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ЃОН

Слој од нешто 
потврд полиуретан, 

кој гарантира 
отпорност и 
стабилност

Слој мек пенест
полиуретан, 

за подобрена 
удобност

TPU слој - термички
обработен полиуретан,
кој благодаренние на

дополнителната
обработка е
значително 

поиздржлив на
абразија и пукање;

TPU исто така
подобро се однесува
на екстремно високи
и ниски температури

САКАТЕ ДА БИДЕТЕ ОРИГИНАЛНИ?

НУДИМЕ ПЕРСОНАЛИЗАЦИЈА на РАБОТНИ 
И БЕЗБЕДНОСНИ ЧЕВЛИ СО ЛОГОТО 

НА ВАШАТА КОМПАНИЈА.

*Минимална количина за нарачка - 50 пара.
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• 3D AIR-ACTIVE текстил - Специјално изработена сунѓереста ткаенина, која значително допринесува 
за удобноста, бидејќи ја прави внатрешноста на чевлата мека и мазна благодарение на својата текстура.
Исклучително отпорна на триење и литење и многу прозрачна.
• OVERDRY постава - Постава изработена од специјални влакна отпорни на литење.
Поставата е прозрачна - и овозможува на кожата да дише. Мека и мазна на допир.
• CLIMAX текстил - Текстил изработен од синтетички материјал. Со мека и мазна текстура, отпорен на 
литење и антиалерген.

02/

• Кожа - Кожата е природен материјал кој е најзастапен во изработката на чевли. Предности на кожата се 
нејзината еластичност и паропропусност. Во зависност од делот на кожата кој се користи и неговата 
обработка, постојат повеќе различни видови кожа - полна кожа, шпалт, нубук, антилоп.
• Микрофибер - Станува збор за вештачки материјал кој се повеќе се употребува во производтството на 
заштитни чевли заради своите многубројни позитивни својства (отпорност на литење, антибактериски својства, 
прозрачност, флексибилност).
• PUTEK - Исклучително издржлив текстил кој истовремено е лесен и прозрачен. Отпорен е на абразија и 
ја одбива водата.
• PUTEK PLUS - Овој материјал се разликува од обичниот putek материјал во тоа што е 4 пати попрозрачен, 
а истовремено е пофлексибилен и поотпорен на абразија.
• PRINTEX - Специјален текстил за изработка на чевли. Се одликува со долготрајност, голема отпорност 
на абразија и исклучителна флексибилност. Токму флексибилноста на printex материјалот и дава удобност 
на чевлата, бидејќи овозможува поголема слобода и подвижност на стапалото.
• TEX PET - Со цел заштита на животната средина, создаден е TEX PET материјалот изработен од 
рециклирана пластика. Овој материјал е исклучително цврст и отпорен на абразија, а се одликува и со 
прозрачност - овозможува кожата на стапалото да дише.

ВНАТРЕШЕН МАТЕРИЈАЛ
Основна улога на внатрешниот материјал е да го одржува стапалото суво и да обезбеди удобност на чевлата. 
Постава се изработува од различни материјали:

НАДВОРЕШЕН МАТЕРИЈАЛ
Надворешноста на чевлите има улога да го заштитат стапалото од механички влијанија и температурни 
промени. Материјалите од кои се изработува може да бидат природни или вештачки.

03/ 
      Основна улога на меѓуѓонот е заштита на стапалото од продор на надворешни тела низ ѓонот.

Постои челичен и кевларски меѓуѓон.
Кевларскиот меѓуѓон не содржи метал, полесен и пофлексибилен е во однос на челичниот, а нуди исто ниво на заштита.

04/

• Челична заштитна капа - исклучително отпорна, тенка и не кородира.
• Композитна капа - нуди пропишано ниво на заштита и не содржи метални делови. Во споредба со 
челичната, композитната капа е подебела, но од друга страна поради својот состав таа е полесна.
• Алуминиумска капа - ги има позитивните својства на челичната и композитната капа - лесна и тенка.
• Заштитна капа од фиберглас - фибергласот е материјал изработен од стаклени влакна меѓусебно 
сврзани со синтетичка смола. Капата изработена од овој материјал ја обезбедува неопходната заштита, а 
при тоа е лесна, тенка и поеластична од останатите.

ЗАШТИТНА КАПА
Заштитната капа има функција да ги заштити прстите и предниот дел на стапалото од механички удари, пад 
на некој предмет или пригмечување.
Согласно стандардот EN ISO 20345 заштитната капа мора да амортизира удар со јачина до 200 J, што е 
еквивалентно на пад на предмет со тежина од 20 kg од висина од 1 m.
Заштитната капа се изработува од различни материјали:

Влошката обезбедува потполна удобност на чевелот. Постојат анатомски и антистатички влошки кои 
обезбедуваат стабилна поддршка. Во последно време, заштитните чевли се почесто имаат влошки од 
мемориска пена кои обезбедуваат максимална удобност.

ВЛОШКА
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• Еднослоен PU ѓон - се произведува со лиење на полиуретан во специјални калапи кои го обликуваат 
ѓонот. Полиуретанскиот ѓон се карактеризира со со мекост, топлина, оотпорност на масло и оторност на 
абење (6 пати е поотпорен на абење од гумата).

• Двослоен PU/PU ѓон - ѓонот има два полиуретански слоја со различна густина, односно различна 
мекост. Горниот слој е помек, додека долниот слој е потврд и поотпорен.  Со самото тоа двослојниот PU 
ѓон е пофлексибилен, подолготраен и нуди поголема удобност.

• Двослоен PU/TPU ѓон - кај овој ѓон долниот слој е изработен од термополиуретан - специјално 
обработен полиуретан кој има поголема издржливост и отпорност на повисоки температури.

• Двослоен PU/гума ѓон - долниот слој е изработен од гума која се одликува со висока темературна 
отпорност, како и отпорност на сулфур.

• PERFORMER трослоен PU/PU/TPU ѓон - на работните чевли им дава сосема ново ниво на удобност. 
Обезбедува рамномерна потпора за цеото тело, па со самото тоа го држи телото во правилна положба при 
повеќечасовно стоење која е добра за рбетот и зглобовите.

• VIGOREX Infifinergy ѓон - првенствено е дизајниран за патиките за трчање како ѓон кој по своите 
карактеристики овозможува долго движење со минимален замор на стапалото.
Infifinergy е патентиран материјал кој во основа е експандиран термополиуретан. Неговите основни 
предности се еластичност и долготрајност. Овој ѓон обезбедува т.н. поврат на енергија, т.е. стапалото 
поспоро се заморува.

• PU ѓон - со метална плочка - полиуретански ѓон чија основна крактеристика е исклучителната 
флексибилност. Во ѓонот се наоѓа специјална метална плочка која му дава цврстина, односно спречува 
негово пукање поради честите свиткувања.

ЃОН
Сите наши ѓонови се антистатички, отпорни на дејство на масло и ја намалуваат можноста за електростатичко 
празнење. Поседуваат шок апсорбер кој рамномерно ја распоредува тежината на телото по целото стапало 
со што значително го намалува оптоварувањето кое го трпат зглобовите и 'рбетот при долготрајно стоење. 
Постојат повеќе видови ѓонови, во зависност од материјалот и начинот на изработка:

МЕЃУЃОН

05/
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SRA

01/ Внатрешен материјал

02/ Надворешен материјал

03/ Заштита од пробивање
       (меѓуѓон)

04/ Заштитна 
капа

05/ Влошка

06/ Ѓон

100%
METAL
FREE

+300˚
-40˚

+100˚
-40˚

Антистатик - заштита од 
електростатско празнење

Заштита од пробивање
надворешни тела

Ѓон отпорен на дејство 
на масло

Шок апсорбер

Отпорност на 
пролизгување
SRA - керамика 
и детергенти

Отпорност на 
пролизгување
SRB - метал и глицерин

Отпорност на 
пролизгување
SRC - керамика, 
детергенти,
метал и глицерин

Ѓонот не е отпорен 
на сулфур

Рефлектирачки ленти 
за поголема видливост

Водоодбивност

Водоотпорност

Заштитна капа 
за прстите

100% metal free –
не содржат метал

Гумен ѓон, отпорен на
температури
од -40 до +300ºC (1min), 
од -40 до +150ºC (30min)

TPU ѓон, отпорен на 
температури
од -40 до +100ºC (30min). 
Голема отпорност на 
гребење и абразија.

Ultra light - лесни за носење

+100˚
-40˚

+100˚
-40˚

SRB SRC

ПИКТОГРАМИ
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Кожа и други материјали
(неприродни или синтетички полимери)

Стандард

Степен на заштита 

Материјал за изработка Природни или 
синтетички полимери

Ѓон отпорен на дејство на масло

Заштита од електростатско 
празнење (антистатик)

Апсорпција на енергијата во 
пределот на петата (шок апсорбер)

Отпорност на продирање вода 
(водоодбивност)

Отпорност на дејство на вода 
(водоотпорност)

Заштита од пробивање надворешни 
тела низ ѓон (меѓуѓон)

Заштитна капа за прстите

Пресуван ѓон

Ѓон отпорен на дејство на масло

Заштита од електростатско 
празнење (антистатик)

Апсорпција на енергијата во 
пределот на петата (шок апсорбер)

Отпорност на продирање вода 
(водоодбивност)

Отпорност на дејство на вода 
(водоотпорност)

Заштита од пробивање надворешни 
тела низ ѓон (меѓуѓон)

Заштитна капа за прстите

Пресуван ѓон

Кожа и други материјали
(неприродни или синтетички полимери)

Природни или 
синтетички полимери

Стандард

Степен на заштита 

Материјал за изработка

РРААББООТТННИИ  ЧЧЕЕВВЛЛИИ

ББЕЕЗЗББЕЕДДННООССННИИ  ЧЧЕЕВВЛЛИИ

СТЕПЕНИ НА ЗАШТИТА
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РРААББООТТННИИ
ЧЧЕЕВВЛЛИИ
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HYDRA Арт. 0535921.. 36-48 
Според стандардот EN ISO 20347

SPIDER Арт. 0535920.. 36-48 
Според стандардот EN ISO 20347

6

Постава:

Надворешен материјал:

Заштитна капа:

Меѓуѓон:

Ѓон:

Влошка:

Тежина плитка, гол.42:

Паропропусен 3D текстил

PrinTex текстил

Не

Не

Трослоен Performer PU/PU/TPU

Од мемориска пена

400g

Паропропусен 3D текстил

Превртена кожа и текстил

Не

Не

Трослоен Performer PU/PU/TPU

Од мемориска пена

450g

Постава:

Надворешен материјал:

Заштитна капа:

Меѓуѓон:

Ѓон:

Влошка:

Тежина плитка, гол.42:

БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ



FLEXY Арт. 05359301.. 37-47
Според стандардот EN ISO 20347
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Арт. 05359401.. 37-47
Според стандардот EN ISO 20347MOJITO

Постава:

Надворешен материјал:

Заштитна капа:

Меѓуѓон:

Ѓон:

Влошка:

Тежина плитка, гол.42:

Паропропусен 3D текстил

PrinTex текстил

Не

Не

Двослоен PU/PU

Анатомска, менлива

480g

Постава:

Надворешен материјал:

Заштитна капа:

Меѓуѓон:

Ѓон:

Влошка:

Тежина плитка, гол.42:

Паропропусен 3D текстил

Превртена кожа и најлон

Не

Не

Еднослоен PU со плочка

Анатомска, менлива

430g

БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ



JOGGER SPORT Арт. 05357335.. 35-47
Според стандардот EN ISO 20347

JOGGER BLACK Арт. 05357392.. 36-47
Според стандардот EN ISO 20347
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Паропропусен 3D текстил

Превртена кожа и текстил

Не

Не

Двослоен PU/TPU

Анатомска, менлива

430g

Постава:

Надворешен материјал:

Заштитна капа:

Меѓуѓон:

Ѓон:

Влошка:

Тежина плитка, гол.42:

Паропропусен 3D текстил

Превртена кожа и најлон

Не

Не

Двослоен PU/TPU

Анатомска, менлива

420g

Постава:

Надворешен материјал:

Заштитна капа:

Меѓуѓон:

Ѓон:

Влошка:

Тежина плитка, гол.42:

БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ



GRIGIO Арт. 05359295.. 36-48 ДЛАБОКА / Арт. 05359294.. 36-48 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20347

MIA Арт. 05359193.. 36-48 ДЛАБОКА / Арт. 05359192.. 36-48 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20347
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Паропропусен 3D текстил

Превртена кожа и најлон

Не

Не

Двослоен PU/PU

Анатомска, менлива

485g

Постава:

Надворешен материјал:

Заштитна капа:

Меѓуѓон:

Ѓон:

Влошка:

Тежина плитка, гол.42:

Паропропусен 3D текстил

Кожа

Не

Не

Двослоен PU/PU

Анатомска, менлива

440g

Постава:

Надворешен материјал:

Заштитна капа:

Меѓуѓон:

Ѓон:

Влошка:

Тежина плитка, гол.42:

БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ



LEON Арт. 05356570.. 36-47 ДЛАБОКА / Арт. 05356580.. 36-47 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20347

KRONOS Арт. 05357691.. 36-47 ДЛАБОКА / Арт. 05357690.. 36-47 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20347
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Паропропусен 3D текстил

Превртена кожа и текстил

Не

Не

Еднослоен PU

Анатомска, менлива

430g

Постава:

Надворешен материјал:

Заштитна капа:

Меѓуѓон:

Ѓон:

Влошка:

Тежина плитка, гол.42:

Паропропусен 3D текстил

Превртена кожа и најлон

Не

Не

Еднослоен PU

Анатомска, менлива

390g

Постава:

Надворешен материјал:

Заштитна капа:

Меѓуѓон:

Ѓон:

Влошка:

Тежина плитка, гол.42:

БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ



CORONA Арт. 05356901.. 35-48 ДЛАБОКА / Арт. 05356900.. 35-48 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20347

URAN Арт. 05359162.. 36-48 ДЛАБОКА / Арт. 05359160.. 36-48 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20347

11

Паропропусен 3D текстил

Кожа

Не

Не

Двослоен PU/PU

Анатомска, менлива

375g

Постава:

Надворешен материјал:

Заштитна капа:

Меѓуѓон:

Ѓон:

Влошка:

Тежина плитка, гол.42:

Паропропусен 3D текстил

Кожа

Не

Не

Двослоен PU/PU

Анатомска, менлива

445g

Постава:

Надворешен материјал:

Заштитна капа:

Меѓуѓон:

Ѓон:

Влошка:

Тежина плитка, гол.42:

БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ



TARA Арт. 05356951.. 36-48 ДЛАБОКА / Арт. 05356950.. 36-48 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20347

TRITTON Арт. 05357292.. 36-47
Според стандардот EN ISO 20347
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Паропропусен 3D текстил

Кожа

Не

Не

Еднослоен PU

Анатомска, менлива

430g

Постава:

Надворешен материјал:

Заштитна капа:

Меѓуѓон:

Ѓон:

Влошка:

Тежина плитка, гол.42:

Паропропусен 3D текстил

Превртена кожа

Не

Не

Еднослоен PU

Анатомска, менлива

420g

Постава:

Надворешен материјал:

Заштитна капа:

Меѓуѓон:

Ѓон:

Влошка:

Тежина плитка, гол.42:

БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ



Паропропусен 3D Air Active текстил
Putek
Не
Не
Двослоен PU/PU
Анатомска, менлива
420g

AZZURRO
Според стандардот EN ISO 20347
Арт. 5359300.. 37-47

Постава:
Надворешен дел:
Заштитна капа:
Меѓуѓон:
Ѓон:
Влошка:
Тежина плитка, г.42:

13



MIA Арт. 05359195.. 36-47 ДЛАБОКА / Арт. 05359194.. 36-47 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20347

LIBRA Арт. 05357491.. 36-47 ДЛАБОКА / Арт. 05357490.. 36-47 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20347
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Паропропусен 3D Air Active текстил

Кожа

Не

Не

Двослоен PU/PU

Анатомска, менлива

450g

Постава:

Надворешен материјал:

Заштитна капа:

Меѓуѓон:

Ѓон:

Влошка:

Тежина плитка, гол.42:

Паропропусен 3D Air Active текстил

Кожа

Не

Не

Двослоен PU/PU

Анатомска, менлива

410g

Постава:

Надворешен материјал:

Заштитна капа:

Меѓуѓон:

Ѓон:

Влошка:

Тежина плитка, гол.42:

БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ



ББЕЕЗЗББЕЕДДННООССННИИ
ЧЧЕЕВВЛЛИИ

15



REA Арт. 05359170.. 36-48
Според стандардот EN ISO 20345

PIVA Арт. 05356941.. 36-47 ДЛАБОКА / Арт. 05356940.. 36-47 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20345
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Паропропусен 3D Air Active текстил

Превртена кожа

Да (челична)

Не

Двослоен PU/PU

Анатомска, менлива

480g

Постава:

Надворешен материјал:

Заштитна капа:

Меѓуѓон:

Ѓон:

Влошка:

Тежина плитка, гол.42:

Паропропусен 3D Air Active текстил

Кожа

Да (челична)

Не

Еднослоен PU

Анатомска, менлива

570g

Постава:

Надворешен материјал:

Заштитна капа:

Меѓуѓон:

Ѓон:

Влошка:

Тежина плитка, гол.42:

БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ



ARIO / ARIO ESD Арт. AR5351.. 36-48 /  Арт. AR5350..  35-45 ESD
Според стандардот EN ISO 20345
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ПРЕДНОСТИ НА ЧЕВЛИТЕ ОД МИКРОФИБЕР
1. ОТПОРНОСТ
Горниот дел од микрофибер се одликува со изразита хидрофобност (физичка особина 
на молекулите да одбиваат вода), голема затезна цврстина, отпорност на абење и 
просекување. Гарантира отпорност на 40 видови хемикалии. Чевлите од микрофибер 
може да се носат преку цела година заради терморегулаторните својства на материјалот. 

2. ВИСОКА ПРОЗРАЧНОСТ
Благодарение на високата паропропусност, микрофиберот им овозможува на стапалата 
да дишат. Внатрешната структура на микрофиберот се состои од голем број на капилари
кои овозможуваат брз пренос на воздух, што обезбедува висока прозрачност. 

3. ТРАЈНОСТ
Долготрајната физичка и механичка отпорност ја продолжува трајноста на чевлите. Материјалот 
е 100% идентичен во сите свои делови и не содржи скриени недостатоци. Постигната е целосна 
изедначеност на површината и бојата. Горниот дел, совршено пасува со влошката внатре во чевелот. 

4. ЛЕСНИНА И ФЛЕКСИБИЛНОСТ
Микрофиберот е многу флексибилен и лесен, па го поддржува природното движење на стапалото. 
На овој начин Artra чевлите штедат енергија и го намалуваат оптоварувањето на зглобовите и заморот 
во нозете. 

5. АНТИБАКТЕРИСКИ СВОЈСТВА
Микрофиберот од кој се изработува горниот дел за сите Artra модели е антибактериски третиран и го чува 
здравјето на стапалото. Истовремено нуди можност за индустриско перење на 40°C. 

6. ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА OEKO-TEKS®
OEKO-TEX® Standard 100 обезбедува еколошка погодност и одсуство на супстанции штетни по здравјето. Микрофиберот 
ја намалува веројатноста за појава на алергиски реакции и егзема кои може да се појават на стапалата при допир со 
индустриска кожа. Материјалот се произведува по сертифицирана постапка без емисија на CO2 и не содржи маснотии.

Climax 3D текстил

Industry PRO микрофибер

Да (композитна)

Не

Двослоен PU/PU

AIRNERGY анатомска Memory

450g

Постава:

Надворешен материјал:

Заштитна капа:

Меѓуѓон:

Ѓон:

Влошка:

Тежина плитка, гол.42:



AREZZO GREY Арт. AR5353.. 36-48
Според стандардот EN ISO 20345

AREZZO BLACK Арт. AR5352.. 36-48
Според стандардот EN ISO 20345
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Climax 3D текстил

Veloury PRO микрофибер

Да (композитна)

Не

Двослоен PU/PU

AIRNERGY анатомска Memory

490g

Постава:

Надворешен материјал:

Заштитна капа:

Меѓуѓон:

Ѓон:

Влошка:

Тежина плитка, гол.42:

Climax 3D текстил

Industry PRO микрофибер

Да (композитна)

Да (кевларски)

Двослоен PU/PU

AIRNERGY анатомски Memory

535g

Постава:

Надворешен материјал:

Заштитна капа:

Меѓуѓон:

Ѓон:

Влошка:

Тежина плитка, гол.42:

БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ



OXYGEN Арт. IA203.. 37-47
Според стандардот EN ISO 20345

INVADER Арт. DM20136.. 37-47
Според стандардот EN ISO 20347
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OverDry

Превртена кожа и текстил

Да (алуминиумска)

Да (кевларски)

Infinergy

COMFORT PLUS анатомска, менлива

580g

Постава:

Надворешен материјал:

Заштитна капа:

Меѓуѓон:

Ѓон:

Влошка:

Тежина плитка, гол.42:

Паропропусен 3D Air Active текстил

Превртена кожа и текстил

Да (композитна)

Да (кевларски)

Двослоен PU/PU

VENTO PLUS анатомска, менлива

485g

Постава:

Надворешен материјал:

Заштитна капа:

Меѓуѓон:

Ѓон:

Влошка:

Тежина плитка, гол.42:

БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ



ICEBERG Арт. 700609C46..36-48
Според стандардот EN ISO 20345

FAST Арт. 705642C17..36-48
Според стандардот EN ISO 20345
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Паропропусен 3D Air Active текстил

Кожа и текстил

Да (фиберглас)

Да (кевларски)

Двослоен PU/Гума

Анатомска, менлива

570g

Постава:

Надворешен материјал:

Заштитна капа:

Меѓуѓон:

Ѓон:

Влошка:

Тежина плитка, гол.42:

Паропропусен 3D Air Active текстил

Digitex текстил

Да (алуминиумска)

Да (кевларски)

Двослоен PU/PU

Анатомска, менлива

585g

Постава:

Надворешен материјал:

Заштитна капа:

Меѓуѓон:

Ѓон:

Влошка:

Тежина плитка, гол.42:

БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ



SUMMER Арт. 05359300.. 37-47
Според стандардот EN ISO 20345

JOGGER Арт. 05357331.. 36-47
Според стандардот EN ISO 20345
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Паропропусен 3D Air Active текстил

Најлон и TPU

Да (композитна)

Да (кевларски)

Двослоен PU/PU

Анатомска, менлива

620g

Постава:

Надворешен материјал:

Заштитна капа:

Меѓуѓон:

Ѓон:

Влошка:

Тежина плитка, гол.42:

Кожа

Превртена кожа

Да (челична)

Да (кевларски)

Двослоен PU/TPU

Анатомска, менлива

550g

Постава:

Надворешен материјал:

Заштитна капа:

Меѓуѓон:

Ѓон:

Влошка:

Тежина плитка, гол.42:

БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ



GRIGIO Арт. 05359297..36-47 ДЛАБОКА / Арт. 05359296.. 36-47 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20345

ZORO Арт. 05357800.. 36-47
Според стандардот EN ISO 20345
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Паропропусен 3D Air Active текстил

Превртена кожа и најлон

Да (композитна)

Да (кевларски)

Двослоен PU/PU

Анатомска, менлива

630g

Постава:

Надворешен материјал:

Заштитна капа:

Меѓуѓон:

Ѓон:

Влошка:

Тежина плитка, гол.42:

Паропропусен 3D Air Active текстил

Превртена кожа

Да (композитна)

Да (кевларски)

Двослоен PU/PU

Анатомска, менлива

490g

Постава:

Надворешен материјал:

Заштитна капа:

Меѓуѓон:

Ѓон:

Влошка:

Тежина плитка, гол.42:

БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ



MIA Арт. 05359197.. 36-48 ДЛАБОКА / Арт. 05359196.. 36-48 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20345

PEGAZUS Арт. 05357701.. 36-48 ДЛАБОКА / Арт. 05357700.. 36-48 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20345
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Паропропусен 3D Air Active текстил

Kожа

Да (челична)

Да (челичен)

Двослоен PU/PU

Анатомска, менлива

650g

Постава:

Надворешен материјал:

Заштитна капа:

Меѓуѓон:

Ѓон:

Влошка:

Тежина плитка, гол.42:

Паропропусен 3D Air Active текстил

Kожа

Да (челична)

Да (челичен)

Двослоен PU/PU

Анатомска, менлива

600g

Постава:

Надворешен материјал:

Заштитна капа:

Меѓуѓон:

Ѓон:

Влошка:

Тежина плитка, гол.42:

БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ



CYCLONE Арт. 05357661.. 36-47 ДЛАБОКА / Арт. 05357660.. 36-47 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20345

MONZA Арт. 05357570.. 36-47 ДЛАБОКА / Арт. 05357580.. 36-47 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20345
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Паропропусен 3D Air Active текстил

Превртена кожа

Да (челична)

Да (челичен)

Еднослоен PU

Анатомска, менлива

570g

Постава:

Надворешен материјал:

Заштитна капа:

Меѓуѓон:

Ѓон:

Влошка:

Тежина плитка, гол.42:

Паропропусен 3D Air Active текстил

Превртена кожа

Да (челична)

Да (челичен)

Еднослоен PU

Анатомска, менлива

590g

Постава:

Надворешен материјал:

Заштитна капа:

Меѓуѓон:

Ѓон:

Влошка:

Тежина плитка, гол.42:

БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ



SINTRA Арт. 05358500.. 36-47
Според стандардот EN ISO 20345

PHOENIX Арт. 05354091.. 36-47
Според стандардот EN ISO 20345
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Паропропусен 3D Air Active текстил

Превртена кожа

Да (композитна)

Да (кевларски)

Двослоен PU/PU

Анатомска, менлива

540g

Постава:

Надворешен материјал:

Заштитна капа:

Меѓуѓон:

Ѓон:

Влошка:

Тежина плитка, гол.42:

Паропропусен 3D Air Active текстил

Превртена кожа

Да (композитна)

Да (кевларски)

Двослоен PU/PU

Анатомска, менлива

650g

Постава:

Надворешен материјал:

Заштитна капа:

Меѓуѓон:

Ѓон:

Влошка:

Тежина плитка, гол.42:

БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ



HECTOR Арт. 05359291.. 36-47
Според стандардот EN ISO 20345

HECTOR Арт. 05359293.. 36-47 ДЛАБОКА / Арт. 05359292.. 36-47 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20345
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Паропропусен 3D Air Active текстил

Кожа

Да (композитна)

Не

Двослоен PU/PU

Анатомска, менлива

650g

Постава:

Надворешен материјал:

Заштитна капа:

Меѓуѓон:

Ѓон:

Влошка:

Тежина плитка, гол.42:

Паропропусен 3D Air Active текстил

Кожа

Да (композитна)

Да (кевларски)

Двослоен PU/PU

Анатомска, менлива

680g

Постава:

Надворешен материјал:

Заштитна капа:

Меѓуѓон:

Ѓон:

Влошка:

Тежина плитка, гол.42:

БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ



29

Благодарение на својата уникатна технологија, Vigorex Infinergy 
ѓонот обезбедува поврат на енергија – значително го намалува 
заморот при долготрајни физички активности.

