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RÓŻNE 
 T-SHIRT- 100%  bawełny 

 

KOSZULKA T-SHIRT BALI  

 

 
T-shirt dwukolorowy z krótkimi rękawami. Zaokrąglony pod szyją. 100% poliester - 160g/m2 

 

 KOSZULA FLANELOWA  

 
Tkanina 100% bawełny, Gramatura 150g/m2, Koszula flanelowa z długim rękawem, zapinana na guziki. Kołnierz na stójce, usztywniony. 
Jedna kieszeń naszyta na lewy przód. Dostępne w stałej sprzedaży kolory: czerwony, zielony, niebieski. 
 

 FARTUCH ROBOCZY MĘSKI 

 
Tkanina 100% bawełna Fartuch zapinany na guziki Rękawy wykończone mankietem W tyle pasek regulowany na guziki Dwie kieszenie dolne 
i jedna górna Możliwość zmiany rodzaju i koloru materiału na życzenie klienta. 
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                           NA DESZCZ…. 
 PŁASZCZ PRZECIWDESZCZOWY 305 

 
 Płaszcz przeciwdeszczowy, długość 1,20 m. Kaptur stały ze sznurkiem ściągającym, rękawy raglanowe. Z przodu podwójna listwa zapinana 
na zatrzaski. 

 
 KOMPLET PRZECIWDESZCZOWY 304 

 
Komplet przeciwdeszczowy: bluza i spodnie. Szwy szyte zgrzewane. Kaptur stały ze ściągającym sznurkiem. Zapinanie na zamek 
błyskawiczny pod listwą na zatrzaski. Rękawy raglanowe z wewnętrznym mankietem chroniącym przed wiatrem.  
 

 KURTKA OSTRZEGAWCZA PANOPLY EASYVIEW 

 
Kurtka ostrzegawcza z poliestru powlekanego PU Opis techniczny: Kurtka ocieplana, przeciwdeszczowa. Szwy uszczelnione. Kaptur stały. 
Zapinanie na kryty zamek błyskawiczny pod listwą na rzep. 

  GUMOFILCE  WYSOKIE OBUWIE ROBOCZE Z PVC  

 
 Wysokie obuwie robocze z serii RAIN BOOT. Cholewka: PVC, podwójny wtrysk. Podszewka: dżersej i poliester. Podeszwa: PVC z 
urzeźbieniem. Pochłaniacz energii w obcasie. Podeszwa odporna na węglowodory. Podeszwa z urzeźbieniem odporna na poślizg na 
nieutwardzonych powierzchniach. Ochrona antyelektrostatyczna. Tworzywo odporne na przesiąkanie wody. PVC Rozmiary: 39-, 47 Kolory: 
Zielony 
 

 GUMOWCE WYSOKIE OCIEPLANE Z PVC 

 
 Obuwie wysokie, ocieplane z serii WINTER BOOTS. Buty z PVC, podwójny wtrysk. Kołnierz: PU. Podszewka: futerko poliestrowe. Podeszwa: 
PVC Rozmiary: 39-47 Kolory: Zielony 
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PRACA NA WYSOKOŚCI 
 HEŁM OCHRONNY BASEBALL DIAMOND  

 
Hełm ochronny o kształcie czapeczki baseball Opis techniczny: Hełm budowlany z ABS o innowacyjnym kształcie czapeczki baseball 
zapewniający lepszą widoczność w pionie. Testowany z osłoną twarzy. 

 HEŁM OCHRONNY 

 
Hełm ochronny, więźba z regulacją płynną Opis techniczny: Hełm budowlany z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), zabezpieczony przed 
UV. Więźba z polietylenu niskiej gęstości (LDPE) z 8 punktami zamocowania. 
 

ZESTAW DLA LEŚNIKÓW FORESTIER 2  
 

 

Zestaw dla leśników Delta Plus FORESTIER 2 Zestaw zawiera: kask QUARTZ III - wygodny, polipropylenowy kask z zabezpieczony UV, więźba 
mocowana w 8 punktach z 3 szerokimi taśmami do utrzymania na głowie, więźba z regulacją na zębatkę (pokrętło), regulacja 53 - 63 cm 
uchwyt ochrony twarzy VISIOR HOLDER + osłona twarzy z siatki VISIOR, nauszniki przeciwhałasowe SUZUKA 
zgodność z normą PN - EN 397PN - EN 352-3PN - EN 1731 

 

 HEŁM LEKKI COLTAN-CZAPECZKA 

 
Hełm lekki typu baseball z poliamidu powlekanego poliuretanem, wyposażony w czaszę wewnętrzną z polietylenu z wygodną pianką 
neoprenową amortyzującą uderzenia. Rozmiar uniwersalny. 

 CZAPKA  Z  DASZKIEM  MACH VERONA 

 

VERONA CZAPKA ROBOCZA Z DASZKIEM MACH Z POLIESTRU I BAWEŁNY  
Czapka MACH, 65% poliester / 35% bawełna, 245g/m2 .MATERIAŁY :65 % poliester / 35 % bawełna - 245 g/m2. 
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UCHWYT OSLONY TWARZY (Z ZABEZPIECZENIEM CZOLA) BALBI2 
Z OSLONA 

 

 

Uniwersalny i ergonomiczny uchwyt z zabezpieczeniem czołaW zestawie z poliwęglanową, przezroczystą osłoną DELTA PLUS VISORPC 
Przeznaczony do prac z dużymi odpryskami w kierunku twarzyWaga zestawu: 260 gWymiary: 39 x 20 cmJednostka sprzedaży: 1 zestaw 

UCHWYT + OSŁONA TWARZY, PICO2 

 

Uchwyt osłony twarzy z zabezpieczeniem czoła. Osłona VISORG z siatki z plastikowym brzegiem. Wymiary 39 x 20 cm. Wykonane z ABS + 
stal + LPDE. Certyfikat CE.S pełnia wymagania norm EN1731. 

