welding glove,
şpalt bovină, dublură în palmă, pe degetul mare 35 cm long, reinforcement on the
şi degetul arătător, lungime 35 cm. Mărime 10,5 palm, thumb and index. Size 10,5

1803 KOMBI
Mănuşă de protecţie cat. II
conform EN 388, EN 12477/
Safety glove cat. II according to
EN 388, EN 12477
Mănuşă pentru sudură cu 5
degete, palma şi degetul mare din
piele box bovină, faţa şi manşeta din
şpalt bovine, lungime totală 35 cm.
Mărime: 10
5-finger welding glove, palm
and index finger made from cow grain
leather, back and cuff split leather, total
length 35 cm. Size 10

1799 SPARK
Manuşă de protecţie cat. II conform EN 388/Safety glove Cat. II according to EN 388
Mănuşă din piele şpalt bovină,
Grey cowsplit welding glove, 35
dublură în palmă, pe degetul mare şi degetul cm long, reinforcement on the palm,
arătător, lungime 27 cm. Mărime 10,5
thumb and index. Size 10,5

1443 VINYL BROWN

717 NITOPREN

Mănuşă de protecţie cat. III conform EN 374
şi EN 388/Safety glove cat. III according to
EN 374 and EN 388

Mănuşă de protecţie cat. III conform
EN 374 şi EN 388/Safety glove cat. III
according to EN 374 and EN 388

Mănuşă antichimică PVC pe suport
bumbac, bună rezistenţă mecanică,
lungime 35 cm, mărimea 10,5

Mănuşă antichimică cu dublu
strat, cauciuc nitrilic la interior şi
cauciuc policloroprenic la exterior,
bună rezistenţă mecanică, rezistenţă
la o gamă largă de substanţe chimice,
lungime 31 cm, grosime 0.65 mm,
mărimi: 8, 9, 10, 11

Supported PVC chemical resistant
gauntlet, cotton liner, 35 cm long, good
mechanical resistance, size 10,5

Double layer chemical resistant
glove, flock lined, inner layer – nitrile,
neoprene on the outside, 31 cm long,
thickness 0.65 mm, sizes: 8, 9, 10, 11

2 straturi diferite de cauciuc
2 different layers of rubber

58-270 ALPHATEC
Mănuşă de protecţie cat. III conform EN 374
şi EN 388/Safety glove cat.III according to EN
374 and EN 388

58-330 ALPHATEC
Mănuşă de protecţie cat. III conform EN 374
şi EN 388/Safety glove cat.III according to EN
374 and EN 388

Mănuşă impermeabilă la lichide,
lungime 300 mm, cu inveliş subţire din
nitril, perete dublu şi căptuşeală de nailon
fără cusătură oferă utilizatorilor o excelentă
tactilitate şi flexibilitate; reţine minimal
căldura, reducând transpiraţia în comparaţie
cu alte mănuşi chimice; mănuşile AlphaTec®
asigură cea mai bună priză graţie Ansell Grip
Technology™ în mediu cu uleiuri, unsori sau
chimicale. Mărimi: 7, 8, 9, 10

Construcția cu două straturi a
mănuşii, menţine mâinile mai uscate
pentru un confort superior și performanţă.
Învelişul interior din spumă moale cu
tehnologia brevetată AquaDri® oferă o
absorbție bună a umezelii: în medie de 10
ori mai mare decât la căptușelile tradiţionale
din bumbac-pluşat. Finisajul cu romburi
inversate al palmei asigură o priză uscată
şi umedă îmbunătăţită. O manşetă pliabilă
de evacuare previne scurgerile pe antebraț.
Mărimi: 7, 8 , 9, 10, 11

Liquid proof glove, length 300 mm,
with thin, double-wall nitrile shell and
seamless nylon liner offer users excellent
tactility and flexibility; the glove retains
minimal heat, reducing perspiration
compared to other chemical gloves;
AlphaTec® gloves provide the best grip
thanks to the Ansell Grip Technology™,
wherever chemicals, oil and grease are
present. Sizes: 7, 8, 9, 10