Vigorex ѓонот првично е дизајниран 
за патики за трчање како ѓон кој по 
своите карактеристики овозможува 

долго движење со минимален 
замор на стапалото.

Главни предности на ѓонот се:
- исклучителна еластичност

- отпорност на абење
- долготрајност

Aimont го претставува 
иновативниот ѓон:

ULTRA
Според стандардот EN ISO 20345
Арт. IA220.. 35-47

Постава:
Надворешен дел:
Заштитна капа:
Меѓуѓон:
Ѓон:
Влошка:
Тежина плитка, г.42:

OverDry
Putek Plus
Да (алуминиумска)
Да (кевларски)
Infinergy
COMFORT PLUS анатомска менлива
530g



BLAZE Арт. IA120.. 38-48
Според стандардот EN ISO 20345

AVANGARD Арт. ARAR409.. 35-48
Според стандардот EN ISO 20345
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Паропропусен 3D Air Active текстил

Putek Plus

Да (алуминиумска)

Да (кевларски)

Двослоен PU/PU

COMFORT PLUS aнатомска, менлива

500g

Постава:

Надворешен материјал:

Заштитна капа:

Меѓуѓон:

Ѓон:

Влошка:

Тежина плитка, гол.42:

OverDry

Putek Plus

Да (алуминиумска)

Да (кевларски)

Infinergy

COMFORT PLUS aнатомска, менлива

550g

Постава:

Надворешен материјал:

Заштитна капа:

Меѓуѓон:

Ѓон:

Влошка:

Тежина плитка, гол.42:

БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ



HAVOC Арт. DM20184.. 35-47
Според стандардот EN ISO 20345

AVANGER Арт. DM10184.. 35-47
Според стандардот EN ISO 20345

29

Паропропусен 3D Air Active текстил

Putek Plus

Да (композитна)

Да (кевларски)

Двослоен PU/PU

VENTO PLUS aнатомска, менлива

540g

Постава:

Надворешен материјал:

Заштитна капа:

Меѓуѓон:

Ѓон:

Влошка:

Тежина плитка, гол.42:

Паропропусен 3D Air Active текстил

Putek Plus

Да (композитна)

Да (кевларски)

Двослоен PU/PU

VENTO PLUS aнатомска, менлива

450g

Постава:

Надворешен материјал:

Заштитна капа:

Меѓуѓон:

Ѓон:

Влошка:

Тежина плитка, гол.42:

БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ



SHRIKE Арт. DM20164.. 37-47
Според стандардот EN ISO 20345

THUNDERBOLT Арт. DM10164.. 37-47
Според стандардот EN ISO 20345

30

Паропропусен 3D Air Active текстил

Набук кожа и текстил

Да (композитна)

Да (кевларски)

Двослоен PU/PU

VENTO PLUS aнатомска, менлива

490g

Постава:

Надворешен материјал:

Заштитна капа:

Меѓуѓон:

Ѓон:

Влошка:

Тежина плитка, гол.42:

Паропропусен 3D Air Active текстил

Набук кожа и текстил

Да (композитна)

Да (кевларски)

Двослоен PU/PU

VENTO PLUS aнатомска, менлива

510g

Постава:

Надворешен материјал:

Заштитна капа:

Меѓуѓон:

Ѓон:

Влошка:

Тежина плитка, гол.42:

БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ



WILDCAT Арт. DM10174.. 37-47
Според стандардот EN ISO 20345

MARS Арт. 05359299.. 37-47 ДЛАБОКА / Арт. 05359298.. 37-47 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20345

31

Паропропусен 3D Air Active текстил

Набук кожа и текстил

Да (композитна)

Да (кевларски)

Двослоен PU/PU

VENTO PLUS aнатомска, менлива

510g

Постава:

Надворешен материјал:

Заштитна капа:

Меѓуѓон:

Ѓон:

Влошка:

Тежина плитка, гол.42:

Паропропусен 3D Air Active текстил

Набук кожа 

Да (композитна)

Да (кевларски)

Двослоен PU/PU

Анатомска, менлива

550g

Постава:

Надворешен материјал:

Заштитна капа:

Меѓуѓон:

Ѓон:

Влошка:

Тежина плитка, гол.42:

БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ



Dry Proof мембрана 
Кожа и текстил
Да (композитна)
Да (кевларски)
PU/PU
Анатомска, менлива
635g

FLAMINGO
Според стандардот EN ISO 20345:2011
Арт. H606926G.. 39-49

Постава:
Надворешен дел:
Заштитна капа:
Меѓуѓон:
Ѓон:
Влошка:
Тежина плитка, г.42:
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INTRUDER Арт. 05359600.. 39-47
Според стандардот EN ISO 20345

POLUKS Арт. 05357061.. 36-47 ДЛАБОКА / Арт. 05357060.. 36-47 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20345

33

Паропропусен 3D Air Active текстил

Микрофибер

Да (композитна)

Да (кевларски)

Двослоен PU/PU

Мемориска пена

650g

Постава:

Надворешен материјал:

Заштитна капа:

Меѓуѓон:

Ѓон:

Влошка:

Тежина плитка, гол.42:

Паропропусен 3D Air Active текстил

Кожа

Да (композитна)

Да (кевларски)

Двослоен PU/PU

Анатомска, менлива

600g

Постава:

Надворешен материјал:

Заштитна капа:

Меѓуѓон:

Ѓон:

Влошка:

Тежина плитка, гол.42:

БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ



AREZZO ORANGE Арт. AR5354.. 36-48
Според стандардот EN ISO 20345

SPRINT Арт. 701603C12.. 36-48
Според стандардот EN ISO 20347
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Паропропусен 3D Air Active текстил

Кожа и текстил 

Да (фиберглас)

Да (кевларски)

Двослоен PU/Гума

Анатомска, менлива

550g

Постава:

Надворешен материјал:

Заштитна капа:

Меѓуѓон:

Ѓон:

Влошка:

Тежина плитка, гол.42:

Climax 3D текстил

Industry PRO микрофибер

Да (композитна)

Да (кевларски)

Двослоен PU/PU

AIRNERGY анатомска, менлива

500g

Постава:

Надворешен материјал:

Заштитна капа:

Меѓуѓон:

Ѓон:

Влошка:

Тежина плитка, гол.42:

БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ



RUBBER GUARD Арт. 05359151.. 36-47 ДЛАБОКА / Арт. 05359150.. 36-47 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20345

SOLANO Арт. 05357070.. 36-48 ДЛАБОКА / Арт. 05357071.. 36-48 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20345

35

Паропропусен 3D Air Active текстил

Превртена кожа и текстил

Да (композитна)

Да (кевларски)

Двослоен PU/PU

Анатомска, менлива

540g

Постава:

Надворешен материјал:

Заштитна капа:

Меѓуѓон:

Ѓон:

Влошка:

Тежина плитка, гол.42:

Паропропусен 3D Air Active текстил

Кожа 

Да (композитна)

Да (кевларски)

Двослоен PU/Гума

Анатомска, менлива

650g

Постава:

Надворешен материјал:

Заштитна капа:

Меѓуѓон:

Ѓон:

Влошка:

Тежина плитка, гол.42:

БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ



MIA Арт. 05359199.. 36-48 ДЛАБОКА / Арт. 05359198.. 36-47 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20345

MUSTANG Арт. 05359191.. 36-48 ДЛАБОКА / Арт. 05359190.. 36-47 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20345
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Паропропусен 3D Air Active текстил

Кожа 

Да (челична)

Да (челичен)

Двослоен PU/PU

Анатомска, менлива

600g

Постава:

Надворешен материјал:

Заштитна капа:

Меѓуѓон:

Ѓон:

Влошка:

Тежина плитка, гол.42:

Паропропусен 3D Air Active текстил

Кожа 

Да (композитна)

Да (кевларски)

Двослоен PU/PU

Анатомска, менлива

590g

Постава:

Надворешен материјал:

Заштитна капа:

Меѓуѓон:

Ѓон:

Влошка:

Тежина плитка, гол.42:

БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ



37

SIENA Арт. 05357431.. 36-47 ДЛАБОКА / Арт. 05357430.. 36-47 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20345

SANTOS Арт. 05357072.. 37-47 ДЛАБОКА / Арт. 05357073.. 37-47 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20345

Паропропусен 3D Air Active текстил

Набук кожа 

Да (композитна)

Да (кевларски)

Двослоен PU/PU

Анатомска, менлива

600g

Постава:

Надворешен материјал:

Заштитна капа:

Меѓуѓон:

Ѓон:

Влошка:

Тежина плитка, гол.42:

Паропропусен 3D Air Active текстил

Кожа 

Да (композитна)

Да (кевларски)

Еднослоен PU

Анатомска, менлива

500g

Постава:

Надворешен материјал:

Заштитна капа:

Меѓуѓон:

Ѓон:

Влошка:

Тежина плитка, гол.42:

БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ



38

RUSH Арт. 701619C12T.. 36-48
Според стандардот EN ISO 20345

MARANELO Арт. 74651CD26.. 39-47
Според стандардот EN ISO 20345

Паропропусен 3D Air Active текстил

Кожа и текстил 

Да (композитна)

Да (кевларски)

Двослоен PU/Гума

Анатомска, менлива

620g

Постава:

Надворешен материјал:

Заштитна капа:

Меѓуѓон:

Ѓон:

Влошка:

Тежина плитка, гол.42:

3D Air Active

Кожа и текстил 

Да (челична)

Да (кевларски)

Vibram

Анатомска, менлива

670g

Постава:

Надворешен материјал:

Заштитна капа:

Меѓуѓон:

Ѓон:

Влошка:

Тежина плитка, гол.42:

БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ



TAURUS Арт. 05357050.. 36-48 ДЛАБОКА / Арт. 05357040.. 36-47 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20345

SNEAKERS Арт. 05357019.. 36-47 ДЛАБОКА / Арт. 05357010.. 36-48 ПЛИТКА
Според стандардот EN ISO 20345
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Паропропусен 3D Air Active текстил

Кожа 

Да (челична)

Да (челичен)

Двослоен PU/PU

Анатомска, менлива

600g

Постава:

Надворешен материјал:

Заштитна капа:

Меѓуѓон:

Ѓон:

Влошка:

Тежина плитка, гол.42:

Паропропусен 3D Air Active текстил

Кожа 

Да (композитна)

Да (кевларски)

Двослоен PU/PU

Анатомска, менлива

600g

Постава:

Надворешен материјал:

Заштитна капа:

Меѓуѓон:

Ѓон:

Влошка:

Тежина плитка, гол.42:

БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ



3D постава
Кожа GRITEX
Двослоен PU/PU
Анатомска, менлива
450g

URAL

Trekking чевлите првентсвено се изработени за долги пешачења по тешки терени во различни временски услови. Од тие 
причини нивниот ѓон мора да биде исклучително јак, но и флексибилен.

Компанијата GriSport создаде квалитетен ѓон, кој обезбедува рамномерна поддршка на целото тело.
Долниот слој на ѓонот е дизајниран да обезбеди одлично прилепување за подлогата и максимален степен на триење. 

Надворешноста на trekking чевлите е изработена од природна кожа и висококвалитетни материјали.
GGrriiSSppoorrtt  ччееввллииттее  ссее  ссппоојј  ннаа  ппооввееќќее  ддееццееннииссккоо  ииссккууссттввоо  ввоо  ччееввллааррссккааттаа  ииннддууссттрриијјаа,,  ннаајјннооввииттее  

ттееххннооллооггииии  ии  ббеессппррееккоорреенн  ииттааллиијјааннссккии  ддииззаајјнн..

Арт. 145090.. 36-47

TREKKINGЧЕВЛИ

Постава:
Надворешен дел:
Ѓон:
Влошка:
Тежина плитка, г.42:
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Арт. 0535930..BRUNO

41

Паропропусен 3D Air Active текстил

Кожа 

Да (композитна)

Не

Еднослоен PU

Анатомска, менлива

450g

Постава:

Надворешен материјал:

Заштитна капа:

Меѓуѓон:

Ѓон:

Влошка:

Тежина плитка, гол.42:

Кожа

Кожа 

Не

Не

Еднослоен PU

Анатомска, менлива

360g

Постава:

Надворешен материјал:

Заштитна капа:

Меѓуѓон:

Ѓон:

Влошка:

Тежина плитка, гол.42:

Арт. 05357240.. 35-48 ПЛИТКА / 05357250.. 35-48 ДЛАБОКА 
/ 05357260.. 35-48 САНДАЛА
Според стандардот EN ISO 20345БЕЛ ЧЕВЕЛ W10, W05, W07

БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ



ROKON Арт. 05350031 39-46 ЖОЛТА / Арт. 05350091.. 39-46 ЦРНА
Според стандардот EN ISO 20345
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STANDARD Арт. 05350011 38-46 ЦРНА/ Арт. 05350021 38 -46 ЗЕЛЕНА/ Арт. 05350101 38- 46 БЕЛА
Според стандардот EN ISO 20347

Не

PVC 

Не

Не

Еднослоен PVC

Анатомска, менлива

775g

Постава:

Надворешен материјал:

Заштитна капа:

Меѓуѓон:

Ѓон:

Влошка:

Тежина плитка, гол.42:

Не

PVC 

Да (челична)

Да (челичен)

Еднослоен PVC

Анатомска, менлива

1210g

Постава:

Надворешен материјал:

Заштитна капа:

Меѓуѓон:

Ѓон:

Влошка:

Тежина плитка, гол.42:

БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ



Арт. 05352003.. 36-47B01

Арт. 05352002.. 37-47RIO Арт. 05352005.. 36-48ELISA
ТОПЛА ВЛОШКА
ЗА ЧИЗМИ

Арт. 05352004.. 37-47AD109 Арт. 05352001.. 37-47PS03

43

Арт. 05350000.. 38-46

• Антистатички
• Антибактериски
• Поседуваат шок апсорбер
• Поседуваат подлога за пренос на енергија
• Перниче за впивање влага, брзосушечко
• Тројна густина
• Удобна поддршка за лакот на стапалото
• Потпора за пета

• Антистатички
• Антибактериски
• Поседуваат шок апсорбер
• Перниче за впивање влага, брзосушечко
• Тројна густина
• Удобна поддршка за лакот на стапалото
• Потпора за пета

• Антистатички
• Удобна поддршка за лакот на стапалото
• Потпора за пета

СООДВЕТНИ МОДЕЛИ:
за сите модели на чевли освен за Jogger

СООДВЕТНИ МОДЕЛИ:
за сите модели на чевли освен за Jogger

СООДВЕТНИ МОДЕЛИ:
за сите модели на чевли освен за Jogger

• Антистатички
• Антибактериски
• Поседуваат шок апсорбер
• Поседуваат подлога за пренос на енергија
• Мемориска пена
• Перниче за впивање влага, брзосушечко
• Тројна густина
• Удобна поддршка за лакот на стапалото
• Потпора за пета

• Антистатички
• Анатомски
• Поседуваат шок апсорбер
• Тројна густина
• Удобна поддршка за лакот на стапалото

СООДВЕТНИ МОДЕЛИ:
за сите Jogger модели

 • Дел за пресвлекување (манжетна) - PU
 • Врвки за затегнување на манжетната со 
осигурувач
 • Материјал - Памук

СООДВЕТНИ МОДЕЛИ:
Standard и Rokon

БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ
ВЛОШКИ ЗА ЧЕВЛИ ВЛОШКИ ЗА ЧИЗМИ ВРВКИ



EU ГОЛЕМИНИ 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

UK ГОЛЕМИНИ 3 3.5 4.5 5 6 6.5 7.5 8 9 9.5 10.5 11 12 12.5

US ГОЛЕМИНИ 3.5 4 5 5.5 6.5 7 8 8.5 9.5 10 11 11.5 12.5 13

HYDRA O1 24.60 25.20 25.90 26.60 27.20 27.90 28.50 29.20 29.90 30.50 31.20 31.90 32.50

SPIDER O1 24.60 25.20 25.90 26.60 27.20 27.90 28.50 29.20 29.90 30.50 31.20 31.90 32.50

MOJITO O1 24.60 25.30 26.00 26.70 27.30 27.90 28.50 29.10 29.80 30.40 31.00

FLEXY O1 25.00 25.70 26.40 27.10 27.80 28.50 29.20 29.80 30.50 31.10 31.70

JOGGER SPORT O1 23.80 24.50 25.10 25.80 26.50 27.10 27.80 28.40 29.10 29.80 30.40 31.10 31.80

JOGGER BLACK O1 24.50 25.10 25.80 26.50 27.10 27.80 28.40 29.10 29.80 30.40 31.10 31.80

GRIGIO O1 24.30 24.90 25.50 26.10 26.70 27.60 28.30 29.00 29.70 30.30 30.90 31.50 32.10

MIA O1 23.90 24.60 25.30 26.00 26.70 27.30 27.90 28.50 29.10 29.80 30.40 31.00 31.60

LEON O1 24.10 24.70 25.40 26.10 26.70 27.40 28.00 28.70 29.40 30.00 30.70 31.40

KRONOS O1 24.10 24.70 25.40 26.10 26.70 27.40 28.00 28.70 29.40 30.00 30.70 31.40

CORONA O1 23.70 24.40 25.00 25.70 26.40 27.00 27.70 28.30 29.00 29.70 30.30 31.00 31.70 32.30

URAN O1 24.10 24.70 25.40 26.10 26.70 27.40 28.00 28.70 29.40 30.00 30.70 31.40 32.00

TARA O1 24.30 24.90 25.60 26.30 26.90 27.60 28.20 28.90 29.60 30.20 30.90 31.60 32.20

TRITTON O1 24.10 24.70 25.40 26.10 26.70 27.40 28.00 28.70 29.40 30.00 30.70 31.40

AZZURRO O2 24.60 25.30 26.00 26.70 27.30 27.90 28.50 29.10 29.80 30.40 31.00

MIA O2 23.90 24.60 25.30 26.00 26.70 27.30 27.90 28.50 29.10 29.80 30.40 31.00

LIBRA O2 24.40 25.00 25.70 26.40 27.00 27.70 28.30 29.00 29.70 30.30 31.00 31.70

REA S1 24.00 24.60 25.30 26.00 26.60 27.30 27.90 28.60 29.30 29.90 30.60 31.30 31.90

PIVA S1 23.70 24.30 25.00 25.70 26.30 27.00 27.60 28.30 29.00 29.60 30.30 31.00

ARIO S1 22.50 23.00 24.00 25.00 25.50 26.00 27.00 28.00 28.50 29.00 29.50 30.00 31.00

AREZZO GREY S1 22.50 23.00 24.00 25.00 25.50 26.00 27.00 28.00 28.50 29.00 29.50 30.00 31.00

AREZZO BLACK S1P 22.50 23.00 24.00 25.00 25.50 26.00 27.00 28.00 28.50 29.00 29.50 30.00 31.00

OXYGEN S1P 23.20 24.00 24.70 25.50 26.20 27.00 27.70 28.50 29.20 30.00 30.70

INVADER S1P 23.20 24.00 24.70 25.50 26.20 27.00 27.70 28.50 29.20 30.00 30.70

ICEBERG S1P 24.00 24.70 25.40 26.00 26.70 27.30 28.00 28.60 29.30 30.00 30.60 31.30 32.00

FAST S1P 23.80 24.50 25.20 25.80 26.50 27.10 27.80 28.50 29.10 29.80 30.40 31.10 31.80

SUMMER S1P 24.30 25.00 25.70 26.40 27.00 27.60 28.20 28.80 29.50 30.10 30.70

JOGGER S1P 24.70 25.30 26.00 26.70 27.30 28.00 28.60 29.30 30.00 30.60 31.30 32.00

GRIGIO S1P 24.00 24.60 25.20 25.80 26.40 27.30 28.00 28.70 29.40 30.00 30.60 31.20 31.80

ZORO S1P 24.00 24.60 25.30 26.00 26.60 27.30 27.90 28.60 29.30 29.90 30.60 31.30

MIA S1P 23.60 24.30 25.00 25.70 26.40 27.00 27.60 28.20 28.80 29.50 30.10 30.70 31.30

PEGAZUS S1P 23.90 24.50 25.20 25.90 26.50 27.20 27.80 28.50 29.20 29.80 30.50 31.20 31.80

CYCLONE S1P 24.00 24.60 25.30 26.00 26.60 27.30 27.90 28.60 29.30 29.90 30.60 31.30

MONZA S1P 24.00 24.60 25.30 26.00 26.60 27.30 27.90 28.60 29.30 29.90 30.60 31.30

SINTRA S1P 23.60 24.20 24.90 25.60 26.20 26.90 27.50 28.20 28.90 29.50 30.20 30.90

PHOENIX S1P 24.00 24.60 25.30 26.00 26.60 27.30 27.90 28.60 29.30 29.90 30.60 31.30 32.00

HECTOR S2 24.00 24.60 25.20 25.80 26.40 27.30 28.00 28.70 29.40 30.00 30.60 31.20

HECTOR S3 24.00 24.60 25.20 25.80 26.40 27.30 28.00 28.70 29.40 30.00 30.60 31.20

ULTRA S3 21.70 22.50 23.20 24.00 24.70 25.50 26.20 27.00 27.70 28.50 29.20 30.00 30.70

BLAZE S3 24.00 24.70 25.50 26.20 27.00 27.70 28.50 29.20 30.00 30.70 31.50

AVANGARD S3 21.70 22.50 23.20 24.00 24.70 25.50 26.20 27.00 27.70 28.50 29.20 30.00 30.70 31.50

HAVOC S3 21.70 22.50 23.20 24.00 24.70 25.50 26.20 27.00 27.70 28.50 29.20 30.00 30.70

AVANGER S3 21.70 22.50 23.20 24.00 24.70 25.50 26.20 27.00 27.70 28.50 29.20 30.00 30.70

SHRIKE S3 23.20 24.00 24.70 25.50 26.20 27.00 27.70 28.50 29.20 30.00 30.70

THUNDERBOLT S3 23.20 24.00 24.70 25.50 26.20 27.00 27.70 28.50 29.20 30.00 30.70

WILDCAT S3 23.20 24.00 24.70 25.50 26.20 27.00 27.70 28.50 29.20 30.00 30.70

MARS S3 24.30 25.00 25.70 26.40 27.00 27.60 28.20 28.80 29.50 30.10 30.70

FLAMINGO S3 24.80 25.40 26.10 26.70 27.40 28.10 28.80 29.50 30.20 30.80 31.40 32.00

INTRUDER S3 26.00 26.60 27.30 28.00 28.60 29.30 30.00 30.60 31.30

POLUKS S3 23.60 24.20 24.90 25.60 26.20 26.90 27.50 28.20 28.90 29.50 30.20 30.90

AREZZO ORANGE S3 22.50 23.00 24.00 25.00 25.50 26.00 27.00 28.00 28.50 29.00 29.50 30.00 31.00

SPRINT S3 24.00 24.70 25.40 26.00 26.70 27.30 28.00 28.60 29.30 30.00 30.60 31.30 32.00

SOLANO S3 24.00 24.60 25.20 25.80 26.40 27.00 27.60 28.20 28.80 29.60 30.20 30.80 31.40

RUBBER GUARD S3 24.10 24.70 25.40 26.10 26.70 27.40 28.00 28.70 29.40 30.00 30.70 31.40

MIA S3 23.60 24.30 25.00 25.70 26.40 27.00 27.60 28.20 28.80 29.50 30.10 30.70 31.30

MUSTANG S3 24.20 24.90 25.50 26.20 26.90 27.50 28.20 28.90 29.50 30.20 30.90 31.50 32.10

SANTOS S3 24.20 24.90 25.50 26.20 26.90 27.50 28.20 28.90 29.50 30.20 30.90 31.50

SIENA S3 24.00 24.60 25.30 26.00 26.60 27.30 27.90 28.60 29.30 29.90 30.60 31.30

TAURUS S3 23.90 24.50 25.20 25.90 26.50 27.20 27.80 28.50 29.20 29.80 30.50 31.20 31.80

SNEAKERS S3 24.00 24.60 25.30 26.00 26.60 27.30 27.90 28.60 29.30 29.90 30.60 31.30 31.90

RUSH S3 24.00 24.70 25.40 26.00 26.70 27.30 28.00 28.60 29.30 30.00 30.60 31.30 32.00

MARANELLO S3 23.90 24.60 25.30 25.90 26.60 27.20 27.90 28.60 29.20 29.90 30.50 31.20

URAL 23.80 24.50 25.10 25.80 26.40 27.10 27.80 28.40 29.10 29.70 30.40 31.10

BELE CIPELE 23.20 23.90 24.60 25.20 25.90 26.60 27.20 27.90 28.60 29.20 30.00 30.60 31.20

BRUNO 26.50 27.10 27.80 28.50 29.10 30.00 30.50

LAVA S1P 23.60 24.20 24.90 25.60 26.20 26.90 27.50 28.20 28.90 29.50 30.20 30.90
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ТАБЕЛА СО МЕРКИ - ЧЕВЛИ

ВО ТАБЕЛАТА СЕ ПРИКАЖАНИ МЕРКИТЕ НА ВНАТРЕШНОТО ГАЗИШТЕ ВО САНТИМЕТРИ (cm)



ЗЗААШШТТИИТТННИИ  ИИ
РРААББООТТННИИРРААККААВВИИЦЦИИ
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Ако ракавиците обезбедуваат целосна заштита при работа со хемикалии, тогаш тие мора да бидат означени со соодветниот пиктограм, како и најмалку три азбучни ознаки на хемикалиите 
(од 12 стандардно дефинирани хемикалии) за кои времето на пробивање на ракавиците е подолго од 30 минути.