 SZELKI BEZPIECZEŃSTWA ZESTAW ELARA16 

 
 Zestaw do pracy na wysokości: szelki + amortyzator + zatrzaśniki + torba Zestaw do pracy na wysokości składający się z: - Szelek 
bezpieczeństwa z taśm poliestrowych, 45 mm, z 2 punktami zaczepienia: 
 

 NAKOLANNIKI DO ODZIEŻY MACH M2GEN  

 
Nakolanniki (20 x 15 X 2 cm) do spodni, ogrodniczek i kombinezonów serii Mach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.BHPlubuskie.pl 
ul. Strzelecka 13/15, 66-500 Strzelce Kraj., tel. 726816170, 609606154 

 

6 
 

                       ODZIEŻ ROBOCZA 
 SPODNIE ROBOCZE   

 
Spodnie robocze M2PAN , 35% bawełna, 65% poliester, rozporek zapinany na zamek błyskawiczny pod listwą. Miejsca na nakolanniki. 
Gumka w talii po bokach. Wzmocnienie z tyłu. 7 kieszeni z czego jedna na miarę. Kolory: szary/pomarańcz, granatowy/niebieski, 
czarny/szary Dostępne  rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL  
 
 
 
 
 

 BLUZA ROBOCZA M2VES MACH2  

 
Bluza Mach2 z poliestru 65% i bawełny 35%.  rękawy raglanowe. zapinanie z przodu na zamek błyskawiczny. nadgarstki zapinane na 
zatrzaski. 4 kieszenie, z czego 1 na rękawie. miejsce na identyfikator.65% poliester, 35% bawełna, 245 g/m2. Kolor Czarno-
szary/Granatowo-niebieski/Szaro-pomarańczowy  
Rozmiar L/M/S/XL/XXL/XXXL 
 

 OGRODNICZKI ROBOCZE MACH2 Z POLIESTRU I BAWEŁNY M2SAL  

                                                                               
Ogrodniczki robocze Mach2 z poliestru 65% i bawełny 35%. Gumka w talii. Szeroka kieszeń centralna zapinana na zamek błyskawiczny. 
Miejsca na nakolanniki. 8 kieszeni. 
MATERIAŁY : 65% poliester, 35% bawełna, 245 g/m2.Rozmiary : S, M, L, XL, XXL, XXXL 
Kolory : Czarny / Szary, Granatowy / Niebieski, Szary / Pomarańczowy, Zielony / Beżowy 

  

SPODNIE ROBOCZE OGRODNICZKI TECHNIK  BEAR 

 
Kolor: szary z pomarańczowymi dodatkami35% bawełna, 65% poliester rozporek zapinany na zamek błyskawiczny pod listwą gumka na 
szelkach kieszenie na nakolanniki dodatkowa regulacja w pasie 8 kieszeni rozmiary: S, M, L, XL, XXL 
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 SPODNIE ROBOCZE TECHNIK  BEAR 
 

 

Kolor: szary z pomarańczowymi dodatkami 35% bawełna, 65% poliester rozporek zapinany na zamek błyskawiczny pod listwą gumka w talii 
po bokach i na szelkach kieszenie na nakolanniki dodatkowa regulacja w pasie6 kieszeni rozmiary: S, M, M2, L, L2, XL, XL2, XXL 

BLUZA TECHNIK BEAR   

                                                                                    
Wykonana w 35% z bawełny, w 65% z poliestru o gramaturze 280 g/m2. 
Materiał o tym składzie jest najczęściej wykorzystywany do produkcji ubrań roboczych i jest bardzo wytrzymały na rozdarcia 
Charakterystyka bluzy: bluza z wykładanym kołnierzykiem, na zamek kryty plisą zapinaną na napy, dwie kieszenie górne z patkami 
zapinanymi na rzep i nap oraz kieszonka na długopis dwie kieszenie biodrowe wsuwane oraz dwie kryte patką zapinaną na nap, rękawy 
zakończone mankietem zapinanym na napy, na lewym rękawie kieszonka na długopisy, dół bluzy zakończony paskiem, tył przedłużony po 
bokach dodatkowa regulacja obwodu bluzy patkami zapinanymi na guziki. Dostępne są wszystkie rozmiary. 
 

 KAMIZELKA M2GIL  

 

                                                                                                 
Kamizelka robocza MACH2 z poliestru 65% i bawełny 35%. Zapinana z przodu na zamek błyskawiczny. Posiada wycięcie szyi w kształcie 
litery V, dużą kieszeń na plecach, 13 kieszeni, Kolory widoczne na zdjęciach: granatowy z niebieskim, czarny z siwym, siwy z 
pomarańczowym 65% poliester, 35% bawełna, 245 g/m2. 
 
KRÓTKIE SPODNIE M2BER 

 
Krótkie spodenki robocze najwyższej jakości z prestiżowej kolekcji ubrań MACH2 pas w talii zapinany na zatrzaski ściągacz elastyczny na 
stronie przedniej i na plecach rozporek zapinany na zamek pod listwą dwie kieszenie z wypustkami w talii; jedna dolna nakładana kieszeń z 
kontrafałdą na prawej nogawce i jedna dolna nakładana kieszeń z kontrafałdą na lewej nogawce zapinana klapką  z zatrzaskami z tyłu jedna 
nakładana kieszeń z lewej strony i jedna nakładana kieszeń z prawej strony  
zapinana klapką na zatrzaski materiał: 65% poliester / 35% bawełna gramatura: 245 g/m2 
kolory widoczne na zdjęciach: granatowy z niebieskim, czarny z siwym, siwy z pomarańczowym 
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 BLUZY ROBOCZE M6 VES 

 
Bluza robocza wykonana z elanobawełny o gramaturze 235 - kontrastowe wstawki dla poprawienia widoczności - cztery kieszenie + miejsce 
na identyfikator - dostępna w trzech kolorach : granatowo – pomarańczowy ,szaro - zielony, brązowo - zielony - dostępne rozmiary: od S do 
XXXL 

 

 SPODNIE DO PASA M6PAN 

 

Spodnie robocze PANOSTYLE(R)  Gumka w talii po bokach5 kieszeni 65% poliester, 35% bawełna 235 g/m2 Rozmiary : XS, S, M, L, XL, XXL, 
XXXL Kolory : Granatowy, Kasztanowy, Szary Miejsce na nakolanniki 

  KOMBINEZON M6COM 

 
Kombinezon roboczy PANOSTYLE(R)  z poliestru 65% i bawełny 35%  235 g/m2 
Zapinanie na zamek błyskawiczny pod taśmą ze skosu. Gumka w talii. Gumka w nadgarstkach. 7 kieszeni.  Rozmiary : XS, S, M, 
L, XL, XXL, XXXL Kolory : Granatowo - pomarańczowy szaro - zielony  brązowo – zielony 
 
 

SPODNIE OGRODNICZKI M6SAL 
 
 

 

M6SAL OGRODNICZKI ROBOCZE PANOSTYLE Z POLIESTRU I BAWEŁNY  : Ogrodniczki PANOSTYLE(R) z poliestru 65% i bawełny 35%. Gumka 
w talii po bokach. Elastyczne szelki z możliwością regulacji. 6 kieszeni.  MATERIAŁY : 65% poliester, 35% bawełna, 235 g/m2 
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 SPODNIE OGRODNICZKI BIAŁE  

                                                                                                                 
Ogrodniczki robocze z poliestru 65% i bawełny 35%. Gumka w talii. Szeroka kieszeń centralna zapinana na zamek błyskawiczny. Miejsca na 
nakolanniki. MATERIAŁY : 65% poliester, 35% bawełna, 245 g/m2.Rozmiary : S, M, L, XL, XXL, XXXL 

ODZIEŻ ZIMOWA 
 KURTKA OCIEPLANA ZIMOWA NORTHWOOD   

 
                         
Typ MACH 2 z poliestru powlekanego PU. Zapinanie z przodu do samej góry kołnierza. Zamek chowany pod zakładką chroniącą przed 
zimnem. Rękawy odpinane na zamek błyskawiczny. Mankiety regulowane taśmą na rzep. 1 górna kieszeń na telefon z klapką zapinaną 
taśmą na rzep. Miejsce na identyfikator na wysokości klatki piersiowej. 2 dolne nakładane kieszenie z kontrafałdą i z klapkami zapinanymi 
na zatrzaski. 1 wewnętrzna kieszeń na portfel zapinana na rzep i 1 kieszeń wewnętrzna na telefon zapinana taśmą na rzep. 
 

