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Krem ochronny do skóry LINDESA

68008 101
LINDESA F
Wykonanie
Z woskiem pszczelim. Zawierający tłuszcz krem
ochronny do skóry.
Zastosowanie
Daje specjalną ochronę przy kontakcie z wodnymi
roztworami (kwasy, zasady, roztwory soli), alkohola-
mi, emulsjami wiertarskimi, chłodziwem oraz 
w czasie prac z cementem, wapnem itp. Nadaje się
także do pielęgnacji po pracy odłuszczonej skóry. 

68008 102
LINDESA O
Wykonanie
Z woskiem pszczelim. Średnio natłuszczający
krem ochronny do skóry.
Zastosowanie
Nadaje się zwłaszcza do ochrony skóry przy
kontakcie z lakierami, benzynami, żywicami,
farbami, rozpuszczalnikami organicznymi, mate-
riałami malarskimi itp. Nadaje się też dobrze 
do pielęgnacji po pracy suchej i odtłuszczonej skóry.

68008 101

typ zawartość 68008 …
ml

LINDESA F 100 101
LINDESA O 100 102

68008 102

68008

Krem ochronny do skóry

6
Wykonanie
Reinol Drygard, nie natłuszcza, nie zawiera wosku 
i silikonu. Nie perfumowany, testowany dermatolo-
gicznie. Wspomaga odporność skóry. Emulsja (olej
w wodzie), zawiesina o dużej zawartości ciał stałych.
Ułatwia oczyszczanie skóry, łatwo zmywalny. 

Zastosowanie
Do prac, w czasie których nie jest możliwe noszenie
rękawic ochronnych. Chroni przy kontakcie 
z nierozpuszczalnymi w wodzie i/lub nie mieszający-
mi się z wodą substancjami drażniącymi i szkodliwy-
mi, tzn. przed bezpośrednim kontaktem 
z rozpuszczalnikami organicznymi jak paliwa,
parafina lub terpentyna, zawierające rozpuszczalniki

bejce, farby drukarskie, odtłuszczacze, 
żywice epoksydowe, roztwory gumy, 
lakiery, farby olejne i żywice 
poliestrowe, grafit, oleje 
hydrauliczne, mineralne 
i chłodząco-smarujące, pyły metali.

68015

zawartość 68015 …
ml

100 201

68015

Krem ochronny do skóry pr 88

L
Wykonanie
Rozpuszczalny w wodzie, lepki, nie natłuszczający.
Bez środków konserwujących i silikonów.
Zastosowanie
Chroni przed niewodnymi substancjami roboczymi 
i umożliwia ich łatwe zmycie tylko przy użyciu wody.
Przy właściwym dawkowaniu nie pozostawia
odcisków palców. Chroni przy pracach z olejem,

tłuszczem, grafitem, sadzą, produktami ze smoły 
i bitumicznymi, farbą, lakierem, klejem, sztuczną
żywicą, poliestrem, masami silikonowymi, klejem
PU, pyłem, włóknami szklanymi itp. pr 88 tworzy 
po wtarciu suchą, elastyczną i trwałą warstwę
ochronną jako skuteczną granicę między skórą 
i oddziaływującymi substancjami roboczymi. Funkcje
skóry (jak np. oddychanie, wydzielanie potu, zmysł
dotyku) nie są upośledzone.

68001 101

68001 102

zawartość 68001 …

100 ml puszka 101
1 l puszka 102

68001

Maść ochronny do skóry

8
68002
Maść ochronna do skóry Travabon®

Wykonanie
Rozpuszczalna w wodzie, nie zawiera tłuszczu 
i silikonu, duża zawartość ciał stałych, wiąże zabrudze-
nia, perfumowana.
Zastosowanie
Chroni przy pracach z oleistymi, nierozpuszczalnymi 
w wodzie substancjami roboczymi (np. oleje, lakiery,
grafit, pył metali, sadza). Ułatwia oczyszczanie skóry
poprzez emulgator wiążący brud. Podwyższone
działanie ochronne poprzez pigmenty chroniące skórę.
Chwytność pozostaje zachowana.