Ракавиците за делумна заштита од хемикалии (т.н. водоотпорни ракавици) мора да бидат означени со соодветниот пиктограм. 
Вака обележаните ракавици не го задоволуваат условот за време на пробивање на ракавиците од 30 минути за најмалку 3 хемикалии од листата.

EN 420   Општ стандард за ракавици
Овој стандард ги дефинира општите услови за заштитни ракавици во поглед на: големината, подвижноста на прстите, означувањето и пиктограмите, како и упатствата за употреба и 
одржување. Ознаката CE потекнува од француската CCoonnffoorrmmiittéé  EEuurrooppééeennnnee – Европска усогласеност. Овој знак на производот, не известува дека производот е проектиран и произведен 
согласно сите европски здравствени, безбедносни и други EU директиви, релевантни за тој производ. Овој знак не се однесува на квалитетот на производот, туку само на безбедноста 
при употреба на истиот. Ракавиците сами по себе не смеат да претставуваат ризик или да предизвикаат повреда.

EN 388   Ракавици за заштита од механички ризици
Ракавиците со оваа ознака служат за заштита на рацете од физички и механички ризици: абразија, исекотини со сечива, пробивање и кинење. Покрај пиктограмот, прикажана е и 
оценката за четири вида на отпорност - поголема оценка значи подобра отпорност на ракавиците на соодветниот ризик:
a - Отпорност на абразија (абење), оценка 0 – 4
b - Отпорност на пресекување со сечиво, оценка 0 – 5
c - Отпорност на кинење, оценка 0 – 4
d - Отпорност на пробивање, оценка 0 – 4
e - Отпорност на пресекување, оценка A – F

EN 374   Ракавици за заштита од хемикалии и микроорганизми
Овој стандард ја определува способноста на ракавиците да го заштитат корисникот од хемикалии и/или микроорганизми. Постојат повеќе од 15 000 различни хемикалии, кои се користат 
во повеќе од 60 000 производи во индустријата, градежништвото, земјоделството итн. Тестираните и одобрените ракавици се вистинското решение за повеќето од овие хемикалии. За да 
се изберат соодветните ракавици мора да се знае името на хемикалијата и колку долго ракавиците ќе бидат во контак со хемикалијата.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Ознака Испитувана хемикалија Категорија

a.b.c.d.

A K L

• мигрирање на опасните материи содржани во ракавиците во храната и нивно влијание врз својствата на храната - боја, мирис и вкус.
• загадување на храната со можни патогени микроорганизми од површината на кожата.

Ракавиците за заштита од микроорганизми треба да имаат AQL еднаков или помал од 2 и исто така мора да бидат означени со соодветниот пиктограм.

EN 407   Ракавици за заштита од топлотни ризици
Природата и степенот на заштита од топлотни ризици се изразува со пиктограм, проследен со низа од шест цифри (оценки) кои го означуваат нивото на квалитет за секоја заштитна 
карактеристика, означена со буква (шест вида отпорност). Поголема оценка - подобар резултат на тестот. Оценката е од 0 до 4.
a - Отпорност на горење, примерокот се изложува на отворен пламен.
b - Отпорност на контактна топлина, примерокот се изложува на температура од +100°C до +500°C.
c - Отпорност на конвекциска топлина, примерокот се изложува на гасен пламен.
d - Отпорност на радијациска топлина, примерокот е растегнат пред топлотниот извор.
e - Отпорност на помала количина стопен метал, примерокот се накапува со капки стопен метал.
f -  Отпорност на поголема количина стопен метал, примерокот се прелива со стопен метал.
X - Кога примерокот не е тестиран за некоја од карактеристиките.

EN 12477  Ракавици за заштита при заварување
Овој стандард опишува како ракавиците се проектирани за да обезбедат заштита како за рацете, така и за зглобот, при заварување или слични задачи. Претставува комбинација од 
стандардите (тестирањата) EN 388 и EN 407. Ракавиците за заварување обезбедуваат отпорност на мали прскања на растопен метал. кратко излагање на конвекциска топлина, на топлотно 
зрачење и на контактна топлина, а дополнитело нудат и многу добра заштита од механички ризици. Според карактеристиките се делат на два типа:

Тип A  -  ракавици кои обезбедуваат поголема заштита од топлина.
Тип B  -  ракавици кои обезбедуваат помала заштита од топлина, но се пофлексибилни и посвитливи.

EN 511  Ракавици за заштита од студ
Нормата EN 511 ги определува барањата и методите на испитување на ракавиците за заштита од студ до -500°C. Наведениот студ може да биде предизвикан од климатски услови или од 
некоја индустриска активност. Пиктограмот е проследен со низа од три цифри.
a  -  Отпорност на конвективен студ, оценка 0 – 4.
b  -  Отпорност на контактен студ, оценка 0 – 4.
c  -  Водоотпорност, 0 – продирање на вода после 30 min, 1 – без продирање на вода после 30 min.
X  -  Кога примерокот не е тестиран за некоја од карактеристиките.

Контак со храна
Со овој пиктограм се означени ракавиците наменети за контакт со храна. Европската уредба 1935/2004 и директивите 82/711 и 85/572 поставуваат одредени правила кои се однесуваат 
на материјалите кои доаѓаат во контакт со храната, па со самото тоа истите се однесуваат и на ракавиците. Правилата имаат за цел да спречат:

a.b.c.d.e.f.

a.b.c.

Упатство за употреба

Со овој пиктограм на ракавиците, корисникот се 
известува дека постои упатство за употреба и 
дека треба да го прочита. Покрај основните 
податоци, информациите и појаснувањето на 
ознаките на производот, дадени се и упатства за: 
ракување, одржување, чување, транспортирање, 
одлагање на отпад, а за одредени случаи и 
ограничувањата (предупредувањата) кои се 
однесуваат првенствено на алергените (на пр. 
латекс).

Метанол
Ацетон

Аетонитрил
Метилен хлорид

Јаглерод дисулфид
Толуен

Диетиламин
Тетрахидрофуран

Етил ацетат
н-Хептан

Натриум хидроксид 40%
Сулфурна киселина 96%

Примарни алкохоли
Кетони

Нитрилни соединенија
Хлориран парафин

Органски соединенија кои содржат сулфур
Ароматични јаглеводороди

Амини
Хетероциклични и етерски соединенија

Естри
Заситени јаглеводороди

Неоргански бази
Неоргански минерални киселини

ЗАШТИТНИ РАКАВИЦИ - КАТЕГОРИИ

ОЗНАКИ НА
РАКАВИЦИТЕ

01 / Производител

03 / CE ознака
06 / Упатство

04 / Големина

02 / Шифра на артиклот

05 / Пикторам на заштита

Низок ризик, категорија I

Категорија I ги опфаќа заштитните ракавиците кои штитат од минимален ризик и се предвидени за 
употреба во работни услови  во кои корисникот може сам да ги препознае ризиците и потребното 
ниво на заштита. Тука спаѓа едноставната опрема за лична заштита. Ракавиците мора да ги исполнуваат 
основните барања на стандардот   EN 420 и да бидат означени со ознаката CE. Не е потребно испитување 
на изработениот примерок, доволна е дозвола за усогласеност. На пример, градинарски ракавици.

Среден ризик, категорија II

Категорија II ги опфаќа ракавиците за заштита од ризик со среден интензитет. Потребно е дополнително 
испитување на изработениот примерок. Ракавиците од оваа категорија, покрај ознаката CE, мора на 
себе да имаат и дополнителни ознаки (пиктограми) за извршените испитувања, како и видот и степенот 
на заштита кој го обезбедуваат. На пример, ракавиците за заштита од механички ризици.

Висок ризик, категорија III

Категорија III ги опфаќа ракавиците за заштита од тешки, неповратни повреди (физички повреди до 
ниво на смртна опасност), па се употребуваат во услови во кои корисникот не може навремено да ги 
препознае потенцијалните опасности. Овие ракавици на себе мора да имаат пиктограми и контролен 
број на институцијата која ги сертифицирала - проверка на усогласеноста. Овде спаѓа сета опрема 
за лична заштита која во случај на нејзина неисправност може да доведе до тешки последици по 
здравјето на корисникот, на пример, заштитни ракавици за пожар или работа со хемикалии.

01/

02/

03/
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Заштитните ракавици се применуваат скоро во сите области на работењето, но и во секојдневното живеење.

Барањата во однос на личната заштитна опрема (PSA) и нејзината примена, во Европа се регулирани со европските 
насоки 89/686/EWG кои понатака се конкретизирани со бројни стандарди и закони.

За да се задоволат барањата за лична заштитна опрема во индустријата, извршена е поделба на три 
категории:



Ако ракавиците обезбедуваат целосна заштита при работа со хемикалии, тогаш тие мора да бидат означени со соодветниот пиктограм, како и најмалку три азбучни ознаки на хемикалиите 
(од 12 стандардно дефинирани хемикалии) за кои времето на пробивање на ракавиците е подолго од 30 минути.

Ракавиците за делумна заштита од хемикалии (т.н. водоотпорни ракавици) мора да бидат означени со соодветниот пиктограм. 
Вака обележаните ракавици не го задоволуваат условот за време на пробивање на ракавиците од 30 минути за најмалку 3 хемикалии од листата.

EN 420   Општ стандард за ракавици
Овој стандард ги дефинира општите услови за заштитни ракавици во поглед на: големината, подвижноста на прстите, означувањето и пиктограмите, како и упатствата за употреба и 
одржување. Ознаката CE потекнува од француската CCoonnffoorrmmiittéé  EEuurrooppééeennnnee – Европска усогласеност. Овој знак на производот, не известува дека производот е проектиран и произведен 
согласно сите европски здравствени, безбедносни и други EU директиви, релевантни за тој производ. Овој знак не се однесува на квалитетот на производот, туку само на безбедноста 
при употреба на истиот. Ракавиците сами по себе не смеат да претставуваат ризик или да предизвикаат повреда.

EN 388   Ракавици за заштита од механички ризици
Ракавиците со оваа ознака служат за заштита на рацете од физички и механички ризици: абразија, исекотини со сечива, пробивање и кинење. Покрај пиктограмот, прикажана е и 
оценката за четири вида на отпорност - поголема оценка значи подобра отпорност на ракавиците на соодветниот ризик:
a - Отпорност на абразија (абење), оценка 0 – 4
b - Отпорност на пресекување со сечиво, оценка 0 – 5
c - Отпорност на кинење, оценка 0 – 4
d - Отпорност на пробивање, оценка 0 – 4
e - Отпорност на пресекување, оценка A – F

EN 374   Ракавици за заштита од хемикалии и микроорганизми
Овој стандард ја определува способноста на ракавиците да го заштитат корисникот од хемикалии и/или микроорганизми. Постојат повеќе од 15 000 различни хемикалии, кои се користат 
во повеќе од 60 000 производи во индустријата, градежништвото, земјоделството итн. Тестираните и одобрените ракавици се вистинското решение за повеќето од овие хемикалии. За да 
се изберат соодветните ракавици мора да се знае името на хемикалијата и колку долго ракавиците ќе бидат во контак со хемикалијата.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Ознака Испитувана хемикалија Категорија

a.b.c.d.

A K L

• мигрирање на опасните материи содржани во ракавиците во храната и нивно влијание врз својствата на храната - боја, мирис и вкус.
• загадување на храната со можни патогени микроорганизми од површината на кожата.

Ракавиците за заштита од микроорганизми треба да имаат AQL еднаков или помал од 2 и исто така мора да бидат означени со соодветниот пиктограм.

EN 407   Ракавици за заштита од топлотни ризици
Природата и степенот на заштита од топлотни ризици се изразува со пиктограм, проследен со низа од шест цифри (оценки) кои го означуваат нивото на квалитет за секоја заштитна 
карактеристика, означена со буква (шест вида отпорност). Поголема оценка - подобар резултат на тестот. Оценката е од 0 до 4.
a - Отпорност на горење, примерокот се изложува на отворен пламен.
b - Отпорност на контактна топлина, примерокот се изложува на температура од +100°C до +500°C.
c - Отпорност на конвекциска топлина, примерокот се изложува на гасен пламен.
d - Отпорност на радијациска топлина, примерокот е растегнат пред топлотниот извор.
e - Отпорност на помала количина стопен метал, примерокот се накапува со капки стопен метал.
f -  Отпорност на поголема количина стопен метал, примерокот се прелива со стопен метал.
X - Кога примерокот не е тестиран за некоја од карактеристиките.

EN 12477  Ракавици за заштита при заварување
Овој стандард опишува како ракавиците се проектирани за да обезбедат заштита како за рацете, така и за зглобот, при заварување или слични задачи. Претставува комбинација од 
стандардите (тестирањата) EN 388 и EN 407. Ракавиците за заварување обезбедуваат отпорност на мали прскања на растопен метал. кратко излагање на конвекциска топлина, на топлотно 
зрачење и на контактна топлина, а дополнитело нудат и многу добра заштита од механички ризици. Според карактеристиките се делат на два типа:

Тип A  -  ракавици кои обезбедуваат поголема заштита од топлина.
Тип B  -  ракавици кои обезбедуваат помала заштита од топлина, но се пофлексибилни и посвитливи.

EN 511  Ракавици за заштита од студ
Нормата EN 511 ги определува барањата и методите на испитување на ракавиците за заштита од студ до -500°C. Наведениот студ може да биде предизвикан од климатски услови или од 
некоја индустриска активност. Пиктограмот е проследен со низа од три цифри.
a  -  Отпорност на конвективен студ, оценка 0 – 4.
b  -  Отпорност на контактен студ, оценка 0 – 4.
c  -  Водоотпорност, 0 – продирање на вода после 30 min, 1 – без продирање на вода после 30 min.
X  -  Кога примерокот не е тестиран за некоја од карактеристиките.

Контак со храна
Со овој пиктограм се означени ракавиците наменети за контакт со храна. Европската уредба 1935/2004 и директивите 82/711 и 85/572 поставуваат одредени правила кои се однесуваат 
на материјалите кои доаѓаат во контакт со храната, па со самото тоа истите се однесуваат и на ракавиците. Правилата имаат за цел да спречат:

a.b.c.d.e.f.

a.b.c.

Упатство за употреба

Со овој пиктограм на ракавиците, корисникот се 
известува дека постои упатство за употреба и 
дека треба да го прочита. Покрај основните 
податоци, информациите и појаснувањето на 
ознаките на производот, дадени се и упатства за: 
ракување, одржување, чување, транспортирање, 
одлагање на отпад, а за одредени случаи и 
ограничувањата (предупредувањата) кои се 
однесуваат првенствено на алергените (на пр. 
латекс).

Метанол
Ацетон

Аетонитрил
Метилен хлорид

Јаглерод дисулфид
Толуен

Диетиламин
Тетрахидрофуран

Етил ацетат
н-Хептан

Натриум хидроксид 40%
Сулфурна киселина 96%

Примарни алкохоли
Кетони

Нитрилни соединенија
Хлориран парафин

Органски соединенија кои содржат сулфур
Ароматични јаглеводороди

Амини
Хетероциклични и етерски соединенија

Естри
Заситени јаглеводороди

Неоргански бази
Неоргански минерални киселини

СТАНДАРДИ ЗА РАКАВИЦИ
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Памук.....................................................

Полиестер.............................................
Најлон....................................................
„Poly coton“ (T/C).................................
Акрил.....................................................

Акрил „terry“.........................................

Жерсеј (Jersey)....................................
Арамидни влакна (пр. Кевлар)........ 
UHMWPE (пр. Dyneema).................... 

Спандекс (пр. Ликра)..........................

Покрут материјал.
Вообичаено мал отпор на кинење.
Хемиски не е отпорен на кетони, некои 
хлорирани хидрокарбонати, етилен хлорид 
и три-хлор-етилен.

меко и флексибилно природно влакно; удобно и со поголема способност за апсорпција од повеќето вештачки (синтетички) влакна; слаба топлотна 
отпорност.
вештачко влакно кое не се собира, со добра отпорност на абразија; не впива влага.
вештачко влакно без влакненца; голема отпорност на абразија; поцврст од памукот; не впива влага.
памук помешан со полиестер за да се подобри цврстината и да се продолжи трајноста, а при тоа да ја задржи удобноста и топлотната изолација. 
меко и топло вештачко влакно со одлични својства на топлотен изолатор; често се употребува за постави како замена за волна; најчесто е 
исчешлан одвнатре за подобри изолациони својства.
ткаенина која има подигнати петелки од едната или двете страни (налик на фротир), што овозможува многу добра изолација од студ и топлина, а 
исто така апсорбира и масла што овозможува задржување на фатот. 
чешлан памук наменет за производство на меки и сјајни површини  кои обезбедуваат топлина и удобност (слично како дуксер).
вештачко влакно отпорно на сечење со голема затезна цврстина (5 до 10 пати поголема од челикот); отпорно на топлина и пламен.
вештачко влакно со супериорна отпорност на сечење и абразија, со унапредена мекост и пријатност; дава чувство на удобност; затезна цврстина 5 
до 10 пати поголема од челикот.
 високо еластично влакно кое има способност да се растегне 4 до 7 пати повеќе од својата должина и да се врати во својата првобитнтна форма; 
секогаш се меша со други природни или вештачки влакна.

Материјали од кои се изработува основата на плетените и хемиските ракавици:

Материјали од кои се изработува преслеката на плетените и хемиските ракавици:

НАЗИВ ОПИС ОГРАНИЧУВАЊАПРЕДНОСТИ

Нитрил

Латекс

Полиуретан (ПУ)

Би-полимер

ПВЦ (поли-винил-хлорид)

Неопрен

Нелизгачка вулканизирана 
синтетичка гума 
(Органско соедининие со
јаглеродно-азотната 
функционална група)

Природна гума добиена 
од каучуково дрво

Пластика со микропорозен
еластомер

Мешавина од нитрил 
и полиуретан

Непропусна пластика

Полихлоропрена синтетичка 
гума

Одлична отпорност на абење и сечење. 
Три пати подобра отпорност на пробивање од латексот. 
Добри механички карактеристики. 
Одлична отпорност на масла, масти и јалеводороди. 
Добра отпорност на киселини, некои органски 
растворувачи, масла и горива. 
Отпорност на топлина, но не и на пламен.

Многу добра еластичност и флексибилност. 
Добар фат. / Одлична отпорност на кинење и 
свиткување. 
Добра отпорност на абразија. 
Многу робусен. / Водоотпорен. 
Штити од слаби киселини, каустични средства, 
алкохол и детергенти. 
Штити од вируси и бактерии.

Многу добра еластичност и флексибилност.
Нема латекс протеини. / Добра отпорност на масла. 
Добра отпорност на абразија. 
Не стврднува на ладно.
Не омекнува на топло. 
Порозен - овозможува дишење.

Ги комбинира најдобрите својства на двата 
полимера. 
Ненадмилива мекост и флексибилност. 
Високи механички карактеристики. 
Добра отпорност на абразија, сечење, кинење 
и пробивање. 
Отпорност на масла. / Без органски силикони. 
Без DMF премази. / Одличен фат.

Добра отпорност на абразија. 
Голема хемиска отпорност. 
Добра електро изолација.

Флексибилен и мек. 
Нема латекс протеини. 
Добра отпорност на абразија и сечење. 
Хемиска отпорност на киселини, алкохоли, 
масла, масти, кетони, органски и неоргански 
растворувачи и деривати на нафта.

Кога е влажен има ограничен фат. 
Нема хемиска отпорност на хлорирани 
хидрокарбонатни растворувачи.

Слаба отпорност на сечење, пробивање и 
топлина. 
Еднократните ПВЦ ракавици може да имаат 
дупчиња. 
Слаба отпорност на растворувачи.

Хемиски не е отпорен на кетони, некои 
хлорирани хидрокарбонати, метилен хлорид 
и три-хлор-етилен.

Слаба хемиска отпорност.
Слаба отпорност на жешка вода.

Слаба хемиска отпорност на масла, масти, 
јалеводород и органски растворувачи. 
Протеините може да предизвикаат алергии.
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Големина на ракавиците според стандардот EN 420:

Видови кожи кои се употребуваат за изработка на ракавици:

Големина на заштитни 
ракавици

Правилно избраната големина овозможува сигурност, 
удобност и добро чувство при работа. 
Големината се определува со мерење на обемот на 
стисната дланка и должината на испружена дланка.

XS S M L XL XXL
11510362 70 80 90

големина во mm

Минимална 
должина на 

ракавиците (mm)

Обем на
стисната дланка

(mm)

Нумеричка
големина на
ракавиците

Алфабетна
големина на
ракавиците

Должина
на дланката

(mm)

Најчесто употребувана кожа за изработка на работни ракавици. Пред самото производство на ракавиците, говедската кожа се дели на 
три слоја. Надворешниот мазен слој (полна кожа) се користи кај „Премиум“ класата на кожни ракавици. Тоа е најсилниот и најмазниот 
дел од кожата. Долниот слој (или антилоп страната) - шпалт кожата воглавно се употребува за кожни ракавици кои обично имаат 
постава за заштита на рацете поради грубоста на слојот. Средниот слој најчесто се фрла, бидејќи нема доволно затезна цврстина.
Природно мека и еластична кожа, со одлична удобност. Еленската кожа после сушење останува мека и флексибилна.
Најголема природна содржина на ланолин, што ги прави овие работни ракавици меки и еластични, а притоа и многу издржливи.
Штавена кожа и затоа поседува цврстина и еластичност. Мека и флексибилна после сушење. Свинската кожа добро поднесува 
влага - без стврднување. Свинската кожа има одлична трајност и отпорност на абење.

Говедска кожа 

Козја кожа
Свинска кожа

Еленска кожа 

Споредбен приказ на својствата на ракавиците изработени од различни видови кожа:

Подвижност на рацете

Трајност

Еластичност

Отпорност на абење

Исушени - меки и флексибилни

Блокирање студ

Дишливост на кожата

Отпорност на пробивање

Добра

Добра

Добра

Добра

Не

Многу добра

Коректна

Добра

Од говедска
кожа

Многу добра

Коректна

Одлична

Коректна

Да

Добра

Коректна

Коректна

Многу добра

Коректна

Одлична

Добра

Да

Добра

Добра

Добра

Многу добра

Одлична

Одлична

Одлична

Да

Добра

Добра

Добра

Од еленска
кожа

Од козја
кожа

Од свинска
кожа
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Памук.....................................................