  STOCKTON KAMIZELKA, Z DUŻĄ ILOŚCIĄ KIESZENI                                

 
Kamizelka serii MACH 2 z dużą ilością kieszeni zapinana z przodu na zamek błyskawiczny do samej góry kołnierza główki rękawów 
elastyczne najwyższa jakość wykonania w dole ściągana sznurkiem ze stoperem trzy górne, nakładane kieszenie z kontrafałdą z klapkami na 
zatrzaski; dwie dolne,  
nakładane kieszenie z kontrafałdą i klapkami zapinanymi na zatrzaski oraz jedna dolna  
nakładana kieszeń z kontrafałdą, zapinana na zamek; jedna wewnętrzna kieszeń na portfel 
model zastrzeżony materiał: 65% poliester / 35% bawełna gramatura: 245 g/m2kolor szary, granatowa ,czarna rozmiary kamizelek: S, M, L, 
XL, XXL, XXXL 

 
 KURTKA BLUZA RENO ZIMOWA  

 
                          
Reno Bluza z poliestru Oxford powlekanego poliuretanem Opis techniczny: Zapięcie z przodu na zamek aż do samej góry kołnierza. Kołnierz 
podszyty polarem. Odpinane rękawy. Ściągacz w nadgarstkach i na dole bluzy kolorze czarnym i zielonym, granatowym. 
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 KURTKA OCIEPLANA HARRICANA II  

 

 
 Kurtka z poliestru powlekanego PVC z pikowaną podszewką z poliestru. Kaptur stały z możliwością chowania w kołnierzu zapinanym na 
zamek błyskawiczny. Zapinana z przodu na zamek pod listwą na zatrzaski. 

 

 KURTKA DARWIN II GRANATOWA 

 

     Darwin II Kurtka z poliestru powlekanego PVC - granatowa  Opis techniczny: Kurtka z poliestru powlekanego PVC. Z pikowaną 
podszewką z poliestru. Kaptur stały z możliwością chowania w kołnierzu zapinanym na zamek 

 
 RĘKAWICA Z POLARU POLIESTRU. 

 
Rękawica z polaru poliestru. Gumka ściągająca w nadgarstku. Materiały: Polar poliester 100%, 260 g/m2. Rozmiary: Uniwersalny Kolory: 
Czarny, Granatowy Symbol: NEVE  

 
 CZAPKA Z DASZKIEM NORDIC  Z POLIAMIDU 

 
Czapka z daszkiem z poliamidu, ocieplana, wewnątrz watowana. Podszewka akrylowa w miejscach chroniących uszy oraz w tylnej części.  
 
 CZAPKA TOURO Z POLARU  280 GR/M2. 

 
Czapka z polaru poliestru z osłonkami na uszy. 
Polar poliester, 280 g/m2. Rozmiary : Uniwersalny Kolory : Granatowy Symbol : TOURA 
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ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA 
 KAMIZELKI OSTRZEGAWCZE 

 
Kamizelka ostrzegawcza wykonana z materiału fluorescencyjnego. Pasy odblaskowe.  
 

 KURTKA OSTRZEGAWCZA EASYVIEW 

 
 Kurtka ostrzegawcza z poliestru powlekanego PU Opis techniczny: Kurtka ocieplana, przeciwdeszczowa. Szwy uszczelnione. Kaptur stały. 
Zapinanie na kryty zamek błyskawiczny pod listwą na rzep. 
 

 SPODNIE OGRODNICZKI FARGO 

 
Spodnie ocieplane. Szwy uszczelnione. Gumka w talii po bokach. Elastyczne szelki z możliwością regulacji. Kolana wstępnie uformowane. 
Odzież ostrzegawcza: klasa 1 - kolor srebrny. 4 kieszenie.  

 
 KOSZULKA POLO OSTRZEGAWCZA SUNLIGHT 

 

Koszulka polo. Siatka: 100% poliester, 145g/m2. Taśmy odblaskowe, naszywane 3M Scotchlite . Odzież ostrzegawcza: klasa 2 - kolor 
srebrny. Montaż szelkowy. Krótkie rękawy. MATERIAŁY : 100% poliester, 145 g/m2 Taśmy odblaskowe 3M Scotchlite  8906 3M, 65% 
poliester, 35% bawełna powlekana elastomerem i szklanymi kuleczkami (30 prań w temperaturze max 40°C). Rozmiary : M, L, XL, XXL 
Kolory : Pomarańczowy fluorescencyjny, Żółty fluorescencyjny Symbol : SUNLIGHT  

 CZAPKA OSTRZEGAWCZA O INTENSYWNEJ WIDZIALNOŚCI 

 
VW21503Y – fluorescencyjnym żółtym  
VW21503O – fluorescencyjnym pomarańczowym Wykonana z materiału: 100% akrylu Jeden rozmiar uniwersalny 
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 PHVES BLUZA OSTRZEGAWCZA  

 
Ostrzegawcza bluza robocza PANOSTYLE z bawełny i poliestru     Opis techniczny : Bluza robocza, ostrzegawcza PANOSTYLE. Gumka w 
mankietach. 2 kieszenie. Odzież ostrzegawcza: klasa 2 - kolor srebrny 
 

 PHPAN SPODNIE OSTRZEGAWCZE 

 

Ostrzegawcze spodnie robocze PANOSTYLE z bawełny i poliestru Opis techniczny : Spodnie robocze, ostrzegawcze PANOSTYLE. Gumka w 
talii po bokach. Odzież ostrzegawcza: klasa 2 - kolor srebrny. 5 kieszeni 

            TAŚMY OSTRZEGAWCZE 
 TAŚMY OSTRZEGAWCZE SAMOPRZYLEPNE 

 

samoprzylepna dł 7,5 cm x 58 mb - czarno-żółta  

samoprzylepna dł 7,5 cm x 58 mb - czerwono biała   

  

TAŚMA OSTRZEGAWCZA  

 
 Taśma jednostronna dł 100 mb szer. 8,5 cm 
 

TAŚMA ANTYPOŚLIZGOWA 

 
 Taśma antypoślizgowa dł 18 mb szer 5 cm czarna na schody, podłogi śliskie. 
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OCHRONA WZROKU 
 OKULARY OCHRONNE BRAVA2 

 
Okulary z poliwęglanu jednoczęściowe z płaskimi, elastycznymi zausznikami i zintegrowanym noskiem z poliwęglanu. Łatwość użytkowania 
z hełmem budowlanym i nausznikami.       
 