68003
Krem ochronny do skóry STOKO® Protect+®

Wykonanie
3-fazowa emulsja W/O/W. Oceniona wg HACCP, 
z aktywnym kompleksem z bisabololu 

i hamamelis. Szybko wchłania się, lekko natłuszcza, 
nie barwiony, bez silikonu, nie perfumowany.
Zastosowanie
Chroni, stabilizuje i regeneruje skórę przy pracy 
w wilgoci (np. z wodnymi substancjami roboczymi 
i mieszankami, chłodziwem, roztworami kwasów,
zasad, soli lub środków czyszczących). Chroni podczas
noszenia rękawic lub szczelnej odzieży ochronnej.

68004
Maść ochronna do skóry Arretil®

Wykonanie
Rozpuszczalna w wodzie, bez tłuszczu i silikonu, 
nie perfumowana.
Zastosowanie
Chroni przy pracy z wieloskładnikowymi żywicami (np.
epoksydowymi i poliestrowymi), olejem, łuszczem.
Podwyższone działanie ochronne poprzez pigmenty
chroniące skórę.

68002 10168002 102

68003 101

68003 102

68004

Travabon® STOKO Protect+® Arretil®
zawartość 68002 … 68003 … 68004 …

100 ml tuba 101 101 101
1000 ml miękka butelka 102 102

68002 - 68004 
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Emulsja ochronna do skóry

8
Emulsja STOKO®

Wykonanie 
Lotion, słabo natłuszczający, zawiera substancję
chroniącą skórę Eucoriol®, bez silikonu.

Zastosowanie 
Przeciw zmiękczeniu skóry przy pracy w wilgoci 
i noszeniu odzieży ochronnej. Ułatwia oczyszczanie
skóry po zabrudzeniu barwnikami. Wzmacnia skórę
przy obciążeniu mechanicznym.

68022

zawartość 68022 …

250 ml butelka 101

68022

Środek do mycia rąk

6
Wykonanie
Bezpiaskowa, lekko kwaśna.
Zawiera środek chroniący skórę.

Zastosowanie
Do usuwania uporczywych zabrudzeń.
Uwaga:
Ma znakomite własności czyszczące, chroni skórę, jest
skuteczna również przy usuwaniu dużych zabrudzeń.

68000 101
zawartość 68000 …

500 ml puszka 101
10 l wiadro 102

68000 102

68000

Środek do mycia rąk

68010
Środek do mycia rąk
Wykonanie
Do usuwania średnich i mocnych zabrudzeń. 
Ze środkiem chroniącym skórę. Nie wysusza skóry,
pH neutralne. Testowany dermatologicznie. Łatwo
usuwa olej, tłuszcz, smołę, farbę, bitum itp. Ulega
biodegradacji, nie zatyka odpływów.
Zastosowanie
W zabrudzone ręce lekko wcierać środek bez
dodatku wody, aż do rozpuszczenia brudu. Dodać

trochę wody, zmyć. Potem dokładnie spłukać wodą.
Bardzo oszczędny w zużyciu: 3 ml wystarczają do
dokładnego mycia.

68011 101 
Dozownik
Do puszki 3 l wraz z uchwytem na ścianę i śrubami.
68011 102 
Dozownik
Do wiadra 10 l.

środek dozownik
zawartość 68010 … 68011 …

puszka 3 l 101 101
wiadro 10 l 102 102

68010 - 68011

Środek do mycia rąk

8
Uwaga:
Dozownik STOKO VARIO dla miękkich butelek 1000
lub 2000 ml zobacz nr kat. 68030. 

68005 101 
Środek do mycia rąk Kresto®

Wykonanie
Ze specjalnym rozpuszczalnikiem. Pasta ze
środkiem ściernym Astopon® (uszlachetniona
mączka z łupinek orzecha włoskiego), ze substancją
chroniącą skórę Eucornol®. Bardzo duża zdolność
oczyszczania.
Zastosowanie
Do ekstremalnie silnych zabrudzeń (np. z oleju,
tłuszczu, smaru).

68005 100+103 
Środek do mycia rąk Krestopol®

Wykonanie
Pasta ze środkiem ściernym Astopon® (uszlachet-
niona mączka z łupinek orzecha włoskiego) 

i Palinol® (kombinacja substancji aktywnych
składająca się z odżywki na bazie naturalnych
składników oraz substancji pielęgnujących), 
z aloesem.
Zastosowanie
Do mycia rąk bez użycia rozpuszczalników, z bardzo
dużym udziałem środka ściernego, do ekstremal-
nych zabrudzeń (np. olejami, tłuszczami, sadzą,
grafitem, smarami).