Полиестер.............................................
Најлон....................................................
„Poly coton“ (T/C).................................
Акрил.....................................................

Акрил „terry“.........................................

Жерсеј (Jersey)....................................
Арамидни влакна (пр. Кевлар)........ 
UHMWPE (пр. Dyneema).................... 

Спандекс (пр. Ликра)..........................

Покрут материјал.
Вообичаено мал отпор на кинење.
Хемиски не е отпорен на кетони, некои 
хлорирани хидрокарбонати, етилен хлорид 
и три-хлор-етилен.

меко и флексибилно природно влакно; удобно и со поголема способност за апсорпција од повеќето вештачки (синтетички) влакна; слаба топлотна 
отпорност.
вештачко влакно кое не се собира, со добра отпорност на абразија; не впива влага.
вештачко влакно без влакненца; голема отпорност на абразија; поцврст од памукот; не впива влага.
памук помешан со полиестер за да се подобри цврстината и да се продолжи трајноста, а при тоа да ја задржи удобноста и топлотната изолација. 
меко и топло вештачко влакно со одлични својства на топлотен изолатор; често се употребува за постави како замена за волна; најчесто е 
исчешлан одвнатре за подобри изолациони својства.
ткаенина која има подигнати петелки од едната или двете страни (налик на фротир), што овозможува многу добра изолација од студ и топлина, а 
исто така апсорбира и масла што овозможува задржување на фатот. 
чешлан памук наменет за производство на меки и сјајни површини  кои обезбедуваат топлина и удобност (слично како дуксер).
вештачко влакно отпорно на сечење со голема затезна цврстина (5 до 10 пати поголема од челикот); отпорно на топлина и пламен.
вештачко влакно со супериорна отпорност на сечење и абразија, со унапредена мекост и пријатност; дава чувство на удобност; затезна цврстина 5 
до 10 пати поголема од челикот.
 високо еластично влакно кое има способност да се растегне 4 до 7 пати повеќе од својата должина и да се врати во својата првобитнтна форма; 
секогаш се меша со други природни или вештачки влакна.

Материјали од кои се изработува основата на плетените и хемиските ракавици:

Материјали од кои се изработува преслеката на плетените и хемиските ракавици:

НАЗИВ ОПИС ОГРАНИЧУВАЊАПРЕДНОСТИ

Нитрил

Латекс

Полиуретан (ПУ)

Би-полимер

ПВЦ (поли-винил-хлорид)

Неопрен

Нелизгачка вулканизирана 
синтетичка гума 
(Органско соедининие со
јаглеродно-азотната 
функционална група)

Природна гума добиена 
од каучуково дрво

Пластика со микропорозен
еластомер

Мешавина од нитрил 
и полиуретан

Непропусна пластика

Полихлоропрена синтетичка 
гума

Одлична отпорност на абење и сечење. 
Три пати подобра отпорност на пробивање од латексот. 
Добри механички карактеристики. 
Одлична отпорност на масла, масти и јалеводороди. 
Добра отпорност на киселини, некои органски 
растворувачи, масла и горива. 
Отпорност на топлина, но не и на пламен.

Многу добра еластичност и флексибилност. 
Добар фат. / Одлична отпорност на кинење и 
свиткување. 
Добра отпорност на абразија. 
Многу робусен. / Водоотпорен. 
Штити од слаби киселини, каустични средства, 
алкохол и детергенти. 
Штити од вируси и бактерии.

Многу добра еластичност и флексибилност.
Нема латекс протеини. / Добра отпорност на масла. 
Добра отпорност на абразија. 
Не стврднува на ладно.
Не омекнува на топло. 
Порозен - овозможува дишење.

Ги комбинира најдобрите својства на двата 
полимера. 
Ненадмилива мекост и флексибилност. 
Високи механички карактеристики. 
Добра отпорност на абразија, сечење, кинење 
и пробивање. 
Отпорност на масла. / Без органски силикони. 
Без DMF премази. / Одличен фат.

Добра отпорност на абразија. 
Голема хемиска отпорност. 
Добра електро изолација.

Флексибилен и мек. 
Нема латекс протеини. 
Добра отпорност на абразија и сечење. 
Хемиска отпорност на киселини, алкохоли, 
масла, масти, кетони, органски и неоргански 
растворувачи и деривати на нафта.

Кога е влажен има ограничен фат. 
Нема хемиска отпорност на хлорирани 
хидрокарбонатни растворувачи.

Слаба отпорност на сечење, пробивање и 
топлина. 
Еднократните ПВЦ ракавици може да имаат 
дупчиња. 
Слаба отпорност на растворувачи.

Хемиски не е отпорен на кетони, некои 
хлорирани хидрокарбонати, метилен хлорид 
и три-хлор-етилен.

Слаба хемиска отпорност.
Слаба отпорност на жешка вода.

Слаба хемиска отпорност на масла, масти, 
јалеводород и органски растворувачи. 
Протеините може да предизвикаат алергии.
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Големина на ракавиците според стандардот EN 420:

Видови кожи кои се употребуваат за изработка на ракавици:

Големина на заштитни 
ракавици

Правилно избраната големина овозможува сигурност, 
удобност и добро чувство при работа. 
Големината се определува со мерење на обемот на 
стисната дланка и должината на испружена дланка.

XS S M L XL XXL
11510362 70 80 90

големина во mm

Минимална 
должина на 

ракавиците (mm)

Обем на
стисната дланка

(mm)

Нумеричка
големина на
ракавиците

Алфабетна
големина на
ракавиците

Должина
на дланката

(mm)

Најчесто употребувана кожа за изработка на работни ракавици. Пред самото производство на ракавиците, говедската кожа се дели на 
три слоја. Надворешниот мазен слој (полна кожа) се користи кај „Премиум“ класата на кожни ракавици. Тоа е најсилниот и најмазниот 
дел од кожата. Долниот слој (или антилоп страната) - шпалт кожата воглавно се употребува за кожни ракавици кои обично имаат 
постава за заштита на рацете поради грубоста на слојот. Средниот слој најчесто се фрла, бидејќи нема доволно затезна цврстина.
Природно мека и еластична кожа, со одлична удобност. Еленската кожа после сушење останува мека и флексибилна.
Најголема природна содржина на ланолин, што ги прави овие работни ракавици меки и еластични, а притоа и многу издржливи.
Штавена кожа и затоа поседува цврстина и еластичност. Мека и флексибилна после сушење. Свинската кожа добро поднесува 
влага - без стврднување. Свинската кожа има одлична трајност и отпорност на абење.

Говедска кожа 

Козја кожа
Свинска кожа

Еленска кожа 

Споредбен приказ на својствата на ракавиците изработени од различни видови кожа:

Подвижност на рацете

Трајност

Еластичност

Отпорност на абење

Исушени - меки и флексибилни

Блокирање студ

Дишливост на кожата

Отпорност на пробивање

Добра

Добра

Добра

Добра

Не

Многу добра

Коректна

Добра

Од говедска
кожа

Многу добра

Коректна

Одлична

Коректна

Да

Добра

Коректна

Коректна

Многу добра

Коректна

Одлична

Добра

Да

Добра

Добра

Добра

Многу добра

Одлична

Одлична

Одлична

Да

Добра

Добра

Добра

Од еленска
кожа

Од козја
кожа

Од свинска
кожа
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RED LATEX GRIP Арт. 08994082.. 8-11

UNIVERSAL FIT Арт. 58994001.. 8-10

RED NITRILE Арт. 08994031.. 7-11

8 5899400128

10 5899400130

2121X

ППООЛЛИИЕЕССТТЕЕРР

ЛЛААТТЕЕККСС

2121

ППООЛЛИИЕЕССТТЕЕРР

ЛЛААТТЕЕККСС

ЗАШТИТНИ И РАБОТНИ РАКАВИЦИ

8 0899408208

9 0899408209

10 0899408210

11 0899408211

Големина / Шифра

Според стандардот:
EN 420,   EN 388

Категорија: II

Оцени: 2 1 2 1 X

Основа: Полиестер

Премаз: Латекс

Карактеристики:

Меки и еластични бесшевни ракавици, 
произведени од полиестер, преслечени 
со набори од латекс на дланките кои 
обезбедуваат супериорен фат.

Намена:

Ракување со мали предмети, прецизна 
механика, електронска индустрија, 
монтажа.

7 0899403107

8 0899403108

9 0899403109

10 0899403110

11 0899403111 

Големина / Шифра Карактеристики:

Меки и еластични бесшевни ракавици, 
произведени од полиестер, пресвлечени 
со мазен нитрил на дланките. Отпорни 
на масло, гориво, слаби кисели раствори 
и органски растворувачи.

Намена:

Петрохемија, печатарство, земјоделство, 
авто одржување, монтажа.

Големина / Шифра

Според стандардот:
EN 420,   EN 388

Оцени: 3 1 2 1 X

Основа: Полиестер

Премаз: Нитрил

Категорија: II

Според стандардот:
EN 420,   EN 388

Оцени: 2 1 2 1

Основа: Полиестер

Категорија: II

Премаз: Латекс

Намена:

Ракување со мали предмети, прецизна 
механика, електронска индустрија, 
монтажа.

Карактеристики:

Лесни бесшевни ракавици, изработени 
од полиестер и преслечени со пенест 
латекс на дланките. Оваа комбинација 
од материјали овозможува максимална 
подвижност на прстите и удобност при 
работењето.

3121X

ППООЛЛИИЕЕССТТЕЕРР

ННИИТТРРИИЛЛ



BLACK PU Арт. 08994024.. 6-11

WHITE PU Арт. 08994011.. 6-11 

6 0899402406

7 0899402407

8 0899402408

9 0899402409

10 0899402410

11 0899402411

6 0899401106

7 0899401107

8 0899401108

9 0899401109

10 0899401110

11 0899401111

2121X

ППООЛЛИИУУРРЕЕТТААНН

ПОЛИЕСТЕР

2121X

ППООЛЛИИУУРРЕЕТТААНН

ПОЛИЕСТЕР

4751

GREY PU Арт. 089940017.. 6-11

6 0899400174

7 0899400175

8 0899400176

9 0899400177

10 0899400178

11 0899400179

2121X

ППООЛЛИИУУРРЕЕТТААНН

ПОЛИЕСТЕР

ЗАШТИТНИ И РАБОТНИ РАКАВИЦИ

Големина / Шифра Карактеристики:

Тенки бесшевни ракавици од полиестер, 
преслечени со фин слој од полиуретан 
на дланките. Погодни за прецизни 
работи поради својата еластичност и 
доброто прилепување за дланките.

Намена:

Ракување со ситни предмети, прецизна 
механика, електронска индустрија, авто 
одржување, монтажа.

Големина / Шифра Карактеристики:

Тенки бесшевни ракавици од полиестер, 
преслечени со фин слој од полиуретан 
на дланките. Погодни за прецизни 
работи поради својата еластичност и 
доброто прилепување за дланките.

Намена:

Ракување со ситни предмети, прецизна 
механика, електронска индустрија, 
моле рофарбарски и гипсарски работи, 
монтажа.

Според стандардот:
EN 420,   EN 388

Оцени: 2 1 2 1 X

Основа: Полиестер

Премаз: Полиуретан

Категорија: II

Според стандардот:
EN 420,   EN 388

Оцени: 2 1 2 1 X

Основа: Полиестер

Премаз: Полиуретан

Категорија: II

Големина / Шифра

Според стандардот:
EN 420,   EN 388

Оцени: 2 1 2 1 X

Основа: Полиестер

Категорија: II

Премаз: Полиуретан

Карактеристики:

Тенки бесшевни ракавици од полиестер, 
преслечени со фин слој од полиуретан 
на дланките. Погодни за прецизни 
работи поради својата еластичност и 
доброто прилепување за дланките.

Намена:

Ракување со ситни предмети, прецизна 
механика, електронска индустрија, 
моле рофарбарски и гипсарски работи, 
монтажа.



TIGERFLEX
“TigerFlex” е нашата топ линија на ракавици за заштита на рацете. 

Изработени се според најновите иновации во модерното производство 
на заштитни ракавици, со апсолутен фокус на корисникот.  

Обезбедуваат највисоко ниво на заштита и удобност и максимално прилепување.

• Пријатни за кожата на рацете
• Изработени се од бесшевно плетиво од најлон / ликра
• Површината на дланките е обложена со нитрилна пена со дополнителни 

нитрилни “TIGER” шари
• Овозможуваат голема спретност поради новата најлонска ткаенина
• Со еластична манжетна

52



TIGERFLEX DOUBLE Арт. 08994112.. 9-10

9 0899411219

10 0899411220

4121X

ЛЛИИККРРАА

ННИИТТРРИИЛЛ

4753

6 0899411016

7 0899411017

8 0899411018

9 0899411019

10 0899411020

11 0899411021

TIGERFLEX PLUS Арт. 08994110.. 6-11

TIGERFLEX HI-LITE Арт. 08994030.. 8-11

8 0899403088

9 0899403089

10 0899403090

11 0899403091

4121

ЛЛИИККРРАА

ННИИТТРРИИЛЛ

ЗАШТИТНИ И РАБОТНИ РАКАВИЦИ

Големина / Шифра

Според стандардот:
EN 420,   EN 388

Оцени: 4 1 2 1

Основа: Ликра

Категорија: II

Премаз: Нитрил

Карактеристики:

Бесшевно основно плетиво од влакно 
на најлон/ликра пријатно за кожата. 
Површината на дланките е обложена 
со нитрилна пена со дополнителни 
нитрилни „Tiger” шари. Прозрачни 
и удобни за носење. Тесното и меко 
прилепување овозможуваат одличен фат 
благодарение на напредната најлонска 
ткаенина. Еластична наддланка.

Намена:

Ракување со мали предмети, прецизна 
механика, електронска индустрија, 
монтажа.

Карактеристики:

Бесшевно основно плетиво од влакно 
на најлон/ликра пријатно за кожата. 
Површината на дланките е обложена 
со нитрилна пена со дополнителни 
нитрилни „Tiger” шари. Прозрачни 
и удобни за носење. Тесното и меко 
прилепување овозможуваат одличен фат 
благодарение на напредната најлонска 
ткаенина. Еластична наддланка.

Намена:

Монтажерски, механичарски, работилнички 
и каросериски работи, транспортни работи, 
шпедициија и магацински работи.

Големина / Шифра

Според стандардот:
EN 420,   EN 388

Оцени: 4 1 3 1

Основа: Ликра

Категорија: II

Премаз: Нитрил

4131

ЛЛИИККРРАА

ННИИТТРРИИЛЛ

Големина / Шифра

Според стандардот:
EN 420,   EN 388

Оцени: 4 1 2 1 X

Основа: Ликра

Категорија: II

Премаз: Нитрил

Намена:

Монтажерски, механичарски, работилнички 
и каросериски работи, транспортни работи, 
шпедициија и магацински работи.

Карактеристики:

Бесшевни ракавици со основа од 
најлон, кој од двете страни имаат 
премаз од нитрилна пена и „Tiger” 
шари за одличен фат. Ваквиот 
иновативен дизајн обезбедува двојно 
подолг век на траење. Истата ракавица 
може да се носи и на левата и на 
десната рака.



W-300 Арт. 08994037.. 8-11

8 0899403708

9 0899403709

10 0899403710

11 0899403711

4X42D

ППООЛЛИИЕЕТТИИЛЛЕЕНН

ННИИТТРРИИЛЛ

W-500 Арт. 08994039.. 8-11

4X44F

ППООЛЛИИЕЕТТИИЛЛЕЕНН

ННИИТТРРИИЛЛ

W-130 Арт. 08994034.. 7-11

7 0899403407

8 0899403408

9 0899403409

10 0899403410

11 0899403411

4X42B

ППООЛЛИИЕЕТТИИЛЛЕЕНН

ННИИТТРРИИЛЛ

54

ЗАШТИТНИ И РАБОТНИ РАКАВИЦИ

Големина / Шифра

Според стандардот:
EN 420,   EN 388

Категорија: II

Оцени: 4 X 4 2 B

Основа: Полиетилен

Премаз: Нитрил

Карактеристики:

Заштитни бесшевни плетени ракавици 
изработени од мешавина на полиетилен 
со високи перформанси, стаклени 
влакна, најлон и еластин, преслечени 
со слој од пенест нитрил на дланката 
и прстите. Одлично прилепуваат. 
Еластична манжетна. Се одликуваат со 
голема флексибилност и исклучителен 
фат. Наменети се за работи кои бараат 
пониско ниво на заштита од сечење.

Намена:

Ракување со остри предмети, 
обработка на материјали со остри 
рабови, одржување, пакување.

Големина / Шифра

Според стандардот:
EN 420,   EN 388

Категорија: II

Оцени: 4 X 4 2 D

Основа: Полиетилен

Премаз: Нитрил

Карактеристики:

Робусни бесшевни плетени ракавици 
со нитрилен премаз, изработени од 
мешавина на полиетилен со висока 
густина (HDPE), челични влакна, базалт 
честички, најлон и еластин, со еластична 
манжетна. Се одликуваат со извонреден 
фат и добра отпорност на масла и масти. 
Имаат дополнителна полимерна заштита 
помеѓу палецот и показалецот. Наменети 
се за работи кои бараат високо ниво на 
заштита од сечење и абење.

Намена:

Ракување и обработка на остри предмети 
во стаклената, металната, автомобилската 
и градежната индустрија.

8 0899403908

9 0899403909

10 0899403910

11 0899403911

Големина / Шифра

Според стандардот:
EN 420,   EN 388

Категорија: II

Оцени: 4 X 4 4 F

Основа: Полиетилен

Премаз: Нитрил

Карактеристики:

Екстремно робусни бесшевни плетени 
ракавици изработени од мешавина на 
полиетилен со висока густина (HDPE), 
челични влакна, базалт честички и 
еластин, со слој пенест нитрил на 
дланките и прстите и еластична манжетна. 
Се одликуваат со максимална механичка 
отпорност на сечење и абење, добра 
отпорност на масла и масти и извонреден 
фат. Имаат дополнителна полимерна 
заштита помеѓу палецот и показалецот. 
Наменети се за работи кои бараат многу 
високо ниво на заштита од сечење.

Намена:

Ракување и обработка на остри предмети 
во стаклената, металната, автомобилската, 
градежната индустрија и кај одржување.



8 0899403308

9 0899403309

10 0899403310

11 0899403311

8 0899407108

9 0899407109

10 0899407110

11 0899407111

8 5899410008

9 5899410009

10 5899410010

11 5899410011

4755

CUT 4 Арт. 08994071.. 8-11

CUT 5 Арт. 58994100..

4X43D

ППООЛЛИИЕЕТТИИЛЛЕЕНН

ППООЛЛИИУУРРЕЕТТААНН

4543

ППООЛЛИИЕЕТТИИЛЛЕЕНН

ППООЛЛИИУУРРЕЕТТААНН

W-120 Арт. 08994033.. 8-11

4X42B

ППООЛЛИИЕЕТТИИЛЛЕЕНН

ННИИТТРРИИЛЛ

ЗАШТИТНИ И РАБОТНИ РАКАВИЦИ

Големина / Шифра

Намена:

Ракување со остри предмети, обработка на 
материјали со остри рабови, одржување, 
пакување.

Карактеристики:

Заштитни бесшевни плетени ракавици 
изработени од мешавина на полиетилен 
со високи перформанси, стаклени 
влакна, најлон и еластин, преслечени со 
слој од полиуретан на дланката и прстите 
и со еластична манжетна. Се одликуваат 
со голема флексибилност и добар 
фат. Наменети се за работи кои бараат 
пониско ниво на заштита од сечење.Според стандардот:

EN 420,   EN 388

Категорија: II

Оцени: 4 X 4 2 B

Основа: Полиетилен

Премаз: Нитрил

Големина / Шифра Карактеристики:

Меки и удобни бесшевни ракавици, 
изработени од синтетичко влакно 
UHMWPE (полиетилен со висока 
молекуларна тежина) кое има 10 - 
15 пати поголема затезна цврстина 
од челикот, па нуди максимална 
отпорностa на абење, сечење и 
кинење. Преслечени со тенок 
полиуретански слој на дланките.

Намена:

Ракување со остри предмети, сечива, 
острици, стакло и лимови.

Според стандардот:
EN 420,   EN 388

Категорија: II

Оцени: 4 X 4 3 D

Основа: Полиетилен

Премаз: Полиуретан

Големина / Шифра Карактеристики:

Меки и удобни бесшевни ракавици, 
изработени од синтетичко влакно 
UHMWPE (полиетилен со висока 
молекуларна тежина) кое има 10 - 
15 пати поголема затезна цврстина 
од челикот, па нуди максимална 
отпорностa на абење, сечење и 
кинење. Преслечени со тенок 
полиуретански слој на дланките.

Намена:

Ракување со остри предмети, сечива, 
острици, стакло и лимови.

Според стандардот:
EN 420,   EN 388

Категорија: II

Оцени: 4 5 4 3

Основа: Полиетилен

Премаз: Полиуретан



ORANGE LATEX GRIP Арт. 089940811.. 10-11

10 0899408110

11 0899408111

2121X

ППААММУУКК

ЛЛААТТЕЕККСС
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10 0899409020

11 0899409021

10 58994410

11 58994411

LATEX GRIP Арт. 089940902.. 10-11

SUPER GRIP Арт. 5899441.. 10-11

3141X

ППААММУУКК
ППООЛЛИИЕЕССТТЕЕРР

ЛЛААТТЕЕККСС

2131

ППООЛЛИИЕЕССТТЕЕРР

ЛЛААТТЕЕККСС

ЗАШТИТНИ И РАБОТНИ РАКАВИЦИ

Големина / Шифра

Според стандардот:
EN 420,   EN 388

Категорија: II

Оцени: 2 1 2 1 X

Основа: Памук

Премаз: Латекс

Карактеристики:

Двојно потопени бесшевни ракавици. 
Основата е изработена од памук (jersey), 
а навлаката од набран латекс кој ги 
покрива дланките и прстите. Отворената 
наддланка овозможува кожата да дише.

Намена:

Градежништво, транспорт, машинска 
индустрија, општа намена.

Големина / Шифра Карактеристики:

Универзални ракавици за заштита од 
прашина. Цврсти бесшевни ракавици 
изработени од комбинација на памук 
и полиестер, премачкани со природен 
латекс. Прозрачни и многу удобни за 
носење.

Намена:

Градежна и машинска индустрија, 
производствени погони и сл.

Според стандардот:
EN 420,   EN 388

Категорија: II

Оцени: 3 1 4 1 X

Основа: Памук / Полиестер

Премаз: Латекс

Карактеристики:

Ракавици изработени од полиестер, а 
само надланката не е пресвлечена со 
набори од латекс, што овозможува 
рацете да дишат. Главна одлика на 
ракавиците е удобноста и сигурниот 
фат.

Намена:

Градежиштво, транспорт, машинска 
индустрија, општа намена.

Според стандардот:
EN 420,   EN 388

Категорија: II

Оцени: 2 1 3 1 

Основа: Полиестер

Премаз: Латекс

Големина / Шифра



10 5899435

11 5899436

4757

STANDARD Арт. 589943.. 10-11

ППААММУУКК

ЛЛААТТЕЕККСС

BRIKER UP Арт. 589946.. 10-11

10 5899466

11 5899467

2142X

ППААММУУКК
ППООЛЛИИЕЕССТТЕЕРР

ЛЛААТТЕЕККСС

UNI BLUE Арт. 58994510

10 58994510

ППООЛЛИИЕЕССТТЕЕРР

ЛЛААТТЕЕККСС

ЗАШТИТНИ И РАБОТНИ РАКАВИЦИ

Карактеристики:

Едноставни плетени бесшевни 
ракавици, произведени од дебел 
полиестер, преслечени со тенок слој 
мазен латекс на дланките.

Намена:

Градежиштво, транспорт, машинска 
индустрија, општа намена.

Според стандардот:
EN 420

Категорија: I

Основа: Полиестер

Премаз: Латекс

Големина / Шифра

Големина / Шифра

Според стандардот:
EN 420,   EN 388

Категорија: II

Оцени: 2 1 4 2 X

Основа: Памук / Полиестер

Премаз: Латекс

Карактеристики:

Плетени бесшевни ракавици од 
петслојна мешавина на памук и 
полиестер, преслечени со набори на 
латекс на дланките. Меки и удобни 
ракавици кои се одликуваат со 
сигурен фат.

Намена:

Градежиштво, транспорт, машинска 
индустрија, општа намена.