 OKULARY VULCANO02 POLIWĘGLAN POMARAŃCZOWO/SZARE 
VULC2ORIN 

 
Jednoczęściowe okulary z poliwęglanu, bezbarwne. Zauszniki z nylonu z regulacją nachylenia i dopasowania. Wygięte końcówki zauszników. 
Zintegrowany nosek z PVC .  
 

GOGLE OCHRONNE GALERAS 

 
 Gogle z poliwęglanu, bezbarwne. Wentylacja pośrednia. Miękka oprawka z PVC i nylonu. Szybka panoramiczna przeciwodblaskowa. 

 
 
 

OKULARY OCHRONNE  BRAVA2 

 
 
 
Okulary z poliwęglanu bezbarwne zintegrowane noski z poliwęglan  poszerzona ochrona skroni 
ochrona oczu UV 400niezarysowujące superlekkie 25g 
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          OCHRONA DLA SPAWACZA 
OKULARY OCHRONNE GOGLE SPAWALNICZE  

 

Toba Gogle spawalnicze z podnoszoną szybką Opis techniczny: Gogle spawalnicze z podnoszoną szybką. Miękka oprawka PVC. Wentylacja 
pośrednia, opaska elastyczna z dzianiny poliestrowej i naturalnego kauczuku. 

 FARTUCH SPAWALNICZY TASOUB    

 
Fartuch spawalniczy z dwoiny bydlęcej z podwyższonym przodem. Klamra regulacyjna na szyi. Pasek z dwoiny z plastikową 

klamrą. Wymiary: 90 cm x 60 cm. Grubość: 1,4 mm do 1,6 mm. Spełnia normę EN340:2003 - Ogóle wymagania dla odzieży. 

TRZEWIKI OCHRONNE COBRA II S1P SRC 

 

OBUWIE PÓŁWYSOKIE TYPU TRZEWIK - S1P SRC OPIS TECHNICZNY : Obuwie typu trzewik z serii Classic Industry. Podeszwa antyprzebiciowa 
i podnosek ochronny odporny na uderzenia i zgniecenie (200J). Obcas pochłaniający energię. 

 RĘKAWICE SPAWALNICZE CA615K CZERWONE 

 

Rękawica spawalnicza pięciopalczasta, cała wykonana z dwoiny chroniącej przed gorącem, grubość 1,2 do 1,4 mm, krój amerykański z 
kciukiem płetwowym. Dłoń podszyta bawełną molton, mankiet podszyty drelichem bawełnianym o gramaturze 300 g/m2, strona chwytna 
przedłużona mankietem o długości 140 mm, strona grzbietowa wykonana z jednego kawałka. Szwy łączące wzmocnione paskami z dwoiny. 
Szyta nićmi Kevlar(R). Rękawice o zwiększonej odporności na zagrożenia mechaniczne i termiczne. Zgodne z normą PrEN12477. Odporność 
na ogień, na ciepło konwekcyjne, na ciepło kontaktowe 100°C w czasie 42 sek. (lub 250°C w czasie 13 sek.) oraz na drobne rozpryski 
stopionego metalu.Zastosowanie: ręczne spawanie metali, cięcie i techniki pokrewne, prace przy piecach, wyjmowanie z form, kuźnie, 
transport wyrobów metalurgicznych.  
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 RĘKAWICE TIG15K SPAWALNICZE ZE SKÓRY LICOWEJ KOZIEJ, 
SZARE  

 

 
Rękawica spawalnicza, krój amerykański, kciuk płetwowy, ściągacz elastyczny na stronie grzbietowej. Rękawica z pełnej skóry licowej koziej. 
Mankiet 15 cm. MATERIAŁY : Pełna skóra licowa kozia. Mankiet z dwoiny bydlęcej. Szwy z nici Kevlar(r). Długość: 35 cm. Grubość skóry: 0,80 
do 1,00 mm. Zalety Bardzo dobra wygoda użytkowania. Długa żywotność. Mocne punkty Szyta nicią Kevlar(r). Skóra kozia. Rękawice zgodne 
z normą PrEN12477.Przykłady użytkowania Ręczne spawanie metali. 
 

RĘCZNA TARCZA SPAWALNICZA MASOUD2  

   Ręczna tarcza spawalnicza do każdego rodzaju spawania, które wymaga ochrony o stopniu zaciemnienia DIN11. Polipropylen z uchwytem. 
Sprzedawana w stanie gotowym do użycia, wyposażona w szybkę z 1 filtrem DIN11 (FILTER-11), chroniona przez 1 bezbarwny filtr z 
poliwęglanu (FILTER-IN). Wymiary filtrów: 108 x 51 mm.                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.BHPlubuskie.pl 
ul. Strzelecka 13/15, 66-500 Strzelce Kraj., tel. 726816170, 609606154 

 

16 
 

                       

ODZIEŻ  DAMSKA 
FARTUCH DAMSKI – bawełniane 

 

Tkanina 65% bawełna 35% poliester Gramatura 190g/m2 
Zapinany na guziki lub zatrzaski typu „springi”. Dwie kieszenie dolne, wariantowa kieszonka górna 
Rękawy i kieszenie wykończone ozdobną lamówką, kolorystyka w/g uznania klienta 
Możliwość wykonania haftu Do wyboru długość rękawa i rodzaj tkaniny. 
 

FARTUCH  DAMSKI - stilonowe  

 
Tkanina 100% poliester Zapinany na guzik iDo wyboru długość rękawa 
Dwie kieszenie dolne, jedna górna, ozdobnie wykończona lamówką, z możliwością wyboru koloru. 
 

OBUWIE DAMSKIE 

 
Obuwie damskie na spodach przeciwpoślizgowych z profilem ortopedycznym. wyściółka i cholewka skórzana, możliwość regulacji tęgości 
Kolor Biały  rozmiar od 35-47 
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OBUWIE/ZAWODOWE04AB                                           

Obuwie damskie i męskie na spodach 
przeciwpoślizgowych z profilem ortopedycznym, 
cholewką i wyściółką skórzaną. 

 

 

OBUWIE ZAWODOW 01 
 

                                                                                                                             
Obuwie damskie na spodach przeciwpoślizgowych z 
cholewką i wyściółką skórzaną. Rozmiary damskie: 
35-40               

 

OBUWIE ZAWODOWE _05 
 

 
Obuwie damskie na koturnie, na spodach przeciwpoślizgowych, z profilem ortopedycznym. Wyściółka i cholewka skórzana, możliwość 
regulacji tęgości. 