68005 099+102 
Środek do mycia rąk Solopol® 

Wykonanie
Pasta ze środkiem ściernym Astopon® (uszlachet-
niona mączka z łupinek orzecha włoskiego) 
i Palinol® (kombinacja substancji aktywnych
składająca się z odżywki na bazie naturalnych
składników oraz substancji pielęgnujących).
Zastosowanie
Do mycia rąk bez użycia rozpuszczalnika. 
Do bardzo silnych zabrudzeń (np. olejami, tłuszcza-
mi, sadzą, grafitem, smarami).

68005 10168005 102

68005 103
68005 099

68005 100

produkt zawartość 68005 …

Kresto® tuba 250 ml 101
Krestopol® tuba 250 ml 100
Krestopol® miękka butelka 2000 ml 103

Solopol® tuba 250 ml 099
Solopol® miękka butelka 2000 ml 102

68005

68010 102 + 68011 102

68010 101 + 68011 101

ß
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Krem do pielęgnacji skóry

6
Wykonanie
Reinol P, łatwo wchłania się, testowany dermatolo-
gicznie. Krem ten wspomaga naturalne funkcje
obronne naskórka. Nie wpływa negatywnie 
na normalne funkcje skóry (oddychanie, wydzielanie
wilgoci, zmysł dotyku).

Zastosowanie
W przemyśle, rękodzielnictwie, rzemiośle itd.
Dozowanie: ok. 1,5 ml.

68025

zawartość 68025 …
ml

100 101

68025

Preparaty do pielęgnacji skóry

8
Wykonanie
Bez silikonu, do skóry normalnej do suchej.
Zastosowanie
Szybko wchłaniający się, regenerujący krem 
do pielęgnacji skóry do codziennej pielęgnacji skóry
obciążonej przez pracę zawodową i środowisko.

Uwaga:
Dozownik STOKO VARIO dla miękkich butelek 
1000 lub 2000 ml zobacz nr kat.68030.

68026 
Krem do pielęgnacji skóry Stokolan®

Wykonanie
Średnio natłuszczający krem do rąk i twarzy. 
Z mocznikiem i gliceryną, oddziałuje kojąco 
na skórę, ma wysokie działanie pielęgnacyjne.
Zastosowanie
Codzienna pielęgnacja obciążonej skóry.

68027 
Krem do pielęgnacji skóry Estolan®

Wykonanie
Lekka pielęgnacja bazowa, dla skóry normalnej.
Zastosowanie
Szybko wchłania się, do stałej pielęgnacji. 
Nie pozostawia przeszkadzającego tłustego filmu.

68026 101

68027

68026 102

produkt zawartość 68026 … 68027 …

Stokolan® tuba 100 ml 101
Stokolan® miękka butelka 1000 ml 102

Estolan® tuba 100 ml 101

68026 - 68027

Dozownik STOKO®

8
STOKO Mat® Vario
Wykonanie
Korpus ze stali szlachetnej, biała powłoka.

Zastosowanie
Dozownik ścienny do dozowania z miękkich butelek
1000 lub 2000 ml produktów STOKO® Skin-Care.

68030

wys. x szer. x głęb. mm 68030 …

322 x 126 x 140 101

68030

Dozowniki obsługiwane łokciem/mydła

68031 101
Dozownik obsługiwany łokciem
Wykonanie
Dozownik z tworzywa sztucznego, z krótką dźwignią
łokciową i zamknięciem.

Uwaga:
Pasujące wkłady wymienne z mydłem zobacz nr kat.
68031 102.

68031 102
Wkłady wymienne
Wykonanie
Delikatne kremowe mydło z aktywnymi substancjami
ochronnymi, dzięki wzajemnej kombinacji wysoko-
wartościowych, nie wysuszających, chroniących
skórę substancji, mydło uzyskuje dobre oddziaływa-
nie czyszczące i jest bardzo łagodne dla skóry.
Opakowanie = 12 sztuk.

Uwaga:
Dla dozownika obsługiwanego łokciem nr kat. 68031
101.

68031 101

68031 102

typ wys. x szer. x głęb. mm zawartość 68031 ...
ml

dozownik obsługiwany łokciem 180 x 105 x 90 - 101
wkłady z mydłem - 950 102

68031
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Jednorazowe rękawice z nitrylu Dermatril®

u
Wykonanie 
Nitryl, nie pudrowane, bez naturalnego lateksu
i wywołujących alergię substancji jak Tiuramy,

benzotiazole i tioimocznik. Jako ochrona przed
chemikaliami zgodnie z EN 374 i jako ochrona
produktu. 
W pudełku zawierającym 100 sztuk.