The two-layer construction of the glove
keeps hands dryer for longer and greater comfort
and performance. An inner soft foam coating with
proprietary AquaDri® technology offers unrivalled
moisture absorption: 10 times more than traditional
cotton-flocked linings on average. The reversedlozenge palm finish provides improved dry and wet
grip.A foldable cuff gutter prevents dripping on the
forearm. Sizes: 7, 8 , 9, 10, 11

4101

1456 EMPEROR
Mănuşă de protecţie cat. III
conform EN 374 şi EN 388
Safety glove cat. III according to
EN 374 and EN 388

1563V GREEN NITRIL
Mănuşă de protecţie cat. III conform EN 374 şi
EN 388/Safety glove cat.III according to EN 374
and EN 388

ASTROFLEX
Mănuşă de protecţie cat. III conform EN
388, EN 407 şi EN374/ Safety glove cat.III
according to EN 388, EN 407 and EN 374

Mănuşă de protecţie
antichimică şi pentru lucrări
de sablare, din latex, lungimi:
27/42/61 cm, grosimi 2,4/3,0
mm, mărime: 10,5

Mănuşă antichimică din nitril, lungime
330 mm, grosime strat dublu 0,84 mm,
interior căptușit cu un strat foarte fin din fibre
de bumbac. Foarte rezistentă la solvenţi şi
substanţe chimice pe bază de uleiuri. Mărimi:
S/6,5, M/7,5, L/8,5, XL/9,5; XXL/10,5

Mănuşă antichimică din cauciuc
natural pe suport textil din tricot/
poliamidă, lungime aprox. 300 mm,
grosime strat dublu 2,5 mm, bună
aderenţă în mediu uscat şi uleios, datorită
finisajului ridat. Mărimi: 7, 8, 9, 10

Unlined black latex
glove, beaded cuff for tear
resistance and easy donning,
three different lengths and
thicknesses, size: 10.5

Chemical resistant nitrile glove, 330
mm long, double wall thickness 0,84 mm,
inner cotton flocking. Excellent resistance to
many solvents and oil based chemicals. Sizes:
S/6,5, M/7,5, L/8,5, XL/9,5; XXL/10,5

Chemical resistant natural rubber
glove, on seamless textile/polyamide
liner, length approx.300 mm, double wall
thickness 2,5 mm, good grip in both wet
and dry environments due to the wrinkle
finish, Sizes: 7, 8, 9, 10

4101

1463 NITRIL
Mănuşă de protecţie cat. II
conform EN 374 şi EN 388/Safety
glove cat. II according to EN 374
and EN 388
Mănuşă antichimică,
cauciuc nitrilic, lungime 33
cm, grosime 0,38 mm, culoare
verde, mărimi M, L, XL, XXL
Chemical resistant, flock
lined nitrile glove, 33 cm long,
colour green, sizes M, L, XL,
XXL

37-675 SOL-VEX®

79-700 VIRTEX™

Mănuşă de protecţie cat. III
conform EN 374 şi EN 388/Safety
glove cat. III according to EN 374
and EN 388

Mănuşă de protecţie cat. III
conform EN 374 şi EN 388/Safety
glove cat. III according to EN 374
and EN 388

Mănuşă antichimică
din nitril, lungime 330 mm,
grosime 0,38 mm, textură
nisipoasă, interior căptușit cu
un strat foarte fin din fibre de
bumbac. Mărimi: 7, 8, 9, 10,
11.

Mănuşă antichimică
din nitril, lungime 310 mm,
textură tip romb. Încorporează
noua tehnologie Ansell
Aquadri, oferind în acelaşi
timp un confort remarcabil,
flexibilitate şi rezistenţă
chimică, mărimi: 7, 8, 9, 10, 11

Chemical resistant nitrile
glove, 330 mm long, thickness
0,38 mm, sand patch, inner
cotton flocking. Sizes: 7, 8, 9,
10, 11.