OBUWIEZAWODOWE_6D 
 

 

 
Obuwie damskie na spodach przeciwpoślizgowych z profilem ortopedycznym. Wyściółka i cholewka skórzana, możliwość regulacji tęgości. 

 

OBUWIE ZAWODOWE 03D 03BD 
 

 
 
Pantolety zdrowotne (drewniaki) na spodach drewnianych z profilem ortopedycznym, podeszwą przeciwpoślizgową i cholewką skórzaną. 
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OBUWIE ZAWODOWE 030 HACCP 
 

 
Obuwie damskie i męskie z cholewką wykonaną z tworzywa, wyposażone w wymienną wyściółkę z włókniny impregnowanej atestowanym 
środkiem bakterio i grzybobójczym. Spody klejone z dodatkowym szyciem wzmacniającym na obwodzie, wykonane z kauczuku 
termoplastycznego o bieżniku wypierającym wodę z podłoża, odporne na oleje, tłuszcze roślinne i zwierzęce. Antypoślizgowość spodów 
potwierdzona badaniami CIOP zgodnie z najnowszą wersją normy PN-EN ISO 20347. Możliwość prania w temp. 40°C 

 

OBUWIE ROBOCZE MAUBEC 2 SBEA PANOPLY 

 
Chodaki do zastosowania rolno-spożywczego z serii AGRO.  
cholewka: dwoina skórzana powlekana poliuretanem. ,podszewka: poliester. ,wkładka: wymienna, wstępnie uformowana, poliester na 
EVA. podeszwa: wtryskiwana, poliuretan o jednolitej gęstości. podnosek odporny na uderzenia i zgniecenia (200J). pochłanianie energii w 
obcasie.  podeszwa odporna na węglowodory. ochrona antyelektrostatyczna. podeszwa antypoślizgowa. Kolor Biały Rozmiar 35-47 
 

VENITACTYL 1350 OPAKOWANIE 100 RĘKAWIC JEDNORAZOWYCH  
Z WINYLU – VENITEX 

 
 
Opakowanie 100 rękawic z niebieskiego winylu o grubości 0,125 mm i o długości 24 cm. Pudrowane skrobią kukurydzianą. Rękawice 
jednorazowego użytku, AQL 2,5. 
MATERIAŁY : 100% winyl niebieski (PVC). Rozmiary : 6/6,5, 7/7,5, 8/8,5, 9/9,5Kolory : Niebieski 
 

VENITACTYL 1400PB100 OPAKOWANIE 100 RĘKAWIC 
JEDNORAZOWYCH NITRYLOWYCH PUDROWANYCH – VENITEX 

 
Opakowanie 100 rękawic nitrylowych, oburęcznych, wewnątrz pudrowanych skrobią kukurydzianą. Końcówki palców utwardzane. 
Przystosowane do kontaktu z żywnością. Grubość: 0,10 mm. Długość: minimum 24 cm. Rękawice jednorazowego użytku. AQL 1,5.  
MATERIAŁY: 100% nitryl pudrowany skrobią kukurydzianą  Rozmiary: 6,5, 7,5, 8,5, 9,5 Kolory: Niebieski  
 
 

 
 

VENICLEAN 1340 PUDEŁKO 100 RĘKAWIC JEDNORAZOWYCH 
LATEKSOWYCH  
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Opakowanie 100 rękawic z niepudrowanego lateksu, chlorowanego, o grubości 0,125 mm i o długości 24 cm. Rękawice oburęczne, 
jednorazowe, przystosowane do kontaktu z żywnością, AQL 1,5. 
MATERIAŁY : 100% lateks naturalny. Rozmiary : 6/7, 7/8, 8/9 Kolory : Naturalny Symbol : V1340 

 

 

 
 

PO CZEPEK Z DASZKIEM, BIAŁY Z POLIPROPYLENU - 
OPAKOWANIE 100 SZT.  

 

 
PO112 Czepek z daszkiem z polipropylenu, biały Opis techniczny: Czepek z daszkiem z włókniny polipropylenowej. Materiały: Włóknina 
polipropylenowa: 16 g/m2 dla czepka i 100 g/m2 dla daszka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      RĘKAWICE 
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RĘKAWICE Z NITRYLU FLOKOWANE ZIELONE VENITEX NITREX 
802 

 
Rękawica nitrylowa, wykończenie zewnętrzne o strukturze chropowatej, bez silikonu, wewnątrz flokowana bawełną (100%), proste 
zakończenie brzegu mankietu. Do wykorzystania w przemyśle chemicznym i mechanicznym, obróbce i odtłuszczaniu metali, przemyśle 
rolno-spożywczym Również do zastosowań w czyszczeniu metalowych części, mleczarniach, przemyśle samochodowym, drukarniach, 
produkcji farb i lakierów Rękawice szczelne .Struktura chropowata na stronie chwytnej i palcach - lepszy uchwyt Doskonała odporność na 
liczne produkty chemiczne Bardzo dobra odporność na ścieranie Brak ryzyka wystąpienia alergii (brak silikonu)Chlorowana na zewnątrz 
Długość: 33 cm Grubość: 0,40 mm 
 

 RĘKAWICE VENITEX CT402 

 
Rękawica ze skóry licowej koziej, kształt amerykański. Kciuk płetwowy z doszyciem na palcu wskazującym, strona grzbietowa z trykotu 
Jersey, chwytna strona dłoni, kciuk i końcówki palców ze skóry licowej koziej, elastyczny ściągacz na stronie grzbietowej. 

 
 RĘKAWICE VE730 OR Z POLIESTRU I BAWEŁNY POWLEKANE 
LATEKSEM- VENITEX 

 
Rękawica dziana, bezszwowa, z bawełny i poliestru, powlekana naturalnym lateksem antypoślizgowym na stronie chwytnej i na palcach. W 
nadgarstku elastyczny ściągacz. Strona grzbietowa z dostępem powietrza. Prace przy przedmiotach ostrych i trących. Dzianina komfortowa. 
Lateks o dużej odporności mechanicznej. Bez szwów, strona grzbietowa z dostępem powietrza pozwalająca na przedłużone użytkowanie 
bez zmęczenia. Strona chwytna powlekana lateksem antypoślizgowym. Odporność na rozdarcie, przekłucie i ścieranie. W nadgarstku 
ściągacz elastyczny. 

 RĘKAWICE OCHRONNE VENITEX VE700 

 
Rękawice ochronne z serii HIGH TECH do prac precyzyjnych wykonane z bezszwowej dzianiny poliamidowej .Na końcach palców powlekane 
poliuretanem w kolorze białym. 
Zakończone długim, elastycznym ściągaczem .Dzięki powłoce tylko na końcach palców idealnie nadają się do prac wymagających 
wyjątkowej precyzji. Nie zawierają silikonu. CE kat. II. Wyrób spełnia wymagania norm: EN420 i EN388 (0.1.3.X).   
 