68075

wielkość 68075 …

10 101

68075

Rękawice jednorazowe z lateksu

Wykonanie
Bez szwów, talkowane, obustronne do użycie, 
w pudełku dozującym po 100 sztuk.

68080

wielkość 68080 …

10 101

68080

Rękawice bawełniano-trykotowe

Wykonanie
Farbowane na biało. Najlepsze właściwości użytko-
wania, dobre wrażenie dotykowe i ruchliwość. 
Z kciukiem, oddychające. 
Opakowanie = 12 par.

Zastosowanie
Ślady brudu i zużycia natychmiast są zauważalne.
Produkt odporny na odciski palców. Nadają się 
do noszenia pod innymi rękawicami.

68085

wielkość 68085 …

M (7 - 8) 101
L (10) 102

XL (13) 103

68085

długość 68086 …
ok. cm

1 para 27 101

Rękawice ochronne do prac montażowych 

M
Wykonanie 
Bardzo lekkie, rękawice do prac montażowych.
Dzięki całkowicie nowemu kształtowi dotąd nie
osiągnięte wrażenie dotykowe i czucie przez palce.
Opuszki palców, kciuki i wnętrze dłoni z impregnacją
NBR. Podszewka: Bawełna Interlock, powłoka:
Specjalne NBR (nitryl kauczukowy) EN 388, kolor
biały.

Zastosowanie
Montaż precyzyjny i drobnych części, sortowanie,
prace kontrolne, ochrona produktu.

68086

68086

Inne produkty ochrony pracy i informacje 
znajdziecie Państwo w naszym nowym

Chętnie prześlemy Państwu katalogi tematyczne. 
Możecie je Państwo zamówić łatwo i szybko pod nr:

Fax: 032 205 37 63
Telefon: 032 205 41 10

katalogu PSA
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Rękawice ochronne

M
Wykonanie 
Wysokogatunkowe rękawice ochronne z dosko-
nałym czuciem, bardzo wytrzymałe, powłoka bez
szwów. Podszewka: Bawełna Interlock, powłoka:
Specjalne NBR (nitryl kauczukowy), EN 388.

Zastosowanie 
Przetwarzanie metali, konserwacja, prace lakier-
nicze, remontowe i kontrolne. Dobra odporność 
na oleje, tłuszcze i paliwa.

68089

długość 68089 …
ok. cm

1 para 27 101

68089

Rękawice z PVC

Wykonanie
Rękawice wysokiej jakości wykończone od
wewnątrz podszewką trykotowo-bawełnianą. EN 388
EN 374/3, kat.II. Rozmiar 10. Długość ok. 40 cm.

Opakowanie=12 par. 68090

długość 68090 …
cm
40 101

68090

Rękawice robocze

Wykonanie 
Długie, grzbiet i kołnierz z materiału tekstylnego 
z wkładką ochronną i ściągaczem gumowym,
wewnątrz podszewka. 

68100 101 
Sztuczna skóra, wnętrze dłoni z podszewką, biały
drelich. Kolor żółty. Wielkość 10.

68100 102
Skóra świńska, dłoń wewnętrzna z podszewką. 
CE Kat. I.

68100 103 
Skóra meblowa, najwyższa jakość, wzmocnienie
wnętrza dłoni, mankiet Canvas, jasne kolory,
rozmiar 10.

68100 104 
-Stierkopf natur- 
Skóra bydlęca, najwyższa jako, gumowy mankiet,
wnętrze dłoni wykładane, grubość min. 1,2 mm.
wielk. 10. EN 388 kat. II.

68100 103 68100 104

68100 101

68100 102

opakowanie = 68100 …

12 par 101
12 par 102
12 par 103
1 para 104

68100

Rękawice bawełniane Sahara 100

u
Wykonanie
Specjalna powłoka nitrylowa na powierzchni
wewnętrznej i na palcach, odporne na wilgoć,
wysoka odporność mechaniczna. Wysokiej jakości

trykot bawełniany na grzbiecie dłoni zapewnia
ergonomiczne dopasowanie, najwyższą jakość
noszenia oraz wysoką oddychalność. Dodatkowa
ochrona nadgarstka dzięki ściągaczowi. Nr II, EN
420, EN 388 Level 3111. Opakowanie po 10 par.