Chemical resistant nitrile
glove, 310 mm long, romb
finishing. Incorporates the new
Ansell Aquadri technology,
giving the coating excellent
moisture absorption. Sizes: 7,
8, 9, 10, 11

1001

AJKL

ULTRANITRIL 480
Mănuşă de protecţie cat. III
conform EN 388 şi EN 407/Safety
glove cat. III according to EN 388
and EN 407

ULTRANITRIL 485
Mănuşă de protecţie cat. III
conform EN 374 şi EN 388/
Safety glove cat. III according
to EN 374 and EN 388

STANSOLV AK 22- 381
Mănuşă de protecţie cat. III
conform EN 374, EN 388 şi EN
407/Safety glove cat. III according
to EN 374, EN 388 and EN 407

Mănuşă de nitril ce
oferă protecţie antichimică
performantă, cu o durată de
viaţă optimizată având astfel
rezistenţa mecanică excelentă
(abraziune, perforare) 480 oferă
o protecţie excelentă în timpul
manipulării chimicalelor cu risc
crescut, mărimi: 7, 8, 9, 10

Mănuşă de
nitril pentru protecţie
antichimică
standard
cu dexteritate excelentă
datorită
supleţii
materialului, aderenţă
bună
pe
obiecte
alunecoase
datorită
fisisajului exterior în relief,
mărimi: 6, 7, 8, 9, 10, 11

Mănuşă din nitril pe
suport textil, tehnologie Mapa
ce oferă confort maxim pentru
protecţie antichimică standard,
extrem de suplă, datorită
tehnologiei unice Mapa
multistrat, textură în relief
pentru aderenţa obiectelor ude,
mărimi: 7, 8, 9, 10, 11

EN 374

4102

Nitril glove suitable for
ultra-long chemical protection,
with optimised service life and
excellent mechanical resistance
(abrasion, perforation) 480
assurse an excellent protection
during intensive handling of
high-risk chemical products,
sizes: 7, 8, 9, 10

Nitril glove for standard chemical protection,
offering excellent dexterity, due to the suppleness
of the glove, good grip on
slippery objects, due to
the embossed exterior finish, sizes: 6, 7, 8, 9, 10, 11

JKL
EN 374

4101

Mănuşă
din
neoprene şi latex natural ce
oferă protecţie antichimică
uşoară simţ tactil excelent,
confort sporit şi dexteritate
foarte bună datorită grosimii
reduse, mărimi: 7, 8, 9, 10
AKL

AKL

Nitrile glove on textile
support Mapa Technology
offers maximum confort for
standard chemical protection,
extremely supple, due to the
unique Mapa multi-layer
process, embossed texture for
better grip of wet objects, sizes:
7, 8, 9, 10, 11

Glove in neoprene
and natural latex, assures
tactile sensitivity for light
chemical protection, added
comfort and great dexterity,
due to the glove’s reduced
thickness, sizes: 7, 8, 9, 10

3121

X1XXXX

TECHNI-MIX 415
Mănuşă de protecţie cat. III
conform EN 374 şi EN 388/
Safety glove cat. III according
to EN 374 and EN 388

2011

AJKL
EN 374

EN 374

2110

TECHNIC 401
Mănuşă de protecţie cat. III
conform EN 347 şi EN 388/
Safety glove cat. III according
to EN 347 and EN 388

HARPON 326
Mănuşă de protecţie cat.
II conform EN 388 şi EN
407/Safety glove cat. II
according to EN 388 and
EN 407

Mănuşă din
neoprene şi latex natural ce
oferă protecţie antichimică
uşoară, simţ tactil excelent,
confort sporit şi dexteritate
foarte bună datorită
grosimii reduse, mărimi: 7,
8, 9, 10

Mănuşă din
latex natural pe suport
textil ce oferă confort şi
protecţie la prinderea
obiectelor alunecoase
şi grele, în industria
alimentară, mărimi: 7,
8, 9, 10

Glove in neoprene
and natural latex, assures
tactile sensitivity for light
chemical
protection,
added comfort and great
dexterity, due to the glove’s
reduced thickness, sizes: 7,
8, 9, 10

4131

X2XXXX

Glove in natural
latex on textile support
offering comfort and
safety when gripping
heavy, rough or
slippery objects in
food industry: sizes: 7,
8, 9, 10

749 PHARMATRIL®
Mănuşă de protecţie cat. II conform EN 374
Safety glove cat. II according to EN 374
Mănuşă antichimice din cauciuc nitrilic, ambidextră,
nepudrată, grosime 0,09 mm, certificate pentru utilizare în
industria alimentară. Mărimi: XS, S, M, L, XL, XXL
Chemical protection glove, special nitrile,
ambidextrous, powder-free, 0.09 mm thickness,
food-approved. Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL

Ambalare: 100 buc/cutie
Packaging: 100 pcs./box

92-200 VERSATOUCH®
Mănuşă de protecţie cat. III conform EN 420 şi EN 374
Safety glove cat.III according to EN 420 and EN 374
Manuşă de unică folosinţă din cauciuc nitrilic, nepudrată,
degete texturate, culoare albastră, lungime 240 mm. Confort
excelent/bună rezistenţă la înţepare/fără silicon şi latex, risc
minim de a produce alergii. Mărimi: 7, 8, 9, 10
Blue unlined nitrile rubber disposable glove,
powder-free, textured fingers, length 240 mm.
excellent comfort/good puncture resistance/silicone
and latex, low risc for skin allergies. Sizes: 7, 8, 9, 10

Ambalare: 100 buc/cutie/Packaging: 100 pcs./box
sau/or art. 92-210 - Pungă de polietilenă/PE bag

Xenon
Mănuşă de protecţie cat. I conform
EN 420 şi EN 455/Safety glove cat. I
according to EN 420 and EN 455
Mănuşă de unică
folosinţă din nitril, nepudrată,
culoare albă, degete texturate,
ambidextreă, testate pentru
industria alimentară lungime
medie 240 mm, mărimi: S, M,
L, XL
Disposable nitrile gloves,
white colour, powderfree finger
textured, ambidextrous, food
graded, average length 240 mm,
sizes: S, M, L, XL
Ambalare: 200 buc/cutie -(S,M,L); 180 buc/cutie - (XL)
Packaging: 200 pcs/box - (S,M,L); 180 pcs/box - (XL)

743 DERMATRIL® P
Mănuşă de protecţie cat. II conform EN 374/Safety glove cat. II according to EN 374
Mănuşă antichimică din cauciuc nitrilic, ambidextră,
nepudrată, grosime 0,20 mm, rezistență mecanică superioară
mănusilor de unică folosință din latex, certificate pentru utilizare în
industria alimentară, mărimi: 7, 8, 9, 10, 11
Chemical protection glove, special nitrile,
ambidextrous, powder-free, 0.20 mm thickness,
very good mechanical resistance compared to
usual latex disposable gloves food-approved, sizes:
7, 8, 9, 10, 11
Ambalare: 50 buc/cutie
Packaging: 50 pcs./box

Xtra Lite
Mănuşă de protecţie cat. III
conform EN 374 şi EN 455/
Safety glove cat. III according to EN 374 and EN 455
Mănuşă de unică
folosinţă din nitril,
nepudrată,
culoare
albastră,
texturată,
ambidextră, conform
ASTM 3578, mărimi: S,
M, L, XL
Disposable nitrile
gloves, blue colour,
powderfree textured,
ambidextrous, ASTM
3578, sizes: S, M, L, XL
Ambalare: 200 buc/cutie - (S,M,L); 180 buc/cutie - (XL)
Packaging: 200 pcs/box - (S,M,L); 180 pcs/box - (XL)

1400 NP SOFT

5710 VINYL
Mănuşă de unică folosinţă din vinil cat. I
conform EN 420/Disposable vinyl glove cat. I
according to EN 420

nepudrată, mărimi: S, M, L, XL
powder-free, sizes: S, M, L, XL

Ambalare: 100 buc/cutie
Packaging: 100 pcs./box

5710B VINYL BLUE
culoare albastră/blue color
5710 VINYL
culoare albă/white

1400 SOFT
Mănuşă de unică folosinţă din
latex cat. I conform EN 420
Disposable latex glove cat. I
according to EN 420

Mănuşă ambidextră,
vinil, pudrată, lungime 240 mm,
mărimi: M, L, XL
5710 NP VINYL
Mănuşă ambidextră, vinyl,
nepudrată, lungime 240 mm,
mărimi: S, M, L, XL

Disposable non-sterile vinyl
glove, powdered, ambidextrous,
240 mm long, sizes: M, L, XL
Ambalare: 100 buc/cutie
Packaging: 100 pcs./box

Disposable non-sterile vinyl
glove, powder free, ambidextrous,
240 mm long, sizes: S, M, L, XL