 

REKAWICE VENITEX NI015 
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Mało wrażliwe na gorąco, odporne na ścieranie rękawice do prac ciężkich.Wykonane z bawełnianego dżerseju, powleczone nitrylemWersja 
NI015 pokryta cieńszą warstwą nitrylu, dzięki czemu jest bardziej elastycznaGrzbiet dłoni z dostępem powietrza.Doskonałe w środowisku 
zaolejonym i tłustym. 
 

 RĘKAWICE VENITEX NI170  

 
Rękawica syntetyczna nitrylowa na wkładzie z bawełnianego dżerseju, strona grzbietowa z dostępem powietrza, w nadgarstku ściągacz, 
grubość 1,40 do 1,60 mm .Do zastosowania w mechanice, pakowaniu, manipulowaniu częściami mechanicznymi pokrytymi olejem, w 
obróbce metali, robotach leśnych, transporcie materiałów budowlanych oraz przemyśle wydobywczym Komfortowy wkład tekstylny 
Mankiet ochronny o długości 6cm (ochrona odzieży, ułatwione zakładanie i ściąganie) Izolacja termiczna. Dobra wygoda użytkowania 
Rękawica przystosowana do prac bardzo wymagających, Rękawica  jest elastyczna, posiada bardzo długą żywotność Bardzo dobra 
odporność na ścieranie Doskonale sprawdza się w środowisku zaolejonym i tłustym Nitryl posiada dobrą odporność na zagrożenia 
chemiczne 
 

 RĘKAWICE BLACK VENITEX 

                                                 
Odporne na ścieranie i na rozdzieranie. Długa żywotność. Rękawice o zwiększonej odporności na zagrożenia mechaniczne do ogólnego 
stosowania. Wzmocnione szwy. Mankiet ochronny. 
 
 
 RĘKAWICE VENITEX FCN29 SKÓRA LICOWA BYDLECA, STRONA 
GRZBIETOWA Z DWOINY  

 
Rękawica, krój amerykański, strona chwytna ze skóry licowej bydlęcej, naszycie na palcu wskazującym, strona grzbietowa z dwoiny, w 
nadgarstku ściągacz elastyczny. Skośna lamówka. 

 
 
 
 
 
 

 RĘKAWICE POWLEKANE LATEKSEM 
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Rękawice 1003 – Rękawica robocza wykonana z poliestru powlekana od wewnętrznej części powłoką latexu. Kategoria ochrony: CE II. 
Norma EN 388. 
 
 RĘKAWICE ROBOCZE- wampirki 

 
Rękawica ochronna powlekana gumą, wykonana z dzianiny, odporna na ścieranie, najczęściej wykorzystywane przez brukarzy. 

MASKI 
PÓŁMASKA OCHRONNA M1200V PANOPLY 

 
Półmaska filtrująca FFP2 z włókniny syntetycznej. Półmaska w kształcie muszli, część nosowa regulowana, brzegi pod częścią nosową 
wzmocnione pianką, zawór oddechowy wysokiej skuteczności. Opakowanie 10 szt. 
 

 PÓŁMASKA OCHRONNA - MODEL M1300V – VENITEX 

 

 
M1300V Opakowanie 5 półmasek jednorazowych FFP3 z zaworem Opis techniczny: Półmaska filtrująca FFP3 z włókniny syntetycznej, 
zestaw szerokich pasków regulowanych. Półmaska w kształcie muszli, część nosowa. 
 

 M6200 – JUPITER  PÓŁMASKA  

 
M6200 - Jupiter Półmaska z elastomeru termoplastycznego M6200 Jupiter Opis techniczny: Półmaska z elastomeru termoplastycznego 
(TPE). Paski elastyczne. Przewidziana do stosowania z 2 wkładami filtrującymi serii M6000. 
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KOMBINEZONY JEDNORAZOWE 
 KOMBINEZON DELTATEK 5000 

 
DT117 Kombinezon Deltatek 5000(R) Opis techniczny: Kombinezon z kapturem obszytym gumką, zapinany na zamek błyskawiczny z 
podwójnym kursorem pod listwą. Gumka ściągająca w talii i wokół kostek, mankiety dziane. 
 

KOMBINEZON Z KAPTUREM Z POLIPROPYLENU, BIAŁY – 
VENITEX 

 
Po106 Kombinezon z polipropylenu z kapturem, biały Opis techniczny: Kombinezon z włókniny polipropylenowej 40 g/m2 z kapturem 
obszytym gumką. Gumka ściągająca w talii, w kostkach i w nadgarstkach. Kombinezon zapinany 
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OCHRONA SŁUCHU 
 CONIC200 OPAKOWANIE ZBIORCZE 200 PAR WKŁADEK 
PRZECIWHAŁASOWYCH 

 
Opakowanie zbiorcze 200 par wkładek przeciwhałasowych Opis techniczny: Opakowanie zbiorcze 200 par wkładek przeciwhałasowych 
jednorazowego użytku, pakowane w pojedynczych torebkach plastykowych po 2 szt. 
 

 NAUSZNIKI PRZECIWHAŁASOWE SPA3 SNR 28 dB - VENITEX  

 
NAUSZNIKI PRZECIWHAŁASOWE - SNR 28 dB OPIS TECHNICZNY : Nauszniki przeciwhałasowe z czaszami z polistyrenu (PS) i pianki 
syntetycznej. Pałąk z ABS z regulacją wysokości. Poduszeczki o niskim stopniu nacisku. SNR: 28 dB. 
 

 SEPANG2 NAUSZNIKI PRZECIWHAŁASOWE, SNR 29 dB – 
VENITEX 

 
Nauszniki przeciwhałasowe z czaszami z ABS i pianki syntetycznej. Giętki pałąk z PVC, wyściełany i regulowany. SNR: 29 dB. 
 

 OCHRONNIKI SŁUCHU CONICRONDO1 

 
Opakowanie zawierające 1 parę okrągłych wkładek przeciwhałasowych wielokrotnego użytku z poliuretanu na polipropylenowym 
pałąku, który może być noszony pod brodą. Łatwe w przechowywaniu, idealnie nadają się do użytku dorywczego lub okazjonalnego. 
SNR : 24 dB. 
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                OBUWIE ROBOCZE 
BUTY ROBOCZE TRZEWIKI SUPERVISER S3      

 
 TRZEWIKI ZE SKÓRY LICOWEJ - S3 SRC OPIS TECHNICZNY : Cholewka: skóra jagnięca. Podszewka: poliester. Wkładka: wymienna, wstępnie 
uformowana, poliester na piance EVA. Podeszwa: zgrzewana, poliuretan o jednolitej gęstości. 
 