68101

wielkość 68101 ...

7 ( ) 101
8 ( ) 102
9 103

10 104

68101

Wydajność potrzebuje jakości.
www.atorn.pl

Gwintowniki ATORN:

wiercenia ATORN.

. ( )- częściowo z zapasów
magazynowych.
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Rękawice nylonowe Camapur Comfort 626

u
Wykonanie
Powłoka PU na powierzchni dłoni i nad kostkami
palców. Ekstremalnie dobre wyczucie dotykowe,
ciasne dopasowanie do kształtu dłoni, wysoka

odporność mechaniczna i bezpieczeństwo chwytu.
Aktywna wymiana powietrza poprzez trykot poliami-
dowy na grzbiecie dłoni. Nieznaczna podatność na
zabrudzenia. Nr II, EN 388 Level 2131. Opakowa-
nie po 10 par.

68103

wielkość 68103 ...

7 ( ) 101
8 ( ) 102
9 103

10 104

68103

Rękawice z dzianiny Polytril Air

Ä
Wykonanie
Lekkie bezszwowe dzianinowe rękawice z 5
palcami. Czarny poliamid w połączeniu z dodatkową
powłoką wnętrza dłoni z czarnego spienionego
nitrylu sprawiają, że rękawice są nieczułe na brud.

Duża odporność na ścieranie. Nr II, EN 420, EN 388
Level 4121. Opakowanie po 10 par.
Zastosowanie
Do prac montażowych w brudnym, tłustym i
zaolejonym środowisku.

68105

wielkość 68105 ...

7 ( ) 101
8 ( ) 102
9 103

10 104
11 ( ) 105

68105

Rękawice nitrylowe

Wykonanie
Zastosowanie wielorakie. W rękawicach nitrylowych
skupiają się zalety naturalnej bawełny i wysoka
wytrzymałość powłoki nitrylowej. Duża wytrzy-
małość na cięcie, nakłucia i tarcie, odporne 
na tłuszcze i oleje, grzbiet rękawic częściowo 
z powłoką.
Zastosowanie
Do prac montażowych i konserwacyjnych, przy
obróbce metali, w przemyśle samochodowym 
i okrętowym itd.

68110 100
Wykonanie lekkie, grzbiet rękawic z częściową
powłoką, wytrzymałe na rozerwanie, odporne 
na tłuszcze i oleje, ze ściągaczem, precyzyjne wyczucie
dotykowe i przyjemność noszenia. CE kat. II.

68110 101
Wykonanie ciężkie, z kołnierzem ze sukna
żaglowego wg CE kat. II. Grzbiet rękawic bez
powłoki.

M

68110 103
Rękawice ochronne PROFI-CLASSIC
Ściągacz, DIN EN 388, bardzo dobry suchy/mokry
chwyt, znakomity komfort noszenia.

68110 101

68110 103

opakowanie = 68110 …

12 par 100
12 par 101
1 para 103

68110

. ( )- częściowo z zapasów
magazynowych.

Wielkość 68106 ...

L 201
XL 202

XXL 203

Rękawice dla mechaników68106

Wykonanie
Wnętrze dłoni z mocnego mikrowłókna, wierzch z
materiału spandex. Dzięki miękkiemu materiałowi
wnętrza dłoni i elastycznemu wierzchowi uzyskano
doskonale dopasowaną formą. Szorstkie, mocne
wzmocnienie mikrowłóknem w miejscach podle-

gających największym obcieniom. Zamek na rzepy
na nadgarstku mocno trzyma rękawicę na ręce. 
EN 420, kat. I. opak. = 1 para

68106
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Rękawice żaroodporne

Wykonanie
Bezszwowe rękawice bawełniane, komfortowe 
i wygodne w użyciu. Chronią przed działaniem
temperatury do 250°C. Obustronnie pokryte
nitrylem N do polepszenia chwytności i wytrzy-
małości. Kat I.

Zastosowanie
Idealne do prac przy przedmiotach o wysokiej
temperaturze.
Opakowanie = 1 para.

68115

wielkość 68115 …

XL ( 10 ) 102

68115

Rękawice z dzianiny Dyneema®

Wykonanie
Najwyższy komfort, długa żywotność, bardzo
wytrzymałe. Włókno Dyneema® zapewnia
zwiększoną wytrzymałość na cięcie oraz optymalne
dopasowanie. Szare, odporne na cięcie, palce 
i wnętrze dłoni z powłoką PU. Zgodnie z EN 388. 
Nr II, EN 420. Opakowanie = 1 para.