Според стандардот:
EN 420

Категорија: I

Основа: Памук

Премаз: Латекс

Големина / Шифра Карактеристики:

Двојно потопени бесшевни ракавици. 
Основата е изработена од памук 
(jersey), а навлаката од набран латекс 
кој ги покрива дланките и прстите. 
Отворената наддланка овозможува 
кожата да дише.

Намена:

Градежништво, транспорт, машинска 
индустрија, општа намена.



58

BLUE N, SAFETY CUFF Арт. 0899412410

BLAU FULL DEEP Арт. 58994210

10 0899412410

10 58994210

3111X

ППААММУУКК

ННИИТТРРИИЛЛ

4111

ППААММУУКК

ННИИТТРРИИЛЛ

BLUE WAVE Арт. 58994002.. 9-10

9 5899400239

10 5899400240

4121

ППООЛЛИИЕЕССТТЕЕРР

ННИИТТРРИИЛЛ

ЗАШТИТНИ И РАБОТНИ РАКАВИЦИ

Карактеристики:

Плетени бесшевни ракавици, изработени 
од полиестер, пресвлечени со слој мазен 
нитрил, кој е набран поради набраната 
структура на основата, што дополнително 
ја зголемува сигурноста на фатот. 
Благодарение на нитрилот на дланките, 
ракавиците се отпорни на дејство на 
масло, гориво, органски растворувачи и 
слаби хемикалии.

Намена:

Петрохемија, печатарска дејност, 
земјоделство, авто одржување, монтажа.

Карактеристики:

Лесни бешавни ракавици изработени 
од полиестер, пресвлечени со пенест 
латекс на дланката. Комбинацијата 
на овие материјали обезбедува 
максимална подвижност на прстите и 
удобност при работа.

Намена:

Градежништво, транспорт, авто 
индустрија, ракување со хемиски и 
абразивни артикли, ракување со масла 
и горива.

Карактеристики:

Заштитни ракавици изработени од 
jersey целосно потопени во нитрил 
со сина боја. Сигурносна манжетна 
за заштита на зглобот на раката. 
Лесно се навлекуваат/соблекуваат.

Намена:

Градежништво, транспорт, авто 
индустрија, ракување со хемиски и 
абразивни артикли, ракување со масла 
и горива.

Според стандардот:
EN 420,   EN 388

Категорија: II

Оцени: 4 1 2 1 

Основа: Полиестер

Премаз: Нитрил

Големина / Шифра

Според стандардот:
EN 420,   EN 388

Категорија: II

Оцени: 4 1 1 1 

Основа: Памук

Премаз: Нитрил

Големина / Шифра

Според стандардот:
EN 420,   EN 388

Категорија: II

Оцени: 3 1 1 1 X

Основа: Памук

Премаз: Нитрил

Големина / Шифра



PALM Арт. 5899465

10 5899465

3121

ГГУУММАА

ППААММУУКК
ППООЛЛИИЕЕССТТЕЕРР

4759

DARKSTER Арт. 58994127.. 9-11

9 5899412709

10 5899412710

11 5899412711

4131X

ССППААННДДЕЕККСС

ННИИТТРРИИЛЛННАА  ППЕЕННАА
ННИИТТРРИИЛЛННИИ  ТТООЧЧККИИ

10 5899406010

THOR IMPACT Арт. 5899406010

4X43DP

ППООЛЛИИЕЕТТИИЛЛЕЕНН

ННИИТТРРИИЛЛ
ТТРРПП

ККООЖЖАА

ЗАШТИТНИ И РАБОТНИ РАКАВИЦИ

Карактеристики:

Плетени бесшевни ракавици од 
мешавина на памук и полиестер. 
Цвсрстата гума залепена на дланките 
овозможува дополнителна безбедност 
при работа со груби материјали.

Намена:

Ладилници, работа на ниски 
температури, градежништво, 
транспорт, машинска индустрија.

Карактеристики:

Заштитни ракавици од мешавина на 
високо квалитетен полиетилен со високи 
перформанси (HPPE), нитрил, TRP и 
кожа, со вметоци на надворешниот дел на 
ракавицата за подобар стисок. Наддланката 
и горниот дел на прстите се заштитени 
со специјални зајакнувања кои ги штитат 
зглобовите и коските од удар и намгечување. 
Дополнителна заштита на долниот дел на 
прстите (зглобовите) и превојот на палецот. 
Специјално обликувана манжетна за лесно 
навлекување. Моделот Imapct 500 нуди 
најголем степен на заштита од пресекување, 
кинење и пробивање, по стандардот EN 388.

Намена:

Заради одличниот стисок, идеални се за 
употреба во екстремни услови со зголемени 
механички ризици - во рударството, 
петрохемијата, градежништвото и сл.

Карактеристики:

Меки и еластични ракавици изработени 
од комбинација на спандекс и нјалон, 
пресвлечени на дланките со пенест 
нитрил и нитрилни точки за подобар 
фат. Отпорни на масла, горива, слаби 
киселини и органски растворувачи.

Намена:

Монтажерски, механичарски, работилнички 
и каросериски работи, транспортни работи, 
шпедициија и магацински работи.

Според стандардот:
EN 420,   EN 388

Категорија: II

Оцени: 3 1 2 1 

Основа: Памук / Полиестер

Премаз: Гума

Големина / Шифра

Според стандардот:
EN 420,   EN 388

Категорија: II

Оцени: 4 X 4 3 D P

Основа: Памук / Полиестер

Премаз: Нитрилна пена со 
дополнителни зајакнувања

Големина / Шифра

Големина / Шифра

Според стандардот:
EN 420,   EN 388

Категорија: II

Оцени: 4 1 3 1 X

Основа: Спандекс

Премаз: Нитрилна пена, 
нитрилни точки



BASIC RIGGER Арт. 089940453.. 8-11

PROTECT Арт. 089940013.. 7-10

COPENHAGEN Арт. 089953503.. 10-11

8 0899404530

9 0899404531

10 0899404532

11 0899404533

7 0899400131

8 0899400132

9 0899400133

10 0899400134

10 0899535030

11 0899535031

3121X

ККООЖЖАА

ККООЖЖАА

2112

ККООЖЖАА
ТТЕЕККССТТИИЛЛ

3143X

ККООЖЖАА
ТТЕЕККССТТИИЛЛ

60

ЗАШТИТНИ И РАБОТНИ РАКАВИЦИ

Големина / Шифра

Големина / Шифра

Големина / Шифра

Според стандардот:
EN 420,   EN 388

Категорија: II

Оцени: 3 1 2 1 X 

Материјал: Кожа

Карактеристики:

Природна боја. Цврсти заштитни ракавици 
целосно изработени од говедска кожа. 
Просечна дебелина над 0,9 mm. Заштитени/
скриени шевови. Посебно дизајниран отвор 
за палецот кој е двојно опшиен. Еластичен 
отвор за рацете.

Намена:

Земјоделство, обработка на метал, 
одржување, столарство, градежништво, 
индустрија, механизација, браварство.

Карактеристики:

Исклучително меки заштитни ракавици, 
лесни за носење, изработени од свинска 
кожа. Наддланката е изработена од 
еластичен памук кој овозможува кожата 
да дише. Имаат еластична манжетна која 
може да се прилагоди со леплива лента. 
Добро прилепуваат за рацете.

Намена:

Монтажа, магацинска работа, електроника, 
фина механика, авто одржување.

Според стандардот:
EN 420,   EN 388

Категорија: II

Оцени: 2 1 2 1 

Материјал: Кожа / текстил

Според стандардот:
EN 420,   EN 388

Категорија: II

Оцени: 3 1 4 3 X

Материјал: Кожа / текстил

Карактеристики:

Цврсти заштитни ракавици, изработени 
од говедски шпалт/платно. Предниот 
дел на ракавиците е изработен од 
цврста памучна ткаенина. Дланката, 
показалецот, палецот и врвовите на 
прстите се изработени од шпалт. Двојно 
штепувана. Добра отпорност на абење.

Намена:

Обработка на метали, каросериски работи, 
транспорт, обработка на дрво, градежна 
индустрија.



4761

W-60 Арт. 089940016.. 10-11

ККООЖЖАА
ТТЕЕККССТТИИЛЛ

3112X

LATEX WINTER Арт. 0899408310

10 0899408310

2242X

X2X

ААККРРИИЛЛ--ТТЕЕРРИИ

ЛЛААТТЕЕККСС

UNIVERSAL Арт. 58994041.. 8-10

8 5899404108

10 5899404110

ППААММУУКК
ППООЛЛИИЕЕССТТЕЕРР

ППВВЦЦ

ЗАШТИТНИ И РАБОТНИ РАКАВИЦИ

10 0899400167

11 0899400168

Големина / Шифра

Според стандардот:
EN 420,   EN 388

Категорија: II

Оцени: 3 1 1 2 X

Материјал: Кожа / текстил

Карактеристики:

Цврсти заштитни ракавици изработени 
од превртена говедска кожа. Наддланката 
е изработена од памучна ткаенина која 
овозможува кожата да дише, а палецот и 
показалецот се целосно кожни. Гумирана 
сигурносна манжетна од памук. Дланката 
на ракавиците е поставени со памук.

Намена:

Браварски работи, лимарски работи, 
транспорт, обработка на дрво, работи со 
поправки, монтажа и одржување.

Големина / Шифра

Според стандардот:
EN 420, EN 388, EN 511

Категорија: II

Оцени: 2 2 4 2 X - X 2 X 

Основа: Akril-terry

Премаз: Латекс

Карактеристики:

Груби бесшевни плетени ракавици, 
изработени од akril terry што обезбедува 
дополнителна заштита од контактен студ 
(студ при допир). Дебелиот слој на набран 
латекс, преслечен на ¾ од ракавиците, 
обезбедува добра заштита на рацете при 
груби работи.

Намена:

Ладилници, работа на ниски температури, 
градежништво, транспорт, машинска 
индустрија, општа намена.

Според стандардот:
EN 420

Категорија: II

Основа: Памук / Полиестер

Премаз: ПВЦ точки

Големина / Шифра Карактеристики:

Меки и удобни бесшевни ракавици 
изработени од мешавина на памук и 
полиестер. Преслечени со ПВЦ точки 
на дланките за цврст фат и зголемена 
отпорност на абразија.

Намена:

Магацинска работа, градинарство, 
земјоделство, општа намена.



10 58994710

8 58994608

10 58994610

KOTON Арт. 58994710

VENUS Арт. 589946.. 8-10

ППААММУУКК

ППААММУУКК
ППООЛЛИИЕЕССТТЕЕРР

7 589940507

8 589940508

9 589940509

10 589940510

11 589940511

ППВВЦЦ

ППООЛЛИИЕЕССТТЕЕРР

BERRY Арт. 5899405.. 7-11

62

ЗАШТИТНИ И РАБОТНИ РАКАВИЦИ

Големина / Шифра

Големина / Шифра

Големина / Шифра

Според стандардот:
EN 420

Категорија: I

Материјал: Памук

Според стандардот:
EN 420

Категорија: I

Материјал: Памук / Полиестер

Според стандардот:
EN 420

Категорија: I

Основа: Полиестер

Премаз: ПВЦ точки

Карактеристики:

Плетени бесшевни ракавици изработени 
од памук со еластична манжетна. 
Материјал 100% памук.

Намена:

За работа со осетливи предмети 
во магацин, во транспорт, во лесна 
индустрија и сл.

Карактеристики:

Плетени бесшевни ракавици изработени 
од мешавина на памук и полиестер со 
еластична манжетна. Материјал 40% 
памук, 60% полиестер.

Намена:

За работа со осетливи предмети во 
магацин, во транспорт, при пакување 
и сл.

Карактеристики:

Фини плетени бесшевни ракавици, 
изработени од полиестер, преслечени 
со ПВЦ точки на дланките за поцврст 
фат и зголемена отпорност на абразија.

Намена:

Преработка на овошје и зеленчук, 
магацинска работа, градинарство, 
земјоделство, општа намена.



4763

жолти 5899400902

GARDEN+ YELLOW Арт. 5899400902

ППООЛЛИИУУРРЕЕТТААНН

ППААММУУКК
ППООЛЛИИЕЕССТТЕЕРР

розеви 5899400903

GARDEN+ PINK Арт. 5899400903

ППООЛЛИИУУРРЕЕТТААНН

ППААММУУКК
ППООЛЛИИЕЕССТТЕЕРР

ХЕМИСКИ РАКАВИЦИ Арт. 08994141.. 7-11

7 0899414107

8 0899414108

9 0899414109

10 0899414110

11 0899414111

3101X

A K L

ННИИТТРРИИЛЛ

ЗАШТИТНИ И РАБОТНИ РАКАВИЦИ

Големина / Шифра

Според стандардот:
EN 420

Категорија: I

Основа: Памук / Полиестер

Премаз: Полиуретан

Големина / Шифра

Според стандардот:
EN 420

Категорија: I

Основа: Памук / Полиестер

Премаз: Полиуретан

Големина / Шифра

Според стандардот:
EN 420, EN 388
EN ISO 374-5
EN ISO 374-1
Тип B

Категорија: III

Оцени: 3 1 0 1 X

Материјал: Нитрил

Карактеристики:

Ракавици за заштита од хемикалии, 
изработени од нитрил со памучна постава 
која нуди дополнителна удобност. 100% 
непропусливи, безбедни за употреба во 
прехрамбената индустрија. Ромбоидна 
структура долж целата ракавица. Не 
содржат силикон. Должина 33 cm, 
дебелина 0,38 mm ± 0,03 mm.

Намена:

Хемиска обработка, петрохемиска 
индустрија, автомобилска индустрија, 
печатарство, прерабтка на храна.

Карактеристики:

Штиркани бесшевни ракавици од 
полиестер со полиуретнска облога 
на дланката. Еластична манжетна. 
Исклучително лесни и флексибилни.

Намена:

Градинарство, молерофарбарски 
работи, ракување со мали предмети.

Карактеристики:

Штиркани бесшевни ракавици од 
полиестер со полиуретнска облога 
на дланката. Еластична манжетна. 
Исклучително лесни и флексибилни.

Намена:

Градинарство, молерофарбарски 
работи, ракување со мали предмети.



M 089946002

L 089946003

XL 089946004

ВВИИННИИЛЛ

M 089947001

L 089947002

XL 089947003

ЕДНОКРАТНИ НИТРИЛНИ РАКАВИЦИ Арт. 0899470.. M-XL

JKL

3001

3001

ННИИТТРРИИЛЛ

9 5899480909

10 5899480910

A K L

ННИИТТРРИИЛЛ
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ЗАШТИТНИ И РАБОТНИ РАКАВИЦИ
NITRILE STRONG Арт. 58994809.. 9-10

Големина / Шифра

Според стандардот:
EN ISO 371-1
EN ISO 374-4
EN ISO 374-5

Категорија: III

Материјал: Нитрил

Карактеристики:

Ракавици со специјална структура која 
овозможува сигурен фат. Тестирањата 
покажаа дека траат до 5 пати повеќе 
- поотпорни на кинење и пробивање. 
Благодарение на специјалната 
релјефна структура, рацете помалку 
се заморуваат при подолго работење. 
Универзален крој за левата и десната 
рака.

Намена:

Преработка на храна, лабараториски 
работи, боење, полирање, сортирање мали 
прeдмети, чистење машини и одржување.

Карактеристики:

Не соржат пудра и латекс. Може да се 
носат двострано. Отпорни на масти, масла, 
гориво и киселини. Издржливи, со добра 
механичка отпорност и голема еластичност.
Практичен дозер – пакување 100 пара. 
Една ракавица одговара и на десната и на 
левата рака.

Намена:

Боење, полирање, хемиска индустрија, 
електрична индустрија, чистење, одржување, 
работи со висок ризик од хемикалии (авто 
индустрија, земјоделство).

Големина / Шифра

Според стандардот:
EN 420
EN ISO 374-1
EN ISO 374-2
EN ISO 374-3

Категорија: III

Материјал: Полиестер

Карактеристики:

Не соржат пудра. Го намалуваат ризикот 
од појава на дерматит. Антиалергиски 
ракавици за еднократна употреба. Може 
да се носат двострано. Практичен дозер 
– пакување 100 пара. Должина 24 cm, 
дебелина 0,12 mm  ± 0,03 mm.

Намена:

Лабараториски работи, боење, полирање, 
сортирање мали прeдмети, чистење 
машини и одржување.

Арт. 08994600.. M-XLЕДНОКРАТНИ ВИНИЛНИ РАКАВИЦИ
Големина / Шифра

Според стандардот:
EN 420

Категорија: I

Материјал: Винил



РРААББООТТННАА
ООББЛЛЕЕККАА
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РАБОТНА ОБЛЕКА

ТАБЕЛА СО МЕРКИ - РАБОТНИ ОДЕЛА

A

B

C

D

A

B

C

D

44

32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70

86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-126 126-130 130-134 134-138 138-142

80 80 80 81 82 83 84 84 85 86 87 88 90 90

74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-126 126-130

170-178 170-178 170-178 170-178 178-186 178-186 178-186 186-194 186-194 186-194 194-202 194-202 194-202 194-202

74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-126 126-130

58-62 52-66 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114

78 78 79 79 80 80 81 81 82 83 83 83 83 83

154-164 154-164 154-164 164-172 164-172 172-180 172-180 172-180 172-180 180-188 180-188 180-188 180-188 180-188

A

B

C

D

126-130

A

A

44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70

86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-126 126-130 130-134 134-138 138-142

S M L XL 2XL 3XL 4XL

A

32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122

S M L XL 2XL 3XL 4XL

BB 61-64 64-67 67-71 71-74

B 55-58 58-61 61-64 64-67

56 58

122-126

ТАБЕЛА СО КОНФЕКЦИСКИ БРОЕВИ ЗА МАЖИ

ТАБЕЛА СО КОНФЕКЦИСКИ БРОЕВИ ЗА ЖЕНИ

ТАБЕЛА СО КОНФЕКЦИСКИ БРОЕВИ ЗА МАЖИ - МАИЦИ, ДУКСЕРИ И ЈАКНИ

ТАБЕЛА СО КОНФЕКЦИСКИ БРОЕВИ ЗА ЖЕНИ - МАИЦИ, ДУКСЕРИ И ЈАКНИ

Обем на
гради

Должина 
на ракав

Обем на
гради

Должина 
на ракав

Обем на
гради

Обем на
струк

Должина
на нога

Висина 
на тело

Обем на
гради

Обем на
струк

Должина
на нога

Висина 
на тело
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Ви нудиме можност за брендирање на вашите работни одела и ХТЗ опрема.

САКАТЕ ДА ИЗГЛЕДАТЕ ПРОФЕСИОНАЛНО
И ДА БИДЕТЕ ПРЕПОЗНАТЛИВИ?

СТАНДАРД ЗА СРЕДНА ВОЗРАСТ И НОРМАЛЕН СТАС (мерките се прикажани во сантиметри - CM)



РАБОТНА ОБЛЕКА
Работна јакна

WURTH Арт. 18997041..

Зимска јакна

WURTH Арт. 18997044..

Работен елек

WURTH Арт. 18997045..

Голем број на тридимензионални џебови

Прилагодливи манжетни за отворите 
на рацете

Качулка

Поставена штеп јакна

Поставен штеп елек

Работни јакни и елеци со рамен крој со класична јака кои се лесни за 
одржување. Закопчувањето е скриено и се затвораат со помош на чичак 
ленти. Имаат два џебови во горниот дел и два коси џебови. Ракавите се 
затвораат со манжетна која заедно со еластичната лента во пределот на 
појасот обезбедуваат удобност при носењето.

67Големина: L-XXXL
Состав: Диолен (65% полиестер, 35% памук), 240g



РАБОТНА ОБЛЕКА
Работни пантолони

WURTH Арт. 18997042..

Работни пантолони трегерки

WURTH Арт. 18997043..

Еластични трегери за поголема удобност во текот на работењето

Пантолони изработени од диолен, кои може лесно да се комбинираат 
како работно одело. Диолен е комбинација на памук 35% и полиестер 
65%, што го прави издржлив и отпорен материјал, многу удобен за 
носење, кој нуди слобода во движењето. Имаат два отворени џебови под 
појасот, еластична лента во бочниот дел на појасот и се многу едноставни 
за одржување.
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Голем број на тридимензионални 
џебови

Голем број на тридимензионални џебови

Големина: 46-64
Состав: Диолен (65%, полиестер, 35% памук), 240g
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РАБОТНА ОБЛЕКА
Работна јакна и елек 2 во 1 
VIKING Арт. 58997061..

Работна јакна

VIKING Арт. 58997062..

Ракави кои се отстрануваат, па јакната 
може да се користи како елек 

Зајакнувања на местата изложени 
на абење

Голем број на тридимензионални 
џебови

Зајакнувања на местата изложени на абење

Работната јакна/елек VIKING благодарение на квалитетниот материјал, 
модерниот дизајн и елегантната комбинација на сива боја со портокалови 
детали, со многу практични џебови, ќе ви пружи удобност и заштита при 
работа. Изработена е од ткаенина со висок квалитет (65% полиестер и 
35% памук, 270g/m2) со зајакнувања од полиестер на местата изложени 
на поголемо абење - колената и лактите. Може да се користи во 
градежната индустрија, на градилишта, во работилници, при транспорт, 
при извршување магацински работи, но и во слободно време.
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Голем број на тридимензионални џебови

Големина: 46-64
Состав: Канвас (65%, полиестер, 35% памук), 270g



РАБОТНА ОБЛЕКА
Работни пантолони

VIKING Арт. 58997063..

Голем број на тридимензионални 
џебови

Тројните шевови обезбедуваат 
долготрајност и издржливост

Зајакнувања на местата изложени 
на абење и место за штитници за 
колена

7171Големина: 46-64
Состав: Канвас (65%, полиестер, 35% памук), 270g

Работната јакна/елек VIKING благодарение на квалитетниот материјал, 
модерниот дизајн и елегантната комбинација на сива боја со портокалови 
детали, со многу практични џебови, ќе ви пружи удобност и заштита при 
работа. Изработена е од ткаенина со висок квалитет (65% полиестер и 
35% памук, 270g/m2) со зајакнувања од полиестер на местата изложени 
на поголемо абење - колената и лактите. Може да се користи во 
градежната индустрија, на градилишта, во работилници, при транспорт, 
при извршување магацински работи, но и во слободно време.



РАБОТНА ОБЛЕКА
Работни пантолони трегерки 

VIKING Арт. 58997064..

Еластични трегери за поголема 
удобност при работа

Голем број на тридимензионални 
џебови

Тројните шевови обезбедуваат 
долготрајност и издржливост

Зајакнувања на местата изложени 
на абење и место за штитници за 
колена

72 Големина: 46-64
Состав: Канвас (65%, полиестер, 35% памук), 270g

Работната трегерки VIKING благодарение на квалитетниот материјал, 
модерниот дизајн и елегантната комбинација на сива боја со портокалови 
детали, со многу практични џебови, ќе ви пружи удобност и заштита при 
работа. Изработени се од ткаенина со висок квалитет (65% полиестер и 
35% памук, 270g/m2) со зајакнувања од полиестер на местата изложени 
на поголемо абење - колената и лактите. Може да користат во градежната 
индустрија, на градилишта, во работилници, при транспорт, при 
извршување магацински работи, но и во слободно време.



РАБОТНА ОБЛЕКА
Работен шорц

VIKING Арт. 58997065..

Голем број на 
тридимензионални 
џебови

Тројните шевови 
обезбедуваат 
долготрајност и 
издржливост

Шорц со модерен дизајн со многу функционални џебови и зајакнувања 
на местата изложени на абење. Тие се дел од колекцијата Viking, која 
поради практичниот и удобниот крој е една од најпопуларните во 
нашиот асортиман. Изработени се од истот материјал како и работното 
одело Vking.

73Големина: 46-64
Состав: Канвас (65%, полиестер, 35% памук), 270g



РАБОТНА ОБЛЕКА
Работна јакна

100% ПАМУК Арт. 18997021..

Работен елек

VOSTOK 100% ПАМУК Арт. 18997046..

Патенти со преклоп заради заштита 
од искри и прсканици

Тридимензионални џебови со преклоп

ЗАВАРУВА

Ч
И

П
О

ГОДНО

ЗА

ЗАВАРУВА

Ч
И

П
О

ГОДНО

ЗА

Јакна со рамен крој со класична јака изработена од 100% памук. 
По целата должина се затвора со патент. Има два џебови во висина 
на градите и два коси џебови во долниот дел на јакната. Ракавите 
имаат еластична лента која обезбедува дополнителна удобност. 

Двобоен елек со класичен крој со јака изработен од 100% памук. 
Затворање со помош на патент со преклоп. Елекот е поставен со 
штепувана постава. Голем број на практични џебови.
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Големина: 46-64
Состав: 100% памук, 240g

Големина: 46-64
Состав: 100% памук, 240g



РАБОТНА ОБЛЕКА
Работни пантолони

100% ПАМУК Арт. 18997022..

Работни пантолони трегерки

100% ПАМУК Арт. 18997023..