 PÓŁBUTY STRATEGY S1P 

 
OBUWIE ZE SKÓRY LICOWEJ - S1P SRC OPIS TECHNICZNY : Półbuty z serii CITY MEN. Cholewka: pełna skóra licowa. Podszewka: poliester. 
Wkładka: wymienna, poliester na EVA. Podeszwa: zgrzewana, poliuretan o jednolitej gęstości. 
 

PÓŁBUTY BIG BOSS S1P SRC 

 
NISKIE OBUWIE ZE SKÓRY LICOWEJ I NYLONU TYPU MESH - S1P SRC   OPIS TECHNICZNY : Półbuty z serii CITY MEN. Cholewka: pełna skóra 
licowa i nylon typu mesh. Podszewka: poliester. Wkładka: wymienna, poliester na EVA. Podeszwa: zgrzewana. 

 
 JUMPER2 S3 FUR SRC TRZEWIKI OCIEPLANE ZE SKÓRZANY 
KRUPON BARWIONY - S3 SRC 

 
TRZEWIKI OCIEPLANE ZE SKÓRZANY KRUPON BARWIONY - S3 SRC Cholewka: skórzany krupon barwiony. Podszewka: futerko poliestrowe. 
Wkładka: wymienna, filcowa. Podeszwa: wtryskiwana, dwuwarstwowy poliuretan o zróżnicowanych gęstościach. Rozmiary : 36-48Kolory : 
Czarny Nieprzemakalność. Podeszwa izolują a od zimna. Podeszwa antyprzebiciowa. Podnosek odporny na uderzenia i zgniecenie (200J). 
Pochłaniacz energii w obcasie. Podeszwa odporna na węglowodory. Podeszwa z urzeźbieniem odporna na poślizgi na nieutwardzonych 
powierzchniach. 
 

LAUTARET 2 obuwie wysokie, ocieplane 

 
LAUTARET Trzewiki zimowe syntetyczne Opis techniczny: Trzewiki zimowe ocieplane. Cholewka z poliamidu o wysokiej odporności z 
powłoką Teflon(R) (wodoodporna i niebrudząca się). Przyszwa i cholewka nieprzemakalne, 
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 TRZEWIKI OCHRONNE BUTY ROBOCZE PLANET S3 SRC PANOPLY 

 
Nieprzemakalność. Pochłaniacz energii w obcasie. Podeszwa odporna na węglowodory. 
Wkładka kompozytowa, antyprzebiciowa. Podeszwa z urzeźbieniem odporna na poślizgi na nieutwardzonych powierzchniach. Ochrona 
antyelektrostatyczna. 

 
TRZEWIKI OCHRONNE ROBOCZE FRONTERA S3 SRC PANOPLY 

 
Obuwie seria 4X4 INDUSTRY. Cholewka: pełna skóra licowa ze wzmocnieniem z przodu ze skóry powlekanej. Podszewka: poliamid 
Cambrelle pochłaniający wilgoć. Wkładka: wymienna, wstępnie uformowana, poliamid Cambrelle na piance EVA. 
 

 CADEROUSSE S3 CI SRC TRZEWIKI ZE SKÓRY LICOWEJ OCIEPLANE 
PANOPLY 

 
TRZEWIKI ZE SKÓRY LICOWEJ Z SERII X-LARGE INDUSTRY - S3 CI SRC OPIS TECHNICZNY : Trzewiki z serii X-Large Industry. Cholewka: skóra 
licowa. Podszewka: z futerko poliamidowe. Wkładka: wstępnie uformowana, wymienna, filc. 

 TRZEWIK SAULT S3 

 
Trzewiki z serii X-LARGE INDUSTRY ze skórzanego kruponu barwionego. Podszewka z poliamidu. Wkładka: wymienna, wstępnie 
uformowana, poliamid na EVA. Podeszwa: dwuwarstwowy poliuretanu o zróżnicowanych gęstościach zachodzący na nosek. Podnosek 
odporny na uderzenia i zgniecenie (200J). Podnosek stalowy o rozmiarze 11. Pochłanianie energii w obcasie. Podeszwa odporna na 
przebicie. Podeszwa z protektorem. Cholewka: skórzany krupon barwiony. Podszewka: poliamid. Wkładka: poliamid na EVA. Pochłanianie 
energii w obcasie. Podnosek stalowy o rozmiarze 11. Podeszwa: dwuwarstwowy poliuretan o zróżnicowanych gęstościach. Wkładka 
antyprzebiciowa i podnosek: stal nierdzewna. Rozmiary: 39, 48Kolory: Czarny Przykłady użytkowania: Budownictwo i roboty publiczne. 
Przemysł. Transport.  
 

 TIGER STEEL FENNEC II S1 SRC PÓŁBUTY TYPU TENIS 

 
Obuwie z serii Classic Industry typu tenis. Podnosek ochronny odporny na uderzenia i na zgniecenie (200J). Pochłanianie energii w obcasie. 
Podeszwa odporna na węglowodory. Ochrona antyelektrostatyczna. Podeszwa odporna na poślizgi na gładkich i zatłuszczonych posadzkach 
przemysłowych. Cholewka: welur skórzany. Podszewka: poliamid pochłaniający wilgoć. Wkładka: stała, poliamid na EVA. Podeszwa: 
wtryskiwana, dwuwarstwowy poliuretan o zróżnicowanych gęstościach .Podnosek: stal nierdzewna.  Rozmiary : 37-, 47 Kolory : Szary  
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PÓŁBUTY VIAGIS1PSRC  
 
 

  
VIAGI S1P SRC PÓŁBUTY Z DWOINY SKÓRZANEJ WELUR I MESH - S1P SRC OPIS TECHNICZNY : Półbuty z serii LIGHT WALKERS. Cholewka: 
welur skórzany i poliester typu mesh. Podszewka: poliester. Wkładka: wymienna, wstępnie uformowana. 
 

PÓŁBUTY PANOPLY RIMINI II S1P SRC 

  
RIMINI II S1P SRC- obuwie niskie typu tenis - czarne-szare OPIS TECHNICZNY: Obuwie niskie typu tenis z serii Light Walkers, S1P. Wkładka 
antyprzebiciowa i podnosek ochronny odporny na uderzenia i na zgniecenie (200J). 

 

  PÓŁBUTY PANOPLY XR300 S1P HRO SRC 

 
Półbuty z serii X-RUN - szare / pomarańczowe - obuwie o sportowym wyglądzie przeznaczone do pracy! Cholewka - dwoina skórzana nubuk 
i nylon typu "mesh" 3D Podszewka - to poliamid pochłaniający wilgoć  

 
 TRZEWIKI CAROMB S1P SRC 

 
Cholewka: welur skórzany i nylon poliamid. Podszewka: poliamid Wkładka: wymienna, poliamid na EVA.Obcas pochłaniający energię. 
Forma i podnosek: rozmiar 11. Podeszwa: dwuwarstwowy poliuretan o zróżnicowanych gęstościach .Podnosek i wkładka antyprzebiciowe: 
stal nierdzewna. 