1401 POLIETILENE
Mănuşă din polietilenă cat. I conform EN 420
PE glove cat. I according to EN 420
Mănuşă de unică folosinţă din polietilenă, mărime
universală, ambidextră, model economic
Single-use polietilene glove, universal size,
ambidextrous

Ambalare: 100 buc/set
Packaging: 100 pcs./set

Mănuşă ambidextră,
latex, pudrată, lungime 240
mm, mărimi: S, M, L, XL

SECOL
Gel de protecţie împotriva substanţelor organice
Hydrophilic gel protecting against organic substances
SECOL este mai subţire decât
pielea şi protejează ca o mănuşă l
Indispensabil pentru protecţia pielii
împotriva următoarelor substanţe
agresive: Solvenţi organic alifatici
şi aromatici şi derivaţii lor l Petrol,
kerosene, uleiuri, grăsimi, gudron,
smoală şi alte produse petroliere
l Răşini, agenţi de conservare,
plastifianţi l Esteri si ketone l
Praf, inclusiv pământ uscat l
Indispensabil pentru activităţile
prelungite cu aceste substanţe, în
special când utilizarea mănuşilor
este interzisă sau incomodă l Se
aplică uşor l Se înlătură de pe
mâini după lucru împreună cu toată
murdăria l Nu s-a sesizat iritarea
sau sensibilizarea pielii l Permite
respiraţia pielii

SECOL is thinner than skin and
protects like a glove l Indispensable
for hand skin protection against
following aggressive substances:
aliphatic and aromatic organic
solvents and their halogen
derivatives l Petrol, kerosene,
oils, greases, tar, pitch and other
petroleum products l Resins, curing
agents, plasticizers l Esters and
ketones l Dirty dust including dry
soil l Indispensable for long-lasting
or frequent work with the above
substances particularly when use of
gloves is forbidden or inconvenient
l Easy application l After work
is removed from hands together
with all dirt l No skin irritation or
sensitisation observed l Allows for
free respiration of skin

Disposable non-sterile
latex glove, powdered,
ambidextrous, 240 mm long,
sizes: S, M, L, XL

1615 WINTERGRIP
Mănuşă de protecţie cat. II conform EN 388 şi EN 511
Safety glove cat. II according to EN 388 and EN 511
Mănuşă tricotată din fire acrilice, culoare
fluorescentă, strat interior termoizolant,
imersată în latex, textură ridată, mărimi: M, L,
XL, XXL
Hi-vizibility acrylic knitted glove, inside
brushed for thermal insulation, latex palm
coating, crinkle finishing, sizes: M, L, XL, XXL

1611 POWER HPT ICE
Mănuşă de protecţie cat. II conform EN 388 şi EN 511
Safety glove cat. II according to EN 388 and EN 511
Mănuşă tricotată din nailon, dublu strat
pentru protecţia la temperaturi scăzute, imersată
printr-o tehnologie HPT pentru a crea un strat
durabil, flexibil, cu aderenţă sporită atât în condiţii
uscate cât şi în condiţii umede, mărimi: M, L, XL,
XXL
Nylon shell knitted glove, Hidropellent (HPT)
PVC palm coating, inside Acrilic Terry-liner, spongy,
durable, flexible coating with good wet or dry grip,
sizes: M, L, XL, XXL
020

1579 HUSKY

691 ICE GRIP

Mănuşă de protecţie cat. II conform EN 388
Safety glove cat. II according to EN 388

Mănuşă de protecţie cat. II conform EN 388 şi EN 511
Safety glove cat. II according to EN 388 and EN 511

Mănuşă box bovină, spate şi manşetă
din bumbac, căptuşeală sintetică care asigură
o protecţie minimă la temperaturi scăzute,
mărime universală 10,5
Assorted-colour furniture leather glove,
cotton back and cuff, cold protection liner, size
10,5

120

Mănuşă de protecţie împotriva temperaturilor
scăzute, până la -50˚C (scurtă durată), multiple straturi
pentru protecţie mecanică, membrană Thinsulate,
manşetă tricotată, mărimi: 7, 8, 9, 10, 11. Utilizare în
industria alimentară
Sewn multi-layer nylon/PVC glove, cold
protective, water-proof, Thinsulate membrane, knitted
cuff, food-approved , sizes: 7, 8, 9, 10, 11