ЗАВАРУВА

Ч
И

П
О

ГОДНО

ЗА

ЗАВАРУВА

Ч
И

П
О

ГОДНО

ЗА

Работни пантолони изработени од 100% памук. Цврст материјал кој 
нуди удобност и лесно се одржува. Имаат два отворени џебови под 
појасот и еластична лента околу појасот за дополнителна удобност.

75Големина: 46-64
Состав: 100% памук, 240g



РАБОТНА ОБЛЕКА
Работна јакна

STONE Арт. 18997061..

Работни пантолони

STONE Арт. 18997062..

Зајакнувања на местата 
изложени на абење

Голем број на 
функционални џебови

Еластични манжетни

Голем број на функционални џебови

Дополнителни зајакнувања на колената 
со место за штитници за колена

Пантолони кои може многу лесно да се комбинираат како работно одело 
Stone. Диолен е комбинација на памук 35% и полиестер 65%, што го прави 
издржлив и отпорен материјал, многу удобен за носење, кој нуди слобода 
во движењето. Имаат два отворени џебови под појасот, како и страничен 
џеб на десната страна. Имаат зајакнувања на колената кои се затвораат 
со чичак лента. Ногавиците во долниот дел, од внатрешната страна, 
имаат зајакнувања во форма на триаголник. Пантолоните се темно сиви, 
додека сите зајакнувања се црни.

Многу парктична и функционална двобојна јакна изработена од 
диолен што овозможува слободно движење и лесно одржување. 
Закопчувањето е скриено под лентата со дополнителни 5 копчиња 
кои заедно со манжетните на ракавите спречуваат продирање на 
студен воздух однадвор. Има два џебови во висината на градите и 
коси џебови отстрана, како и еден џеб на левиот ракав.
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Големина: 46-64
Состав: Диолен (65% полиестер, 
35% памук), 250-270g

Големина: L-XXXL
Состав: Диолен (65% полиестер, 
35% памук), 250-270g



РАБОТНА ОБЛЕКА
Работни пантолони трегерки

STONE Арт. 18997063..

Работен комбинезон 
STONE Арт. 18997064..

Голем број на тридимензионални 
џебови

Голем број на тридимензионални џебови

Еластични манжетни

Двобоен комбинезон, комбинација од црна и темно сива боја. Лесен 
за одржување, изработен од диолен (комбинација на памук 35% и 
полиестер 65%). Има пришиени џебови во пределот на градите и 
странично на ногавиците. Исто така, има и коси џебови под појасот 
кои се затвораат со чичак лента. Има зајакнувања во пределот на 
колената и лактите. Се закопчува со помош на 6 копчиња. 

Двобојни пантолони со трегери кои имаат неколку зајакнувања. 
Пантолоните се темно сиви, додека сите зајакнувања се црни. На 
предната страна имаат правоаголни џебови кои се корисни за чување на 
алат. Под подигнатиот струк се наоѓаат коси џебови, и страничен џеб на 
десната ногавица. На задната страна има два џебови кои се затвораат 
со чичак лента. Зајакнувањата се наоѓаат на колената и на долниот дел 
на ногавиците од внатрешната страна. Трегерите имаат еластична лента 
која овоозможува удобно и сигурно носење.
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Дополнителни зајакнувања на колената 
со место за штитници за колена

Дополнителни зајакнувања на 
колената со место за штитници 
за колена

Големина: 46-64
Состав: Диолен (65% полиестер, 
35% памук), 250-270g

Големина: 46-64
Состав: Диолен (65% полиестер, 
35% памук), 250-270g

Еластични прерамки за поголема 
удобност при работа



РАБОТНА ОБЛЕКА
Работна јакна

STAR Арт. 18997051..

Работни пантолони

STAR Арт. 18997052..

Зајакнувања на колената со место 
за штитници

Контрастни ленти

Еластична лента во појасот

Еластични манжетни

Зајакнувања на местата 
изложени на абење

Пантолони кои може многу лесно да се искомбинираат со јакна како работно 
одело Diolen star. Диолен е комбинација на памук 35% и полиестер 65%, што 
го прави издржлив и отпорен материјал, многу удобен за носење, кој нуди 
слобода во движењето. На предната страна имаат два коси џебови со коси 
отвори, а на задната страна џеб под појасот. Дополнително, над колената 
пришиени се два џебови, а има и зајакнувања на колената кои во долниот 
дел се затвораат со чичак лента. Комбинација на темно и светло сива боја.

Цврста и практична работна јакна со класична јака која може да се примени 
во различни дејности. Изработена од диолен (комбинација на памук 35% и 
полиестер 65%) и оптимално се прилагодува на телото. Има два џебови во 
висина на градите и два коси џебови во долниот дел на јакната. Стрничните 
еластични ленти во појасот и шлицот со преклоп обезбедуваат удобност 
и заштита од директен продор на студ. Ракавите имаат дополнителни 
зајакнувања. Комбинација на темно и светло сива боја.
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Големина: 46-64
Состав: Диолен (65% полиестер, 
35% памук), 235g

Големина: 46-64
Состав: Диолен (65% полиестер, 
35% памук), 235g



РАБОТНА ОБЛЕКА
Работни пантолони

200gr Арт. 18997012..

Работни пантолони трегерки

200gr Арт. 18997013..

Работна јакна

200gr Арт. 18997011..

Два отворени џебови под појасот

Еластична лента во страничниот 
дел на појасот

Два функционални џебови

Еластични манжетни

Трегери изработени од елестични ленти кои  
овозможуваат едноставно прилагодување

Работна јакна со рамен крој со класична јака, лесна за одржување. 
Закопчувањето е сокриено и се затвора со чичак лента. Има два џебови 
во горниот дел и два коси џебови. Ракавите се затвораат со манжетна 
која заедно со еластичната лента во пределот на појасот обезбедуваат 
удобност при носење.

Пантолони изработени од диолен кои може многу лесно да се 
комбинираат како работно одело. Диолен е комбинација на памук 
35% и полиестер 65%, што го прави издржлив и отпорен материјал, 
многу удобен за носење, кој нуди слобода во движењето. Имаат два 
отворении џебови под појасот, еластична лента во страничниот дел 
на појасот и многу се лесни за оджување. Тегет боја.
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Големина: 46-64
Состав: Диолен (65% полиестер, 
35% памук), 200g

Големина: 46-64
Состав: Диолен (65% полиестер, 
35% памук), 200g

Големина: 46-64
Состав: Канвас (65% полиестер, 
35% памук), 270g



РАБОТНА ОБЛЕКА
Работна јакна Softshell
GRIGIO Арт. 589960040..

Работна јакна Softshell
SHARK Арт. 589960045..

Четири функционални џебови

Рефлектирачки ленти за 
дополнителна видливост

Прилагодливи манжетни 
со дополнителна постава 
и отвор за палецот

M 5899600450

L 5899600451

XL 5899600452

XXL 5899600453

XXXL 5899600454

M 5899600400

L 5899600401

XL 5899600402

XXL 5899600403

XXXL 5899600404

Јакна со модерен спортски дизајн изработена од Softshell, што во буквален 
превод значи „мека школка“. Softshell материјалот го добил своето име по тоа 
што иако е тенок, тој е исклучително отпорен на пробив на ветер и нуди одлична 
термоизолација. Јакната има и рефлектирачки ленти кои овозможуваат поголема 
видливост при послаба дневна светлина. Околу ракавите има прилагодливи 
манжетни, а на дното прилагодливи врвки со кои може да се регулира ширината 
и пробивот на воздух за оптимален комфор.

ВОДООТПОРНО

ВОДООТПОРНО
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Четири функционални 
џебови

Рефлектирачки ленти за 
дополнителна видливост

Прилагодливи манжетни 
со дополнителна постава 

и отвор за палецот

Големина / Шифра

Големина / Шифра

Состав: 94% полиестер, 6% еластин



РАБОТНА ОБЛЕКА
Работна јакна Softshell
REDY Арт. 589980070..

S 5899800700

M 5899800701

L 5899800702

XL 5899800703

XXL 5899800704

XXXL 5899800705

ВОДООТПОРНО

81Јакна со модерен спортски дизајн изработена од Softshell, што во буквален 
превод значи „мека школка“. Softshell материјалот го добил своето име 
по тоа што иако е тенок, тој е исклучително отпорен на пробив на ветер и 
нуди одлична термоизолација. Јакната има и рефлектирачки ленти кои 
овозможуваат поголема видливост при послаба дневна светлина. Околу 
ракавите има прилагодливи манжетни, а на дното прилагодливи врвки со кои 
може да се регулира ширината и пробивот на воздух за оптимален комфор.

Состав: 94% полиестер, 6% спандекс + TPU + флис

Големина / Шифра

Три функционални џебови

Прилагодливи манжетни 
со дополнителна постава



РАБОТНА ОБЛЕКА
Работна јакна Softshell
DUSTER Арт. 589980050..

ВОДООТПОРНО

82 Состав: 100% полиестер + TPU + флис

M 5899800500

L 5899800501

XL 5899800502

XXL 5899800503

XXXL 5899800504

Големина / Шифра

Прилагодливи манжетни 
со дополнителна постава 
и отвор за палецот

Три функционални џебови

Качулка која се вади 
и се затегнува со 
прилагодливи врвки

Јакна со модерен спортски дизајн изработена од Softshell, што во буквален 
превод значи „мека школка“. Softshell материјалот го добил своето име 
по тоа што иако е тенок, тој е исклучително отпорен на пробив на ветер 
и нуди одлична термоизолација. Јакната има и рефлектирачки ленти 
кои овозможуваат поголема видливост при послаба дневна светлина. 
Качулката се вади, а се затегнува со прилагодливи врвки. Околу ракавите 
има прилагодливи манжетни, а на дното прилагодливи врвки со кои може 
да се регулира ширината и пробивот на воздух за оптимален комфор.



РАБОТНА ОБЛЕКА
Работна јакна Softshell
OCEAN Арт. 589970094..

M 5899700941

L 5899700942

XL 5899700943

XXL 5899700944

XXXL 5899700945

ВОДООТПОРНО
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Качулка која се вади 
и се затегнува со 
прилагодливи врвки

Три функционални џебови

Прилагодливи манжетни 
со дополнителна постава

Големина / Шифра

Јакна со модерен спортски дизајн изработена од Softshell, што во буквален 
превод значи „мека школка“. Softshell материјалот го добил своето име по 
тоа што иако е тенок, тој е исклучително отпорен на пробив на ветер и нуди 
одлична термоизолација. Околу ракавите има прилагодливи манжетни. 
Има качулка која се вади и се затегнува со прилагодливи врвки.

Состав: 94% полиестер, 6% еластин, TPU премаз, 
флис постава, 300g/m



РАБОТНА ОБЛЕКА
Работна јакна Softshell
NAVY COOPER Арт. 589970092..

Работна јакна Softshell
RED COOPER Арт. 589970091..

Работна јакна Softshell
BLACK COOPER Арт. 589970090..

M 5899700921

L 5899700922

XL 5899700923

XXL 5899700924

XXXL 5899700925

M 5899700911

L 5899700912

XL 5899700913

XXL 5899700914

XXXL 5899700915

M 5899700901

L 5899700902

XL 5899700903

XXL 5899700904

XXXL 5899700905

ВОДООТПОРНО

84

Прилагодливи манжетни

Три функционални џебови

Качулка која се вади 
и се затегнува со 
прилагодливи врвки

Големина / Шифра

Големина / Шифра Големина / Шифра

Softshell јакните, не само што се практична, туку и ќе ве стоплат, но тоа 
не е се! Овие јакни ќе ве заштитат од дожд и ветер. При секојдневно 
носење, качулката со сигурност ќе ви биде од голема полза. Предност на 
softshell јакните е тоа што може да се носат преку целата година. Јакните 
се водоотпорни, ветероотпорни и паропропусни.

Состав: 94% полиестер, 6% еластин, TPU премаз, 
флис постава, 300g/m



РАБОТНА ОБЛЕКА
Работна јакна Softshell
RED DRAGON W Арт. 589970040..

Работна јакна Softshell
SILVER WINGS W Арт. 589970050..

S 5899700401

M 5899700402

L 5899700403

XL 5899700404

S 5899700501

M 5899700502

L 5899700503

XL 5899700504

Женска softshell јакна, која не само што е практична, туку и ќе ве 
стопли, но тоа не е се! Оваа јакна ќе ве заштити од дожд и ветер. При 
секојдневно носење, качулката со сигурност ќе ви биде од голема 
полза. Предност на softshell јакната е тоа што може да се носи преку 
целата година. Јакната е водоотпорна, ветероотпорна и паропропусна.

ВОДООТПОРНО
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Прилагодливи манжетни

Три функционални џебови

Качулка која се вади 
и се затегнува со 
прилагодливи врвки

Големина / Шифра Големина / Шифра

Состав: 94% полиестер, 6% еластин, TPU премаз, 
флис постава, 300g/m



РАБОТНА ОБЛЕКА
Работна јакна

AERTON Арт. 589980030..

M 5899800300

L 5899800301

XL 5899800302

XXL 5899800303

XXXL 5899800304

Aerton јакната со спортски дизајн ви нуди совршена удобност. 
Изработена е од топол материјал, има 3 џебови, два странични  и 
еден на градите, како и рефлектирачки ленти. 

Рефлектирачки ленти 
за поголема видливост

Три функционални џебови

86

Големина / Шифра

Состав: 100% полиестер



РАБОТНА ОБЛЕКА
Работен шушкавец

CARBON Арт. 589980020..

M 5899800200

L 5899800201

XL 5899800202

XXL 5899800203

XXXL 5899800204

Carbon шушкавецот е наменет да ве заштити од ветер и дожд. 
Изработен е од водоодбивен материјал – 100% полиестер. 
Исклучително тенок и компактен модел, со современ дизајн, со 
качулка, со мала тежина.

ВОДООТПОРНО
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Качулка која се затегнува 
со прилагодливи врвки

Три функционални џебови

Прилагодливи манжетни

Големина / Шифра

Состав: 100% најлон + TPU



РАБОТНА ОБЛЕКА
Работна јакна

NAVY Арт. 589960046..

M 5899600460

L 5899600461

XL 5899600462

XXL 5899600463

XXXL 5899600464

Ткаенината од која е изработена јакната Wurth Navy, ви нуди совршена 
удобност и дишливост. Јакната има спортски дизајн со модерна 
комбинација на бои. Изработена е од топол материјал и softshell.  
Има качулка, два џебови, еден страничен и еден на градите, како и 
рефлектирачки ленти. Се затвора со патент кој има мало гумено Wurth 
лого.

88

Големина / Шифра

Рефлектирачки
ленти за 
поголема 
видливост

Три функционални 
џебови

Качулка

Состав: 100% полиестер



РАБОТНА ОБЛЕКА
Работна јакна

STRIKE Арт. 589960047..

M 5899600470

L 5899600471

XL 5899600472

XXL 5899600473

XXXL 5899600474

Wurth Strike јакната е комбинација на врвна изолација со модерен дизајн, 
за топлина која трае. Изработена е од комбинација на топол материјал и 
мека растеглива ткаенина која обезбедува максимална удобност. Strike 
јакната е со модерен дизајн во црна боја со атрактивни флуоресцентни 
детали. Има качулка, два странични џебови и еден на градите. Се затвора 
со патент кој има мало гумено Wurth лого.

89

Големина / Шифра

Состав: 100% полиестер

Три функционални 
џебови

Качулка



РАБОТНА ОБЛЕКА
Работна јакна

VOLKANO Арт. 589960044..

Работна јакна

SANTORIN Арт. 589960043..

L 5899600441

XL 5899600442

XXL 5899600443

XXXL 5899600444

L 5899600431

XL 5899600432

XXL 5899600433

XXXL 5899600434

Многу пријатна, топла и удобна машка јакна со полнење од 100% 
полиестер, која може да се носи и во есен и во зима. Се одликува со  
модерен дизајн во атрактивни комбинации на бои. Има странични 
џебови и еластични опшивки на манжетните.
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Два функционални џебови

Два функционални џебови

Состав: 100% полиестер

Големина / Шифра

Големина / Шифра



РАБОТНА ОБЛЕКА
Зимска јакна

HIMALAYAN Арт. 589980060..

M 5899800600

L 5899800601

XL 5899800602

XXL 5899800603

XXXL 5899800604

Водоотпорна зимска јакна со TPU мембрана која обезбедува одлична 
заштита во зимски временски услови. Зајакнувањата изработени од 
Cordura материјалот обезбедуваат и поголема долготрајност на јакната.

ВОДООТПОРНО
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Големина / Шифра

Состав: Најлон/полиестер + TPU мембрана, 170gsm,
Cordura материјал + TPU мемебрана

Прилагодливи манжетни
на ракавите

Зајакнувања на местата 
изложени на абење

Качулка која се вади 
и се затегнува со 
прилагодливи врвки



РАБОТНА ОБЛЕКА
Зимска јакна

ELBRUS Арт. 58996004..

S 5899600478

M 5899600479

L 5899600480

XL 5899600481

XXL 5899600482

XXXL 5899600483

Јакна дизајнирана од Wurth, изработена за најстудените зими, која ви 
носи топлина и удобност. Поставена и обложена, јакната ќе го спречи 
ладното време да ви го сопре патот. Должината на јакната обезбедува 
подвижност и максимална заштита на долниот дел на грбот. Скриената 
качулка е спакувана во јаката.

Скриена качулка 
спакувана во јаката

Рефлектирачки ленти

ВОДООТПОРНО
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Големина / Шифра

Зајакнувања на 
местата изложени 
на абење

Состав: 100% полиестер оксфорд со PU премаз, ripstop зајакнувања, 
300g, водоотпорна



РАБОТНА ОБЛЕКА
Зимска јакна

FOREST Арт. 589980040..

M 5899800400

L 5899800401

XL 5899800402

XXL 5899800403

XXXL 5899800404

Топла полнета јакна со модерен дизајн со дополнителна мембрана која 
обезбедува водоодбивност.

93

Големина / Шифра

Состав: 100% полиестер со дополнителна мембрана + 150g полнење

Качулка

Скриени 
функционални 
џебови



РАБОТНА ОБЛЕКА
Зимска термо јакна

ROCKET Арт. 589960061..

M 5899600610

L 5899600611

XL 5899600612

XXL 5899600613

XXXL 5899600614

Полнета водоотпорна термо јакна, совршена и за најстудените зими. 
Има три функционални џебови со рефлектирачки детали, качулка која 
се вади и еластични манжетни на ракавите.

ВОДООТПОРНО
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Еластични
манжетни

Три функционални џебови 
со рефлектирачки ленти

Качулка која се вади 
и се затегнува со 
прилагодливи врвки

Големина / Шифра

Состав: Најлон со PU премаз, водоотпорна, термо



РАБОТНА ОБЛЕКА
Пилот јакна

4 во 1 Арт. 589960050..

Качулка која се вади

Ракави кои се вадат, 
па по потреба може да 
се користи како елек

L 5899600501

XL 5899600502

XXL 5899600503

XXXL 5899600504

Супер практична 4 во 1 работна пилот јакна, изработена од комбинација 
на памук и полиестер. Ракавите се вадат со помош на скриен патент, 
па може да користи и како елек. На надворешната страна има повеќе 
фукционални џебови и два внатрешни џебови. На струкот и на краевите 
на ракавите има еластична манжетна, а затворањето е со патент. 
Јаката, заедно со крзнената постава, може да се извадат по потреба. 
Водоодбивна и обезбедува добра заштита од сите атмосферски 
влијанија. Достапна во големини од L до XXXL.

95Состав: 60% памук и 40% полиестер, постава од полиестер,
160g, рефлектирачки ленти

Големина / Шифра

Рефлектирачки ленти 
за поголема видливост



РАБОТНА ОБЛЕКА
Заштитна јакна

VEZUV 2 во 1 Арт. 589960041..

Додадок на јакната 
за ID картичка

Заштитна јакна

HILO 2 во 1 Арт. 589960042..

Според стандардот
EN 20471

Категорија: I I

L 5899600411

XL 5899600412

XXL 5899600413

XXXL 5899600414

XXXXL 5899600415

XXXXXL 5899600416

Јакна со голема видливост наменета за сигнализација и спречување на 
потенцијални несреќи. Може да се користи во сообраќајните служби, 
при работа на пат, градилишта, магацини, во комунални претпријатија, 
во електростопанство, во транспортни компании, спасувачки служби и 
секаде каде што е потребна зголемена видливост на корисикот. VEZUV е 
2 во 1 водоотпорна, високо видлива, зимска јакна која по потреба може 
да се користи и како елек - ракавите се вадат со помош на патент. Многу 
топла и удобна за носење. Има голем број на практични џебови, манжетни 
на ракавите и место за картичка за идентификација.

ВОДООТПОРНО
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Ракави кои се вадат, 
па по потреба може да 
се користи како елек

Рефлектирачки ленти 
за поголема видливост

Според стандардот
EN 20471

Категорија: I I

Големина / Шифра
L 5899600421

XL 5899600422

XXL 5899600423

XXXL 5899600424

XXXXL 5899600425

XXXXXL 5899600426

Големина / Шифра

Состав: Оксфорд ткаенина, со PU премаз, флис, рефлектирачки ленти
Стандард: EN 20471, категорија II



РАБОТНА ОБЛЕКА
Работен елек

MORGAN сив Арт. HH218..

Еластични ленти на отворите 
за рацете отпорни на ветер и 
рефлектирачки ленти на грбот 
и градите

Повеќе функционални 
надворешни џебови, 
вклучувајќи и еден 
внатрешен џеб

Работен елек

MORGAN зелен Арт. HH218G..

M HH218M

L HH218L

XL HH218XL

XXL HH218XXL

XXXL HH218XXXL

Поставен работен елек со затворање на патент и еластичен додаток 
на ракавите за заштита од ветер. Има рефлектирачки детали, повеќе 
функционални џебови и џеб за мобилен телефон со преклоп кој се 
затвора со чичак лента.
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Големина / Шифра

M HH218GM

L HH218GL

XL HH218GXL

XXL HH218GXXL

XXXL HH218GXXXL

Големина / Шифра

Состав: 65% полиестер, 35% памук



РАБОТНА ОБЛЕКА
Работен елек

KARL син Арт. HH653..

Работен елек

KARL црн Арт. HH653N..

M HH653M

L HH653L

XL HH653XL

XXL HH653XXL

XXXL HH653XXXL

M HH653NM

L HH653NL

XL HH653NXL

XXL HH653NXXL

XXXL HH653NXXXL

Модерен поставен елек со патент и еластични ленти на краевите на 
елекот. Има два надворешни џебови.
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Повеќе функционални џебови

Големина / Шифра Големина / Шифра

Состав: 65% полиестер, 35% памук



РАБОТНА ОБЛЕКА
Работен елек Softshell
STONE BRIDGE Арт. 589970060..

S 5899700601

M 5899700602

L 5899700603

XL 5899700604

XXL 5899700605

XXXL 5899700606

Водоотпорен, ветероотпорен и парапропусен елек за сите временски 
прилики, изработен од популарниот softshell материјал, кој е исклучително 
лесен, а во исто време топол и отпорен.

99Состав: 94% полиестер, 6% памук

Повеќе функционални џебови

Големина / Шифра



РАБОТНА ОБЛЕКА
Работен елек Softshell
WOOD Арт. 589970093..

S 5899700931

M 5899700932

L 5899700933

XL 5899700934

XXL 5899700935

XXXL 5899700936
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Повеќе функционални џебови

Големина / Шифра

Состав: 94% полиестер, 6% еластин Водоотпорен, ветероотпорен и парапропусен елек за сите временски 
прилики, изработен од популарниот softshell материјал, кој е исклучително 
лесен, а во исто време топол и отпорен.



РАБОТНА ОБЛЕКА
Работен елек

THERMIC EASY Арт. 3207..

M 32075

L 32076

XL 32077

XXL 32078

XXXL 32079
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Големина / Шифра

Состав: 100% полиестер, 60g

Повеќе функционални џебови

Топол полнет елек. Водоодбивен и ветероотпорен со еластични отвори 
за рацете. Удобен и со модерен дизајн.



РАБОТНА ОБЛЕКА
Работен елек

FLORIDA Арт. HH298..

M HH298M

L HH298L

XL HH298XL

XXL HH298XXL

XXXL HH298XXXL

Работен елек со голем број функционални џебови, место за ID 
картичка, рефлектирачки ленти и држач за пенкала.

102

Големина / Шифра

Состав: 65% полиестер, 35% памук

Повеќе функционални џебови

Место за ID картичка

Рефлектирачки ленти



РАБОТНА ОБЛЕКА
Тексас кошула

JAZZ Арт. HH011..

M HH011M

L HH011L

XL HH011XL

XXL HH011XXL

XXXL HH011XXXL

Тексас кошула со долг ракав во темна нијанса од обработен џинс. 
Има класична јака и предно закопчување со копчиња по целата 
должина. Поради својот класичен изглед со доза на елеганција 
претставува одличен избор за секојдневни и деловни прилики.