 
 
TRZEWIKI DEVONIII S3 CI SRC 

 
 Podnosek odporny na uderzenia i zgniecenie. Pochłaniacz energii w obcasie. Podeszwa odporna na węglowodory. Podeszwa 
antyprzebiciowa. Podeszwa z urzeźbieniem odporna na poślizg na nieutwardzonych powierzchniach. Ochrona antyelektrostatyczna. 
Tworzywo odporne na przesiąkanie wody. Ochrona przed zimnem. 
 

 TRZEWIKI JUMPER S1P SRC  

 
Cholewka: skórzany krupon barwiony. Podszewka: poliester pochłaniający wilgoć. 
Wkładka: stała, poliamid na EVA. Warstwa ścierna podeszwy: dwuwarstwowy poliuretan o zróżnicowanych gęstościach. Podeszwa 
antyprzebiciowa i podnosek ochronny: stal nierdzewna. 
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 TRZEWIKI LANTANA S1P HRO CI HI SRC  

 
Podnosek kompozytowy odporny na uderzenia i zgniecenie 200J. Pochłaniacz energii w obcasie. Podeszwa odporna na węglowodory. 
Wkładka kompozytowa, antyprzebiciowa. Podeszwa z urzeźbieniem odporna na poślizg na nieutwardzonych powierzchniach. Ochrona 
antyelektrostatyczna. Podeszwa odporna na ciepło kontaktowe. Podeszwa izolująca od ciepła. Podeszwa izolująca od zimna. 

 
 DELTA-PLUS D-SPIRIT S3  

 
Półbuty ze skóry cielęcej i poliestru typu mesh,  opis :  membrana w 100% nieprzemakalna freetex. podeszwa i podnosek kompozytowe. 
paski odblaskowe dla lepszej widoczności oraz lepszego utrzymania podbicia ...  
 

DELTA-PLUS D-STAR S3 

 
Trzewiki ze skóry cielęcej, podszewka poliester, podeszwa klejona, pu i kauczuk. obuwie amagnetyczne podnosek i wkładka 
antyprzebiciowa kompozytowe (amagnetyczne) . rozmiary: 36,47.. 
 

TRZEWIKI ZE SKÓRZANEGO KRUPONU BARWIONEGO JUMPER2 S1 
SRC 

 

Cholewka: skórzany krupon barwiony. Podszewka: poliester pochłaniający wilgoć. 
Wkładka: stała, poliamid na EVA. Warstwa ścierna podeszwy: dwuwarstwowy poliuretan o zróżnicowanych gęstościach. Podnosek 
ochronny: stal nierdzewna. 
 

 WKŁADY IZOTERMICZNE CHAUSSON 

 
Wkład izotermiczny: na zewnątrz dżersej 50% poliester i 50% bawełna, przełożenie pianką z poliestru 100%; wewnątrz włóknina 50% 
poliester i 50% wiskoza. Zszyty 4 szwami. Punkt skrzyżowany wewnątrz i wzmocnienie na zewnętrz. Płaska, 15 mm gumka podtrzymująca w 
kostce. 
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ŚRODKI CZYSZCZĄCE 
  KREM DO RĄK 

 
 Testowany dermatologicznie - konfekcjonowany w litrowych butelkach  
 
PASTA DO MYCIA RĄK 500ML   

 
Pasta do mycia silnie zabrudzonych rąk - usuwa zabrudzenia w łagodny sposób  
 
PASTA DO MYCIA SILNIE ZABRUDZONYCH RĄK MERIDA 
MECHANIK 5L PA33  
 

 
Doskonale usuwa wszelkie zabrudzenia powstałe od smarów grafitowych, olejów silnikowych itp....  
 

MERIDA MYDŁO W PŁYNIE DEZYNFEKUJĄCE 5KG M6  
 

 
Mydło o silnym działaniu bakteriobójczym.  
 
MERIDA PŁYN DEZYNFEKCYJNY ETAPROBEN 0,5L DE11  

 
Płyn na bazie alkoholu etylowego. Przeznaczony do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk 
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SORBENT ABSOL 40I(blue) 
- stosuj zawsze wtedy, gdy musisz usunąć substancje niebezpieczne dla środowiska. 
SORBENT ABSOL: 
• wchłania oleje, emulsje olejowe, tłuszcze, farby, lakiery i frakcje ropopochodne

• neutralizuje i wchłania kwasy 

• środek antypoślizgowy 

• doskonały środek gaśniczy 

• tamuje wycieki roztopionych metali 

• niepalny, nietoksyczny i obojętny dla środowiska 

• zgodny z normami Unii Europejskiej 91/155/EEC 

• ATEST: PZH HK/B/2521/01/2001 
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Apteczki – JUŻ OD 5,50netto 
 Apteczka przemysłowa K-10,  DIN13164,  wymiar (280x210x115mm) 

 

 Apteczka przemysłowa K-15,DIN 13157,  wymiar  (330x245x125mm) 

 

 Wyposażenie apteczki  

 

 Apteczka zakładowa z wieszakiem, DIN 13164,  wymiar (220x220x80mm) 

 

 Przenośna apteczka zakładowa P10, DIN 13164,  wymiar (270x270x95mm) 

  

Apteczka zakładowa z wieszakiem 

 
 Plecak PL (240 x 190 x 80mm)   
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 M3 (200 x 180 x 60mm)  

 
 DIN materiał (240 x 140 x 60mm)   

 
 S4/S6 (210 x 140 x 60mm)  

 
  DIN mini (15 x 10,5 x 3,5 cm)   
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Gaśnice 
GAŚNICA PROSZKOWA  1KG 

 

GAŚNICA PROSZKOWA 2 KG (GP-2X ABC)  

 

 GAŚNICA PROSZKOWA 4 KG (GP-4X ABC)  

 

GAŚNICA PROSZKOWA 6 KG (GP-6X ABC)  
 

 

 ZESTAW "DOMOWY STRAŻAK" 

 

 DETEKTOR TLENKU WĘGLA 
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 KOC GAŚNICZY  TYP ECST 200-150 

 Wymiary 140 x 180 cm 
                 100x  100 cm 

 

 WIESZAK TALERZOWY Z OPASKĄ DO GP6 

 

 WIESZAK DO GP2, GWP2 

 

 MŁOTEK DO SZYB Z NOŻEM DO CIĘCIA PASÓW 

 

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE - LATARKA ŻYCIA  
 

 
LATARKA  światło awaryjne, nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa ,młotek do tłuczenia szyb  magnetyczna podstawa (łatwe mocowanie do 
samochodu).                                              
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                                                      ZNAKI BHP     

 

  

 

 

  

 

 

 

 

                                                      ZAPRASZAM 

NOTATKI 
 