1519 INOX
Mănuşă de protecţie cat. III conform EN1082/1/Safety glove cat. III according to EN1082/1
Confecţionată din zale oţel inox,
diametrul ochiurilor de 4 mm, lungime 24 cm,
mărimi de la XXS la XXL.
XXS (manşetă maro); XS (manşetă verde); S
(manşetă albă); M (manşetă roşie); L (manşetă
albastră); XL (manşetă portocalie); XXL
(manşetă violet)

1474 CRYO INDUSTRIAL
Mănuşă de protecţie cat III conform EN 388 şi EN 511/Safety glove cat. III according to EN 388 and EN 511
Mănuşă termoizolantă pentru protecţia la
temperaturi extrem de joase (-1600 C), în domenii de muncă
cu gaze lichefiate l Realizată din straturi multiple: stratul
exterior oferă o bună rezistenţă la abraziune, iar căptuşeala
este impermeabilă l Disponibilă în 3 lungimi: 30-40-50 cm
l Mărimi: 9, 10, 11

Multi-layer, water-proof, cold protection glove l Provides
high level of thermal protection in ultra-low temperatures l
Good abrasion resistance and excellent grip for heavy-duty
applications l A rugged outer shell and a thin water-proof liner
ensures protection in cryogenic atmosphere l Available in 3
lengths: 30-40-50 cm. Sizes: 9, 10, 11

STEEL
Mănuşă de protecţie cat. III conform EN1082/1/Safety glove cat. III according to EN1082/1
1520 manşetă 80 mm/80 mm cuff
1522 manşetă 190 mm/190 mm cuff

Glove from highly resistant stainless
steel rings, textile strap for better fitting,
ambidextrous, without cuff, length 24 cm,
sizes: XXS (brown strap); XS (green strap); S
(white strap); M (red strap); L (blue strap); XL
(orange strap); XXL (violet strap)

1523 FIX GLOVE
Accesoriu de fixare din material plastic
Plastic girdle for increasing usage comfort

ELSEC

ELECTROVOLT

Mănuşi de protecţie electroizolante cat. III conform EN 60903/Electrical insulation gloves cat. III according to EN 60903

Mănuşi de protecţie electroizolante cat. III conform EN 60903/Electrical insulation gloves cat. III according to EN 60903

Mănuşi de protecţie electroizolante din latex
Electrical insulation gloves, natural latex,
natural, formă anatomică, lungime 36 cm, grosime între anatomical fit, total length 36 cm, thickness between
0,8-2,9 mm, 5 clase de protecţie, fabricaţie Polonia
0.8-2.9 mm, 5 classes of protection, made in Poland

Mănuşi de protecţie electroizolante din latex natural,
Electrical insulation gloves, natural latex, anatomical
formă anatomică, lungime 36 cm, grosime între 0,5-2,9 mm, fit, total length 36 cm, thickness between 0.5-2.9 mm, 5
5 clase de protecţie, fabricaţie Franţa
classes of protection, made in France

Art. Nr./ Art. No.

483

484

485

486

487

Clasa (cf. EN 60903)/Class (acc. EN 60903)

00

0

1

2

3

Lungime (mm)/Length (mm)

360±15

360±15

360±15

360±15

360±15

Grosime (mm)/Tickness (mm)

0,8

1,4

1,7

2,5

2,9

max. 0,5

max. 1,0

max. 7,5

Tensiune de probã (kV)/Test voltage (kV)

2,5

5,0

10,0

20,0

30,0

Tensiune de probã (kV)/Test voltage (kV)

Categorie/Category

RC

RC

RC

RC

RC

Categorie/Category

Tensiune de utilizare (kV)/Max. working voltage (kV)

max. 17,0 max. 26,5

Art. Nr./ Art. No.

683

684

685

686

687

Clasa (cf. EN 60903)/Class (acc. EN 60903)

00

0

1

2

3

Lungime (mm)/Length (mm)

360±15

360±15

360±15

360±15

360±15

Grosime (mm)/Tickness (mm)

0,5

1,0

1,5

2,3

2,9

max. 0,5

max. 1,0

max. 7,5

2,5

5,0

10,0

20,0

30,0

AZC

AZC

AZC

RC

RC

Tensiune de utilizare (kV)/Max. working voltage (kV)

max. 17,0 max. 26,5