103Состав: 100% памук

Големина / Шифра

Долги ракави од 
обработен џинс

Класична јака



РАБОТНА ОБЛЕКА
Дуксер

100% ПАМУК Арт. 1899708.. S-XXXXL

Црвена 18997081..

Тегет 18997082..

Сива 18997083..

Целиот дуксер е еднобоен, има класичен крој и кружен отвор. Има 
рендери околу струкот, околу вратот и околу рацете. Овој модел на 
дуксер одлично се комбинира со сите модели на џинс и е одличен 
избор за секојдневни прилики. Гарантира удобност и пријатно чуство 
во секој момент.
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Еластични манжетни

Еластичен струк

Состав: 100% памук

Боја / Шифра



РАБОТНА ОБЛЕКА
Дуксер со патент

WINNER Арт. 5200.. M-XXL

Црна 520061..

Тегет 520062..

Сива 520072..

Дуксер со патент во повеќе бои. Има класичен крој и качулка. 
Овој модел на дуксер е многу практичен, изработен е од пријатен 
материјал и одлично се комбинира. Претставува одличен избор за 
секојдневни комбинации.

105Состав: 65% полиестер, 35% памук

Боја / Шифра

Еластични
манжетни

Практични џебови

Качулка



РАБОТНА ОБЛЕКА
Дуксер со качулка

CHAMP Арт. 5200.. M-XXL

Tегет 520085..

Сива 520091..
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Еластични
манжетни

Кенгур џеб

Качулка

Боја / Шифра

Состав: 65% полиестер, 35% памук Дуксер со качулка во повеќе бои. Има стандарден крој, изработен е 
од пријатен материјал и одлично се комбинира со секојдневни модни 
комбинации. Овој модел има интересни детали: врвката на качулката, 
рендерите на ракавите и струкот, како и големиот кенгур џеб.



РАБОТНА ОБЛЕКА
Дуксер

WOLF Арт. 2838../3230.. M-XXXL

Црна 2838..

Сива 3230..

Повеќенаменски дуксер, лесен, мек и удобен. Одлично прилепува 
кон телото. Дизајниран за работа, но и за носење во слободно време. 
Има крој кој овозможува слбода во движењето.
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Боја / Шифра

Состав: 100% полиестер, микрофлис, 160g



РАБОТНА ОБЛЕКА
Дуксер

PILE Арт. HH165.. M-XXXL

Тегет HH165N..

Сива HH165G..

Топол дебел дуксер од поларен флис за студени денови со спортски 
дизајн. Дуксерот има класичен крој со висока јака која целосно се 
затворa со патентот.
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Повеќе функционални
џебови

Боја / Шифра

Состав: 100% полиестер, 280g



РАБОТНА ОБЛЕКА
Работен комбинезон 
SILVERSTONE Арт. A40129.. M-XXXL

Црна A40129C..

Сина A40129P..

Работниот комбинезон Silverstone е изработен од удобната диолен 
ткаенина. Има висока јака, еластична лента во струкот, посебен 
џеб за мобилен телефон, џеб за мерна лента и уште неколку 
функционални џебови. Се затвора со патент и чичак лента.
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Боја / Шифра

Состав: 40% полиестер, 60% памук, 245g

Прилагодливи манжетни

Еластичен лента на струкот 
на задната страна

Висока јака



РАБОТНА ОБЛЕКА
Пантолони

THUNDER Арт. A00328.. M-XXXL

Растегливи STRETCH пантолони 
со еластичен појас

Голем број на џебови кои се 
затвораат со чичак лента

Зајакнувања на колената со 
место за штитници за колена

Црна A00328C..

Сина A00328P..

Работни пантолони изработени од специјален STRETCH материјал 
кој е исклучително отпорен на истегнување. Имаат елсатичен појас, 
повеќе функционални џебови, џеб за алат и RIP STOP зајакнувања со 
тројни шевови на препоните, колената и задната страна.

110 Состав: 98% памук, 2% еластин, 270g

Боја / Шифра



РАБОТНА ОБЛЕКА
Пантолони

STIFFER Арт. A89800.. M-XXXL

Пантолони со еластичен појас,
зајакнати на препоните со тројни 
шевови

Повеќе функционални џебови

Зајакнувања на задната страна 
со контрастни ленти

Црна A89800C..

Тегет A89800P..

Сива A89800S..

Изработени се од исклучително растеглив и удобен материјал со 
еластичен појас кој го следи движењето на телото. Имаат шест 
функционални џебови, џеб за алат и зајакнувања со тројни шевови 
на препоните. Може да се перат на 60°C.

111Состав: 58% памук, 40% полиестер, 2% еластин, 260g

Боја / Шифра



РАБОТНА ОБЛЕКА
Пантолони

NEW NEBRASKA Арт. A88310.. M-XXXL

Прилагодлив еластичен појас

Повеќе функционални џебови

ЗАВАРУВА

Ч
И

П
О

ГОДНО

ЗА

Црна A88310C..

Тегет A88310P..

Работни пантолони со скриено еластично пpилагодување во 
внатрешноста на пантолоните. Изработени се од 100% памук. Погодни 
се за носење во студените периоди. Имаат повеќе функционални 
џебови.

112 Состав: 100% памук (кепер), 330g

Боја / Шифра



РАБОТНА ОБЛЕКА
Пантолони

TENERE PRO Арт. 323..

Кука за закачување ID картичка

S 32375

M 32376

L 32377

XL 32378

XXL 32379

XXXL 32380

XXXXL 32374

Отпорни и издржливи работни пантолони  од растеглива ткаенина, 
опремени со функционални детали и решенија погодни за работа. 
Гарантираат удобност и практичност. Поради посебниот дизајн може 
да се користат за широк спектар на активности.

113Состав: 97% памук, 3% еластин, 270g

Гоемина / Шифра

Повеќе функционални џебови

Зајакнувања на колената со 
место за штитници за колена



РАБОТНА ОБЛЕКА
Пантолони

NIGER Арт. 310..

Ременот доаѓа во комплет 
со пантолоните

Троен шев

Зајакнувања на колената и 
штитници за колената кои 
доаѓаат во комплет со 
пантолоните

S 31055

M 31056

L 31057

XL 31058

XXL 31059

XXXL 31060

Отпорни и издржливи пантолони со ергономски дизајн. Погодни се за 
сите работни услови и гарантираат удобност и практичност. Исто така, 
со пантолоните доаѓа: цврст Kapriol персонализиран ремен со метална 
тока и два штитника за колена. Пантолоните имаат сигурносен џеб 
со патент на левата ногавица поставен вертикално за да не пречи во 
движењето, заден џеб со лесен пристап одозгора со чичак лента, џеб за 
алат на десната ногавица и еластичен појас за поудобно носење.
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Големина / Шифра

Состав: 65% полиестер, 35% памук, 260g



РАБОТНА ОБЛЕКА
Пантолони

SAFARI Арт. 58997008.. M-XXXL

Црна 589970080..

Тегет 589970081..

Safari се пантолони со модерен дизајн, со многу функционални џебови 
и тројни шевови. Изработени се од растеглив материјал, па поради тоа 
обезбедуваат целосна удобност при работењето.
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Повеќе функционални џебови

Боја / Шифра

Состав: 98% памук, 2% еластин, 260g



РАБОТНА ОБЛЕКА
Фармерки

POP JEANS Арт. A00148..

Фармерките се изработени од квалитетен памучен џинс со висок 
процент на еластичност, што ги прави многу удобни за секојдневно  
носење.

116 Големина: 46-62
Состав: 100% памук



РАБОТНА ОБЛЕКА
Бермуди

STIFFER Арт. A89700.. M-XXXL

Зајакнувања на задната страна 
со контрастни ленти

Бермуди за сите сезони со  
еластичен појас и зајакнувања 
на препоните со тројни шевови

Црна A89700..

Сива A89700G..

Изработени се од многу растеглив и удобен материјал со еластичен 
појас кој го следи движењето на телото. Достапни се во две бои, сива и 
црна. Имаат шест функционални џебови, џеб за алат и зајакнувања на 
препоните со тројни шевови. Може да се перат на 60°C. 

117Состав: 58% памук, 40% полиестер, 2% еластин, 260g

Боја / Шифра

Повеќе функционални 
џебови



РАБОТНА ОБЛЕКА
Бермуди

ARMOUR Арт. 589970070..

Затворање со чичак 
лента со Wurth лого

Функционални
џебови

M 5899700700

L 5899700701

XL 5899700702

XXL 5899700703

XXXL 5899700704

Бермудите Armour се изработени од многу пријатен и удобен материјал 
со дополнителни зајакнувања со тројни шевови. Посебно интересно е 
затворањето со чичак лента со Wurth логото.
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Големина / Шифра

Состав: 98% памук, 2% еластин, 260g



РАБОТНА ОБЛЕКА
Маица POLO

GILDAN, LADY Арт. GIL85800.. S-XL

Маица

LOGO WURTH Арт. WMLOGOM.. машка
Арт. WMLOGOZ.. женска

Маица, 100% памук

GILDAN Арт. GI64000.. S-XXL

Маица POLO

GILDAN Арт. GI85800.. S-XXL
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Состав: 100% памук Состав: 100% памук

Состав: 100% памук Состав: 100% памук

Бела GIL85800W..

Црна GIL85800B..

Црвена GIL85800R..

Сива GIL85800N..

Боја / ШифраБела GI85800W..

Црна GI85800B..

Сина GI85800BL..

Тегет GI85800N..

Сива GI85800G..

Боја / Шифра

Бела GI64000W..

Црна GI64000B..

Црвена GI64000R..

Тегет GI64000N..

Сива GI64000G..

Боја / Шифра

S WMLOGOMS

M WMLOGOMM

L WMLOGOML

XL WMLOGOMXL

XXL WMLOGOMXXL

Големина / Шифра машка

S WMLOGOZS

M WMLOGOZM

L WMLOGOZL

XL WMLOGOZXL

Големина / Шифра женска



РАБОТНА ОБЛЕКА
Маица

QUICK DRY Арт. 3214.. M-XXL

Quick Dry маиците се одлични како за професионалните спортисти, 
така и за сите останати кои се физички активни. Ова се маици 
кои се изработени од специјални микро влакна кои брзо се сушат, 
па со самото тоа влагата не се задржува на кожата. Тоа ги прави 
максимално хигиенски и антибактериски.

120

Микро влакна за
брзо сушење

Хигиенски и
антибактериски

материјал

Состав: 100% полиестер

Сино / Сива M 32140

Сино / Сива L 32141

Сино / Сива XL 32142

Сино / Сива XXL 32143

Црвено / Сива M 32146

Црвено / Сива L 32147

Црвено / Сива XL 32148

Црвено / Сива XXL 32149

Боја / Големина / Шифра



РАБОТНА ОБЛЕКА
Активна облека - маица со краток ракав

THERMO ACTIVE Арт. HH071H..

Thermo Active маица со краток ракав од материјал кој брзо се суши 
и не впива влага. Поради тоа ја одржува топлината и до десет пати 
подолго, но и високо ниво на хигиена.
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Материјал кој 
не впива влага
и брзо се суши

Ја одржува топлината 
до десет пати подолго

Големина: Универзална
Состав: 54% полиамид, 37% полипропилен, 9% еластин, 220g

S-M HH071HSM

L-XL HH071HLXL

2XL-3XL HH071H2XL3XL

4XL-5XL HH071H4XL5XL

Големина / Шифра



РАБОТНА ОБЛЕКА
Активна облека - маица со долг ракав

THERMO ACTIVE Арт. HH072H..
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Материјал кој 
не впива влага 
и брзо се суши

Ја одржува топлината 
до десет пати подолго

S-M HH072HSM

L-XL HH072HLXL

2XL-3XL HH072H2XL3XL

4XL-5XL HH072H4XL5XL

Големина / Шифра

Големина: Универзална
Состав: 54% полиамид, 37% полипропилен, 9% еластин, 220g

Thermo Active маица со долг ракав од материјал кој брзо се суши и 
не впива влага. Поради тоа ја одржува топлината и до десет пати 
подолго, но и високо ниво на хигиена.



РАБОТНА ОБЛЕКА
Активна облека - пантолони

THERMO ACTIVE Арт. HH073H..

Thermo Active пантолоните се носат како долна облека под стандардните 
пантолони. Изработени се од паропропусен, топол, ефикасен материјал 
и еластин. Штитат од студ обезбедувајќи максимална подвижност на 
нозете.
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Паропропусен,
топол материјал
со еластин

Штитат од студ и при тоа 
обезбедуваат максимална 
подвижност на нозете

S-M HH073HSM

L-XL HH073HLXL

2XL-3XL HH073H2XL3XL

4XL-5XL HH073H4XL5XL

Големина / Шифра

Големина: Универзална
Состав: 54% полиамид, 37% полипропилен, 9% еластин, 220g



Жолт 5900141

Портокалов 5900161

РАБОТНА ОБЛЕКА
Сигнален елек

GLOW Арт. 5899800130

Ремен

WURTH LOGO

Капа

RAVEN Арт. 5899800800

Зимска капа

WURTH 25 Арт. 5899600600 

Штитници за колена

WOLKE Арт. 589903018

Арт. 59001.. УНИВЕРЗАЛНА ГОЛЕМИНА
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Боја / Шифра

Состав: 100% полиестер Големина: Универзална

Големина: Универзална
Состав: 100% полиестер

Големина: Универзална
Состав: 100% полиестер

Големина: Универзална
Состав: 100% EVA пена

Стандард: EN 20471

Категорија: II



ГГЛЛААВВАА
ЗЗААШШТТИИТТАА  ННАА
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Очилата се основна форма на заштита на очи. Заштитните очила обезбедуваат заштита од 
сите видови опасности, вклучувајќи ги и хемиските. Некои модели на заштитни очила може 

да се  носат и како очила за вид. Опасности на кои се изложени очите:

• Хемиска опасност • Електрична опасност • Механичка опасност • Радијациска опасност

ЗЗААШШТТИИТТАА  ННАА  ООЧЧИИ

Нашата понуда на заштитни очила е фокусирана на заштита на очи од механички влијанија. 
Сите производители на заштитни очила треба независно да ги тестираат своите производи 
во согласност со европските стандарди. При тоа, важно е да се запамти дека се 
тестираат и рамката и стаклото и затоа и двете мора да го содржат логото 
на производителот и ознаката         која потврдува дека производот ги 
исполнува сите релевантни европски стандарди за безбедност 
и здравје на потрошувачите, како и еколошките барања.

7062126



Рамката  вообичаено се означува на внатрешната страна на двете рачки. Сите сигурносни рамки мора да го пројдат европскиот стандард EN 166. Ова е 
основниот стандард кој е еквивалент на американскиот и азискиот стандард и се смета за основа за заштитните очила. Покрај стандардот, на рамката 
се наведени и броеви и/или букви кои означуваат во која мера рамките го положиле EN 166 тестот во различни категории.

Облик и дизајн на рамката:
3 - Штити од течни капки и прскања.
4 - Штити од честички и прашина поголеми од 5 микрони.
5 - Штити од честички и прашина помали од 5 микрони.

Цврстина на рамката:
S - Може да издржи удари од мали објекти кои патуваат со брзина до 12 метри во секунда.
F - Може да издржи удари од мали објекти кои патуваат со брзина до 45 метри во секунда.
B - Може да издржи удари од мали објекти кои патуваат со брзина до 120 метри во секунда.
A - Може да издржи удари од мали објекти кои патуваат со брзина до 190 метри во секунда.
T - Може да издржи удари на екстремни температури.

Рамката може да има и комбинација од овие ознаки.

B. Означување на стаклото

За разлика од рамката, стаклата може да задоволуваат различни безбедносни стандарди, вклучувајќи ги и EN 166: 169, 170 и 172. Поради очигледни причини, 
производителите не се обврзани да го печатат секој стандард на стаклото, но едноставно мора да го обележат до кој степен ги исполнува стандардите. Со 
употреба на водичот во продолжение ќе може да определите кои стандарди ги исполнува одредено стакло. На стаклата задолжително мора да стои ознаката на 
производителот и        знакот. Покрај тоа се наведува и степенот на заштита од соларно или УВ зрачење, оптичкиот квалитет, како и механичките отпорности.

Заштита од зрачење:
2 -

4 -          
5 -     
6 -       

Оптички квалитет:
1 -       
2 -       
3 -       

Отпорност на стаклата:
F -
B -       
A -       
T -        

Според бојата на стаклата ги разликуваме следните видови очила:

Очила со бистри стакла
Стандарден степен на заштита со најголема оптичка видливост - овозможуваат максимален пренос на видливата светлина. Обезбедуваат УВ заштита. За 
внатрешна примена, на места кои бараат заштита на очите од механички ризици.

Очила со жолти (килибарски) стакла
Идеални за обезбедување на висока видливост и добар контраст во услови на слаба осветленост. Го истакнуваат и дефинираат контрастот со блокирање на поголемиот дел од плавата 
светлина и дозволуваат пренос на 84% од видливата светлина. Нив ги употребуваат инженери, монтери и оние кои работат прецизни работи, за зголемување на острината.

Очила со затемнети стакла

За надворешна употреба во светли и сончеви денови, кога сонцето и одблесокот може да предизвикаат 
напрегање и замор на очите. Стаклата може максимално да го редуцираат одблесокот. 
Ги задржуваат природните бои на околината и одржуваат нормална длабочина на перцепцијата. 
Пренесуваат приближно 16% од видливата светлина. 
Нив ги употребуваат градежните работници, снабдувачите и работниците во сите останати професии кои 
работат на отворено. Идеални се како замена за очилата за сонце кога има потреба од заштитни очила.

Може да издржат удари од мали објекти кои патуваат со брзина до 45 метри во секунда.
Може да издржат удари од мали објекти кои патуваат со брзина до 120 метри во секунда.
Може да издржат удари од мали објекти кои патуваат со брзина до 190 метри во секунда.
Може да издржат удари на екстремни температури.

Класа 1 - Висок оптички квалитет, погодни за постојана (редовна) употреба.
Класа 2 - Среден оптички квалитет, погодни за повремена употреба.
Класа 3 - Низок оптички квалитет, погодни за ретка употреба.

УВ заштита (EN170). Бројот 2 означува дека филтерот може да влијае на препознавање бои.
УВ заштита (EN170). Бројот 2C (порано 3) означува дека филтерот овозможува добро препознавање на бои.
Инфрацрвена заштита (EN171), односно заштита од топлина.
Соларна заштита (EN172), 100% УВ индекс на заштита од отсјај на сонце - без инфрацрвена (IR) заштита.
Соларна заштита (EN172), 100% УВ индекс на заштита од отсјај на сонце - со инфрацрвена (IR) заштита.

2c (3) -

A. Означување на рамката

4771127



ЗАШТИТА НА ГЛАВА - Заштита на очи
Заштитни очила

CLASSIC Арт. 5899103001

Заштитни очила

LARGO Арт. 5899103002

Заштитни очила

STANDARD Арт. 08991031..

Заштитни очила

CEPHEUS Арт. 08991022..
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Карактеристики:

• Најлонска рамка со телескопски дршки 
за прилагодување на големината.

• Лиени штитници од страна за заштита 
од странични удари.

• Мала тежина на очилата за удобна 
работа преку цел дел.

• Поликарбонатно стакло за одлична 
заштита од удари и УВ зраци.

провидна 5899103001

Според стандардот: EN 166

Оптичка класа: I

Отпорност на стаклата: F

Боја на стакло / Шифра

Карактеристики:

• Странични вентилациони канали за 
струење на воздухот и оддавање 
топлина што спречува замаглување на 
стаклата.

• Може да се носат преку диоптерски 
очила.

• Дизајнирани да одговараат на различна 
големина и облик на лице.

• Поликарбонатно стакло за одлична 
заштита од удари и УВ зраци.

провидна 5899103002

Според стандардот: EN 166

Оптичка класа: I

Отпорност на стаклата: F

Боја на стакло / Шифра

Карактеристики:

• Првокласни стакла и рамка од 
поликарбонат

• Спортски, динамичен дизајн
• Отпорни на гребење и удари
• УВ заштита до 99,9%

провидни 0899103120

сива 0899103121

жолта 0899103122

Боја на стакло / Шифра

Според стандардот: 
EN 166 
AS/NZS 1337.1 
ANSI Z87.1

Карактеристики:

• Поликарбонатно стакло отпорно на 
удари.

• Двострано обложено стакло со слој 
отпорен на гребење.

• 100% УВ заштита до 400 nm.
• Овозможуваат заштита од удар на 

честички со мала брзина до 45 m/s.

провидни 0899102250

сива 0899102251

жолта 0899102252

Боја на стакло / Шифра

Според стандардот: 
EN 166  + 170 провидни, жолта
EN 166  + 172 сива



• Пад на предмет од одредена висина • Изложеност на одредени температури
• Краткотраен допир со наизменична струја до 440 V a.c.

• Прскање прсканици од истопен метал

Заштитна школка

Влошка на шлемот со систем за нагодување на обемот 

Суспензија

Лента за глава

Лента за впивање пот (потник)

Сигурносен преден дел

Лента за брада

Делови на заштитниот шлем:

На секое работно место постојат различни опасности и ризици, 
како остри делови на предмети, пад на предмети од висина, прскање 

искри и честички, хемикалии, бука и други. Заштитните шлемови имаат 
најширока примена во индустријата и се применуваат на сите работни места 

кaде постои ризик од пад на предмети од висина и повреда на работникот. 
Заштитниот шлем нуди заштита од:

ШШЛЛЕЕММООВВИИ
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ЗАШТИТА НА ГЛАВА - Шлемови

92

Заштитен шлем - суспензија во 6 точки

BASIC+ Арт. 5899701..

589970111 жолта

589970112 сина

589970113 црвена

589970114 бела

589970000 Лента за брада за заштитен шлем

HDPE заштитен шлем со канал за одвод на дожд 
со висок степен на отпорност на удар.
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Карактеристики:

• Променлива влошка со закачување во 
6 точки.

• Прилагодување на влошката на 3 
длабочини.

• Лента за впивање пот (потник).
• Прилагодување на обемот (52 - 64 cm).
• Штити од краткотраен ненамерен контакт 

со електрични водови со напон 
под 440 V наизменична струја.

• Штити од прскање искри и прсканици од 
истопен метал.

• Температурна отпорност од -10°C до 
+50°C.

• Систем за прилагодување на обемот: 
слајд (со лизгање).

Според стандардот: EN 397

Шифра / Боја



ЗАШТИТА НА ГЛАВА - Шлемови
Заштитен шлем - суспензија во 6 точки

PROTECT+

Заштитен шлем - суспензија во 6 точки

ULTRA+

Арт. 5899702..

Арт. 5899703..

589970211 жолта

589970212 сина

589970213 црвена

589970214 бела

589970311 жолта

589970312 сина

589970313 црвена

589970314 бела
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HDPE заштитен шлем со канал за одвод на дожд 
со висок степен на отпорност на удар.

HDPE заштитен шлем со канал за одвод на дожд 
со висок степен на отпорност на удар.

Карактеристики:

• Променлива влошка со закачување во 
6 точки.

• Прилагодување на влошката на 3 
длабочини.

• Лента за впивање пот (потник).
• Прилагодување на обемот (52 - 64 cm).
• Штити од краткотраен ненамерен контакт 

со електрични водови со напон 
под 440 V наизменична струја.

• Штити од прскање искри и прсканици од 
истопен метал.

• Температурна отпорност од -30°C до 
+50°C.

• Систем за прилагодување на обемот: 
слајд (со лизгање).

Според стандардот: EN 397

Шифра / Боја

Карактеристики:

• Променлива влошка со закачување во 
6 точки.

• Прилагодување на влошката на 3 
длабочини.

• Лента за впивање пот (потник).
• Прилагодување на обемот (52 - 64 cm).
• Штити од краткотраен ненамерен контакт 

со електрични водови со напон 
под 440 V наизменична струја.

• Штити од прскање искри и прсканици од 
истопен метал.

• Температурна отпорност од -30°C до 
+50°C.

• Систем за прилагодување на обемот: со 
тркалце.

Според стандардот: EN 397

Шифра / Боја



ЗАШТИТА НА 
ДИШНИ ОРГАНИ

Еден од најголемите загадувачи на животната средина е аерозагадувањето кое
може да потекнува од вешташки или природни извори. Тоа може да содржи хемиска и

физичка промена на составот на воздухот која ја надминува човековата можност за адаптација.

Класификација според стандардите подразбира сортирање според нивото на заштита и видот класификација:

ННИИВВОО  ННАА  ЗЗААШШТТИИТТААКЛАСА

ННииззоокк
ССррееддеенн
ВВииссоокк

ООЗЗННААККАА ФФИИЛЛТТЕЕРР  ЗЗАА:: ББООЈЈАА  ННАА  ФФИИЛЛТТЕЕРР ВВИИДД  ЗЗААГГААДДУУВВААЊЊЕЕ

ккааффееаавваа

ссиивваа

жжооллттаа
ззееллееннаа
ббееллаа

ГГаасс,,  ппааррееаа,,  ммааггллаа

ЧЧеессттииччккии  ппрраашшииннааЧЧеессттииччккии  ппрраашшииннаа
ААммоонниијјаакк,,  ссооееддииннеенниијјаа  ннаа  ааммоонниијјаакк
ККииссееллии  ггаассооввии  ии  ппааррееии  --  ссууллффуурр  ддииооккссиидд  ии  ддрр..

ООррггааннссккии  ссооееддииннеенниијјаа  ссоо  ттооччккаа  ннаа  ввррииеењњее  ннаадд  6655°°CC
ННееооррггааннссккии  ссооееддииннеенниијјаа  ((јјааггллеерроодд  ддииооккссиидд  ии  јјааггллеерроодд  
ммооннооккссиидд  ннee  ссппааѓѓаааатт  ввоо  оовваааа  ггррууппаа  ффииллттррии))
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ЗАШТИТА НА ГЛАВА
- Заштита на дишни органи
Полумаска за нос и уста

HM175 Арт. 0899175000

Карактеристики:

• Едноставно поставување на различни 
типови филтри.

• Вентил со голем обем за лесно 
дишење.

• Оптимално прилепување и заптивање 
поради мекиот материјал на максата.

• Може да се употребува во комбинација 
со заштитни очила и шлем.

Намена:

За бојадисување, за работа со хемиски 
производи, при обработка на дрво, метал, 
подови, пластика и слично (секоја со 
соодветниот филтер).

133

Со бајонет приклучок за филтри.
Гасни и комбинирани филтри и филтри за прашина.



ВВиидд  ннаа
ффииллттеерр  

P2 

P3R 

A2 

A2P3RD 

ABE K 1 

ABE K 1 
HGP3RD 

Држач за 
филтер

ББоојјаа

Бел 

Бел 

Бел 

ООппаассннии  ссууппссттааннцции  
ккооии  ссее  ффииллттрриирраааатт

Филтер за фина прашина, за 
концентрација на честички 
прашина во воздухот до 10 пати 
над дозволената. 

Филтер за фина прашина, за 
концентрација на честички 
прашина во воздухот до 30 пати 
над дозволената. 

Филтер за органски испарувања 
и гасови (со точка на вриење над 
65°C). 

Комбиниран филтер за органски 
испарувања и гасови (со точка 
на вриење над 65°C) и фина 
прашина со концентрација во 
воздухот до 30 пати над 
дозволената. 

Филтер за органски испарувања 
и гасови, неоргански и кисели 
гасови, амонијак и деривативи 
(со точка на вриење над 65°C). 

Филтер за органски испарувања 
и гасови (со точка на вриење над 
65°C), неоргански и кисели 
гасови, амонијак и деривативи и 
фина прашина со концентрација 
во воздухот до 30 пати над 
дозволената. 

ППррииммееннаа

Како предфилтер за гасни 
филтри (за цврсти и течни 
честички) 

За цврсти и течни 
честички на отровни, 
многу отровни и 
канцерогени супстанци.

За течни честички на боја, 
лакови и растворувачи 
(брзо испарливи).

За цврсти и течни честички 
на боја, лакови и 
растворувачи

За хлор, избелувачи, соли, 
хлороводни киселини,  
метиламин, сулфур 
диоксид и сл. 

ААрртт..  ббрроојј

0899175014 

0899175016 

0899175010 

0899175011 

0899175012 

За хлор, избелувачи, соли, 
хлороводни киселини,  
метиламин, амонијак, 
цврсти и течни честички на 
боја, лакови, растворувачи, 
отровни, многу отровни и 
канцерогени супстанци.

Се употребува при комбинирање на филтри за прашина и 
филтри за испарувања и гасови. 0899175015 

0899175013

Зелен

ЗеленЖолт

Жолт

Кафеав

Кафеав

Кафеав

Кафеав

Бел 

Сив

Сив

ГАСНИ И КОМБИНИРАНИ ФИЛТРИ И ФИЛТРИ ЗА ПРАШИНА
ЗА ПОЛУМАСКАТА HM175

ЗАШТИТА НА ГЛАВА
- Заштита на дишни органи
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EN 352

ЧЕПОВИ ЗА УШИ - Може да бидат еднократни, чепови од вата импрегнирани со восок, кои се
наменети за вметнување во ушниот канал или повеќекратни, кои после употреба може да се измијат.

ШТИТНИЦИ ЗА УШИ (антифони) - Цврсти школки со меки заштитни перничиња, обликувани да
ги прекријат ушите. Школките може да бидат споени со надглавен држач, па добро прилепуваат на 
ушите или по потреба може да бидат прицврстени на заштитен шлем. Перничињата се исполнети со 
течност или пластична пена која ја придушува бучавата, но овозможува да се чуе нормален разговор.

 

01/
02/

ОГРАНИЧУВАЊА
• Чеповите за уши се наменети само за краткотрајна употреба, но може да се употребуваат и за
долготрајна заштита од умерена бучава. За заштита од многу високи нивоа на бучава нпр. од млазен
авион, мора да се употребуваат антифони. Дополнително, некои сметаат дека чеповите за уши се
неудобни и непрактични; ако не се сосема чисти може да го зголемат ризикот од инфекција на увото.
• Антифоните може понекогаш да бидат неудобни за носење во загреана работна околина и во тој
случај не ја елиминираат бучавата, туку само ја придушуваат. Мора да се внимава добро да
налегнуваат на ушите и перничињата да се сосема припиени до главата.

Европски стандард во кој се наведени сите барања во поглед на конструкцијата, дизајнот, перформансите, 
обележувањето и информациите за корисниците, за средства кои се користат како заштита на слухот. 
На секој производ мора да стои ознака дека производот го исполнува овој стандард, задолжително 
ознаката        (која потврдува дека производот ги исполнува сите релевантни европски 
стандарди за безбедност и здравје на потрошувачите, и eколошките барања), 
како и број кој значува за колку децибели просечно средството ја намалува 
бучавата – SNR (анг. Simplified Noise level Reduction).

Бучавата може да биде надразнувачка. Ако е гласна или продолжена, бучавата може 
привремено или трајно да го оштети слухот. Најдобар начин да се намали ризикот од оштетување 
на слухот е отстранување или намалување на нивото на бучава на самиот извор. Бидејќи ова не е 
секогаш возможно и изводливо, се употребуваат различни видови средства за заштита на слухот. 

Тие се наменети за придушување на бучавата до ниво кое не го оштетува слухот.

ЗЗААШШТТИИТТАА  ННАА  ССЛЛУУХХ
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• Средство за работа или уред со кое работникот работи или го опслужува
• Средство за работа или уред со кое работникот не работи или не го опслужува
• Надворешни извори (систем за вентилација или климатизација, соседна хала, уличен сообраќај и слично)

Според стандардот EN 352, корисникот има соодветно средство за заштита од бучава, ако средството го намалува 
нивото на константна бучава под 80 dB. За да избереме најсоодветно средство за заштита од бучава, мора да го 
знаеме нивото на бучава и вредноста за која одредено средство го намалува нивото на бучава.   

Неколку примери за ниво на бучава од нашето секојдневно опкружување:

0 dB 

20 dB 

30 dB 

60 dB 

65 - 75 dB 

80 dB 

85 - 90 dB 

85 - 90 dB 

90 - 100 dB 

95 - 105 dB 

110 - 115 dB 

110 dB 

120 dB 

120 dB

120 dB

140 dB

165 dB

180 dB

194 dB

Опремата за заштита на слух задолжително се носи секогаш кога постои веројатност од изложување на бучава 
во текот на работењето. Согласно законот за безбедност и здравје при работа, одредени зони се означени како 
„зони со задолжително користење на заштита на слух“ и истите мора да бидат означени со следниот знак:

Во зависност од изворот на бучава и видот на работата која ја извршува работникот (физичка, интелектуална или 
комбинирана) се одредува дозволеното ниво на бучава за даденото работно место. 
Извори на бучава може да бидат:

ИЗВОР НА ЗВУК ИЛИ БУЧАВА ИНТЕНЗИТЕТ НА ЗВУКОТ НА ИЗВОРОТ

Нормален разговор

Звонење на телефон

Фена за коса

Косилка за трева

Моторна пила

Булдожер

Дупчалка за камен

Најслаб звук кој може да го слушне човекот

Шушкање на лисја

Шепотење

Внатрешност на автомобил при брзина од 96 km/h

Циркуларна пила

Граница на болка

Пневматско брусење

Противпожарен аларм

Млазен мотор при полетување

12 калибарска пушка

Лансирање ракета

Најгласен можен звук

ЗАШТИТА НА ГЛАВА - Заштита на слух
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АНТИФОН НА СКЛОПУВАЊЕ Арт. 0899300361

SNR вредност на слабеење  31,3 dB

L вредност на слабеење 20,4 dB

M вредност на слабеење 28,9 dB

H вредност на слабеење 34,5 dB

Карактеристики:

• Склоплив антифон, отпорен на удари и 
многу издржлив.

• Меки, пенести перничиња кои 
обезбедуваат добро прилепување и 
удобно носење.

• Лизгачки и подвижни наушници 
кои ја подобруваат удобноста и 
прилепувањето.

SNR = 31,3 dB
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ЗАШТИТА НА ГЛАВА - Заштита на слух

Според стандардот: EN 352-1 / ANSI S3.19
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КУТИЈА ЗА ЧУВАЊЕ
ЧЕПОВИ ЗА УШИ

ЧЕПОВИ ЗА УШИ НА 
КОНЕЦ

ДИСПЕНЗЕР ЗА 400
ЧЕПОВИ, ПРАЗЕН

ЗАШТИТНИ ЧЕПОВИ ЗА УШИ 
НА КОНЕЦ, ВО КУТИЈА

37 dB / Лесни и самоприлагодливи на сите облици Арт. 5899300930

Арт. 0899300332

Арт.0899300335

Арт. 0899300338

Карактеристики:

• Со облик на куршум, од 
екстремно мека пена.

• Лесно се поставуваат во 
ушниот канал и удобни се за 
носење.

Карактеристики:

• SNR = 37 dB
• Пакување: 100 пара (200 парчиња)
• Дополнување на диспанзерот

Карактеристики:

• Чепови со меки перца кои овозможуваат многу удобна положба на 
носење.

• Високо изолациски перформанси со добро препознавање на сигнали 
и говор.

• Се испорачуваат во практична кутија за чување.

Карактеристики:

• За 1 пар чепови.

Карактеристики:

• Едноставна монтажа на ѕид и лесно 
полнење.

• Со еден потег, со систем на ротација, 
чеповите паѓаат во рацете на корисникот.

• Садот под раката спречува случајно паѓање 
на чеповите на под.

• Капацитет: 400 парчиња.

Карактеристики:

• Ергономски обликувани пенести чепови за уши со висок 
коефициент на придушување бучава (SNR = 37 dB).

• Брзо достапни и секогаш при рака со сигурносна лента.
• Пакување: 100 пара.

ЗАШТИТА НА ГЛАВА - Заштита на слух

Арт. 5899300332ЧЕПОВИ ЗА УШИ

Арт. 0899300336ЧЕПОВИ ЗА УШИ x100

27 dB / Лесни и самоприлагодливи на сите облици



ЗЗААШШТТИИТТАА  ННАА  
ЗЗААВВААРРУУВВААЧЧИИ
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ЗАШТИТА НА ЗАВАРУВАЧИ
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Заштитна маска за заварување

VELDO

Заштитна маска за заварување

TRUECOLOR

Арт. 0984700660

Арт. 0984700655

Карактеристики:

• Степен на затемнување DIN: 9-13
• Брзина на сензорот: 1/25.000 s
• Видно поле: 98 x 43mm
• Два оптички сензори
• Напојување: Соларни ќелии
• Сертифицирана согласно стандардите 

CE, ANSI, CSA, AS/NZS
• Два режими на работа: Заварување и 

Брусење
• Високо квалитетна пластика отпорна на 

кршење
• Тежина: 460g

Намена:
Маските за заварување со автоматско затемнување се дизајнирани да ги заштитат очите и лицето од искри, прсканици и штетно зрачење во нормални 
услови на заварување. Заштита при заварување за постапките: REL, MIG/MAG, TIG и други. Степенот на затемнување може рачно да се намести помеѓу 
4-8 / 9-13. Со проверка на табелата за степенот на затемнување, во зависност од процесот и постапката на заварување и јачината на струјата, може да 
се избере соодветниот степен на затемнување со вртење на копчето SHADE на внатрешната страна на маската.

Дополнителна опрема и резервни делови:

0984700662 Надворешно заштитно стакло за маска Veldo

0984700663 Внатрешно заштитно стакло за маска Veldo

0984700664 Резервен систем за глава за маска Veldo

0984700661 Резервна потна лента за маска Veldo

Според стандардот: EN 175, EN 379, EN 166

Карактеристики:

• Степен на затемнување: 4
• DIN нагодување: 4/4-8/9-13
• Оптичка класа: 1/1/1/1
• UV/IR заштита: Ниво 16
• Сензор 4: Оптички сензори
• Осетливост: Подесување од внатрешна 

страна
• Брзина на сензорот - затемнување: 

1/30,000s
• Брзина на сензорот - осветлување: 

0.3s-039s
• Напојување: Соларни ќелии + 

литиумска батерија
• Палење/гасење: Автоматско
• Работна температура: -5ºC до + 55ºC
• Материјал: Високо отпорен полиамид
• Тежина: 480g

0984700666 Надворешно заштитно стакло

0984700667 Внатрешно заштитно стакло 

0984700669 Резервен систем за глава

0984700668 Резервен носач

Дополнителна опрема и резервни 
делови:

Според стандардот: EN 175, EN 379



ЗАШТИТА НА ЗАВАРУВАЧИ
Заштитна маска за заварување

STELLA

Заштитна маска за заварување

STELLA WURTH DESIGN

Заштитна маска за заварување

STELLA BLACK CARBON

Арт. 0984700653

Арт. 0984700650

Арт. 0984700651 

НОВ
О

BEST
SELLER

РЕЗЕРВНИ СТАКЛА
За моделите: 0713 82 100 и 0713 82 101

Арт. 0984500101

Димензии на стаклото: 40 x 110 mm
Шифра / Опис

0984500101 Надворешно заштитно стакло
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Димензии на стаклото: 90 x 110 mm

0984500100 Резервно стакло провидно (тврдо 2 mm)

0984500108 Резервно стакло DIN 8 зелено

0984500109 Резервно стакло DIN 9 зелено

0984500110 Резервно стакло DIN 10 зелено

0984500111 Резервно стакло DIN 11 зелено

0984500112 Резервно стакло DIN 12 зелено

0984500113 Резервно стакло DIN 13 зелено

0984500114 Резервно стакло DIN 14 зелено

0984500200 Стакло 1000-часа безбојно

0984500208 Резервно стакло DIN 8 метализирано

0984500210 Резервно стакло DIN 10 метализирано

0984500211 Резервно стакло DIN 11 метализирано

Шифра / Опис

0984700656 Внатрешно заштитно стакло за маска Stella

0984700665 Надворешно заштитно стакло за маска Stella

0984700658 Резервен систем за глава за маска Stella   

0984700657 Резервна потна лента за маска Stella

Дополнителна опрема и резервни делови:

Карактеристики:

• Степен на затемнување  DIN: 9-13
• Брзина на сензорот: 1/30.000 s
• Видно поле: 98 x 55 mm
• Четри оптички сензори 
• Напојување: Соларни ќелии + две 

вградени литиумски батерии со рок на 
траење 5 - 7 години

• Сите контроли се на надворешната 
страна на маската - побрза работа без 
вадење на маската

• Дополнително подесување на носачот 
за глава - растојание од лице

• Сертифицирана согласно стандардите 
CE, ANSI, CSA, AS/NZS

• Два режими на работа: Заварување и 
Брусење

• Високо квалитетна пластика отпорна на 
кршење

• Тежина: 520 g

Според стандардот: EN 175, EN 379, EN 166



ЗАШТИТА НА ЗАВАРУВАЧИ

Заштитни очила

ЗА ЗАВАРУВАЧИ Арт. 0984502250
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Карактеристики:

• Ниво на заштита: DIN 5.
• За гасно и плазма режење.
• Интегрирана странична заштита.
• Панорамско стакло за широко видно поле.
• Го намалува отсјајот од прсканиците при 

заварување.
• Поглед без изобличување.
• Стакло со површински слој отпорен на гребење и 

внатрешен траен слој против замаглување.
• Сиво стакло за одлично препознавање на боите.
• Инфрацрвена заштита и заштита од отсјај.
• 100% УВ заштита (до 400 nm).
• Флексибилни двокомпонентни рачки за удобно 

носење и сигурно држење.
• Без отисоци - дури и после долго носење.
• Одлични во комбинација со маските за дишење.

ЗАШТИТА ЗА НОЗЕ Арт. 0984317 ЗАШТИТА ЗА РАЦЕ Арт. 0984318

Карактеристики:

• Приврзување за рамо
• Каиш за врзување околу зглобот
• Боја: природна
• Должина: околу 56 cm

Намена:

Особено погодни за 
употреба во заварувачки 
и стругарски работилници, 
ливници, ковачници и други 
металопреработувачки дејности.

ЗАВАРУВАЧКИ ПРЕСТИЛКИ Арт. 0984312 / Арт. 0984313

Карактеристики:

• Со градна заштита и 
прилагодливи каиши за 
врзување, па одговараат на 
сите големини на тело.

• Шпалт кожа
• Рапава површина
• Димензии 100 x 80 cm

Намена:

Идеална заштита од 
исекотини и абење. Лимарски 
работилници, стакларници, 
бродоградба, машиноградба, 
изработка на каросерии и сл.

Карактеристики:

• Со градна заштита и 
прилагодливи каиши за 
врзување, па одговараат на 
сите големини на тело.

• Полна кожа
• Мазна површина
• Димензии 100 x 80 cm

Намена:

Идеална заштита за: 
заварувачки работолници, 
фабрики за дестилација, 
ливници, погони за 
галванизација. Мазна кожна 
отпорна на прсканици, искри, 
заварувачки капки, течен 
челик и алуминиум.

Изработена од шпалт кожа

Карактеристики:

• Со заштита на стопалата
• Со два каиша на закопчување
• Должина: околу 40 cm

Намена:

Особено погодни за употреба 
во заварувачки и стругарски 
работилници и ливници.

Заштитни очила за заварувачи - FORNAX PLUS - DIN 5
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ЗАШТИТА НА ЗАВАРУВАЧИ
LAVA Арт. 05357572.. 36-47 ДЛАБОКА

Според стандардот SRPS EN ISO 20345:2008

Арт. 0984310014

Заварувачки ракавици

W-140

3D Air Active текстил

Црна кожа 

Да (композитна)

Да (кевларски)

Двослоен полиуретански

Антистатичка, менлива

715g

Постава:

Надворешен материјал:

Заштитна капа:

Меѓуѓон:

Ѓон:

Влошка:

Тежина плитка, гол.42:

10 5350050010

Големина / Шифра

Според стандардот:
EN 420:2003+A1:2009
EN 407:2004 - 413X4X
EN 12477:2001/A1:2005
– Тип A

Категорија: II

Материјал: Кожа

3143X

413X4X

ККООЖЖАА

ККООЖЖАА

Тип A

Карактеристики:

Изработени од високо квалитетна  
говедска кожа, овие ракавици се 
погодни за сите  стандардни постапки на 
заварување (MIG/MAG и REL), гасно и 
плазма сечење. 
Шевовите се изработени од затоплен 
кевларски конец (црна боја) отпорен на 
температура - за голема издржливост и 
продолжен работен век.

Намена:

Поради температурната отпорност може 
да се користат и за работа во погони за 
преработка на гума/пластика, како и во 
ливници.



Заварувачки ракавици

W-120

Заварувачки ракавици

W-130

Арт. 5350050010

Арт. 5350050210

Арт. 5350050310

10 5350050010

10 5350050210

10 5350050310

ЗАШТИТА НА ЗАВАРУВАЧИ
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Заварувачки ракавици

W-100
Големина / Шифра

Според стандардот:
EN 420:2003+A1:2009
EN 388:2016 - 2132X
EN 407:2004 - 413X4X
EN 12477:2001/A1:2005
– Тип A

Категорија: II

Материјал: Кожа
ККООЖЖАА

ККООЖЖАА

2132X

413X4X

Тип A

Карактеристики:

Цврсти заштитни ракавици за заварување 
за општа намена  изработени од полна 
кравја кожа и шпалт. Целата дланката 
и показалецот се изработени од полна 
кравја кожа, а наддланката и манжетната 
од шпалт кожа. Многу цврсти и 
издржливи. Отпорни на масло, маст и 
вода. Вкупна должина: 35 cm.

Намена:

За стите стандардни постапки на 
заварување, отстранување и општа 
употреба.

ККООЖЖАА

ККООЖЖАА

3132X

413X4X

Тип A

Според стандардот:
EN 420:2003+A1:2009
EN 388:2016 - 3132X
EN 407:2004 - 413X4X
EN 12477:2001/A1:2005
– Тип A

Категорија: II

Материјал: Кожа

Големина / Шифра Карактеристики:

Стандардни заштитни ракавици за 
општа употреба целосно изработени 
од говедска шпалт кожа. Температурна 
отпорност до 100ºC. Овозможуваат 
рацете да дишат. Без постава одвнатре. 
Вкупна должина: 35 cm.

Намена:

За стандардни постапки на заварување, 
сечење, стругање, отстранување и други 
груби работи.

Според стандардот:
EN 420:2003+A1:2009
EN 388:2016 - 2111X
EN 407:2004 - 412X4X
EN 12477:2001/A1:2005
– Tип B

Категорија: II

Материјал: Кожа
ККООЖЖАА

ККООЖЖАА

2111X

412X4X

Тип B

Големина / Шифра

Карактеристики:

Високо квалитетни обложени ракавици 
за заварување. Најквалитетна полна 
кожа 0,7 –  0,9 mm. Изразено чуство на 
допир. Манжетна изработена од шпалт 
кожа и поставена со термоизолационен 
материјал. Отпорни на масло, маст и 
вода. Исклучително издржливи со долг 
век на траење. Вкупна должина: 35 cm.

Намена:

За многу прецизна работа со одличен 
осет на допир при заварување. За TIG 
заварување и условно погодни за MIG и 
MAG заварување. Погодни за употреба 
и во индустрискиот сектор - боење со 
спрејови.



ССоо  ууппооттррееббаа  ннаа  ррееввооллууццииооннееррннии  ттееххннооллооггииии  ии  ссоо  ккооммббиинниирраањњее  ппооввееќќее  ммааттеерриијјааллии  ссооззддааддееннии  ссее  
ссппеецциијјааллннииттее  ппааттииккии  ссоо  PPEERRFFOORRMMEERR  ттррооссллоојјннииоотт  PPUU//PPUU//TTPPUU  ѓѓоонн..  ТТррооссллоојјннииоотт  ѓѓоонн  ддаавваа  ппооттппооллнноо  ннооввоо  ннииввоо  
ннаа  ууддооббнноосстт  ннаа  ррааббооттннииттее  ооббууввккии..  ООввооззммоожжуувваа  ррааммннооммееррннаа  ппооттппоорраа  ззаа  ццееллооттоо  ттееллоо..    ССоо  ссааммооттоо  ттооаа,,  ппррии  
ппооввееќќееччаассооввнноо  ссттооеењњее,,  ггоо  ддрржжии  вваашшееттоо  ттееллоо  ввоо  ппррааввииллннаа  ппооллоожжббаа  ккоојјаа  ее  ддооббрраа  ззаа  ’’ррббееттоотт  ии  ззггллооббооввииттее..

ЃОН

Слој од нешто 
потврд полиуретан, 

кој гарантира 
отпорност и 
стабилност

Слој мек пенест
полиуретан, 

за подобрена 
удобност

TPU слој - термички
обработен полиуретан,
кој благодаренние на

дополнителната
обработка е
значително 

поиздржлив на
абразија и пукање;

TPU исто така
подобро се однесува
на екстремно високи
и ниски температури

САКАТЕ ДА БИДЕТЕ ОРИГИНАЛНИ?

НУДИМЕ ПЕРСОНАЛИЗАЦИЈА на РАБОТНИ 
И БЕЗБЕДНОСНИ ЧЕВЛИ СО ЛОГОТО 

НА ВАШАТА КОМПАНИЈА.

*Минимална количина за нарачка - 50 пара.

Wurth Македонија ДООЕЛ Скопје 
Печатено во Северна Македонија

Сите права се задржани
Број / Шифра на брошурата: 9/2021

Го задржуваме правото на измени заради подобрување на квалитетот на производите, без претходна најава, во кое било време.
Сликите служат само за приказ и испорачаниот производ може да се разликува од прикажаниот.

Го задржуваме правото на печатни грешки и за истите не превземаме никаква одговорност.
Важат општите услови за користење.
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