68118

wielkość 68118 …

8 101
10 102

68118

Rękawice ochronne do cięcia

Wykonanie
Dzianina Kevlar, obustronnie z pęczkami PCV. 
EN 388 i EN 407. Opakowanie = 1 para.

68120

wielkość 68120 …

8 101
10 102

68120

Stopery do uszu

ö
68150 101
Stoper do uszu z pianki
Wykonanie
Z gładką powłoką zewnętrzną, zwężające się 
i wyprofilowane. Dopasowuje się optymalnie 
do kształtu przewodu słuchowego i umożliwia łatwe
wkładanie i zamykanie wejścia do ucha. Wartość
SNR: 35 dB. Opakowanie = 200 par.

68150 201
Stoper do uszu na kabłąku QB1
Wykonanie
Lekki i komfortowy. Specjalny ergonomiczny kształt
zapewnia konieczny odstęp zatyczki, np. po zdjęciu
nie odkształca się.
Wartość SNR: 26 dB.

68150 202
Zatyczki zapasowe
Do stoperów do uszu na kabłąku nr kat. 68150 201.
Opakowanie = 50 par.

68150 101

SNR 35 Tłumienie hałasu - Europa (EN) H=34 M=32 L=31 SNR=35 dB
EN 352;1993 PART 2/ISO 4869-1:1992

. częstotliwość (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

. Ø ochrona przed hałasem dB/(A) 33.4 34.1 35.5 37.6 34.9 35.7 42.5 44.1

. standardowe odchylenie dB(A) 4.6 4.7 4.6 4.1 5.0 2.8 2.9 4.2

. przyjęta wartość ochrony dB(A) 28.8 29.4 30.9 33.5 29.9 32.9 39.6 39.9

SNR 26 tłumienie hałasu - Europa (EN) H=28 M=22 L=21 SNR=26 dB
EN 352-2;1993

. częstotliwość (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

. Ø ochrona przed hałasem dB/(A) 24.8 28.1 26.5 24.5 25.1 31.7 42.5 40.9

. standardowe odchylenie dB(A) 4.3 3.2 5.6 5.7 3.3 4.0 1.8 4.7

. przyjęta wartość ochrony dB(A) 20.5 24.9 20.9 18.8 21.8 27.7 40.7 36.2

opakowanie = 68150 …

200 par 101
1 szt. 201

50 par 202

68150 201

68150
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Dozownik stoperów Bilsomat 400

ö
68155 
Wykonanie 
Dozownik typ Bilsomat 400:
Łatwy w obsłudze dozownik stoperów Bilsom. sel.
Łatwy montaż i proste wyjmowanie stoperów
ułatwiają ochronę słuchu. Łatwe napełnianie przy
każdym stanie wypełnienia, przezroczyste wzorni-
ctwo ułatwia kontrolę stanu wypełnienia. Stopery
wyjmuje się pojedynczo, po prostym przekręceniu
wpadają do dłoni. Płytka zbierająca zapobiega
dodatkowo spadnięciu na ziemię.  
Ochrona słuchu typ Bilsom 303:
Wydajny stoper do jednokrotnego użytku. Z pianki
poliuretanowej, uformowany stożkowato optymalnie
pasuje do przewodu słuchowego, gładka i higie-
niczna powierzchnia, w 2 wielkościach do dokładne-
go dopasowania: L do średnich i dużych przewodów
słuchowych, S do małych przewodów słuchowych.
Wydajność: SNR = 33, H = 32, M = 29, L = 29.
Kolor: biało-żółty.
Zastosowanie 
Do umieszczenia przy wejściu do miejsc, w których
panuje hałas, dzięki temu ochrona słuchu będzie
dostępna tam, gdzie jest potrzebna, równocześnie
przypomina to o noszeniu stoperów. 

68155 101 
Wykonanie 
Z 400 parami Bilsom 303, wielkość L. 

68155 102 
Wykonanie 
Z 400 parami Bilsom 303, wielkość S. 

68156 
Opakowania do uzupełniania do Bilsomat 400 

68156 101 
Wykonanie 
200 par Bilsom 303, wielkość L. 

68156 102 
Wykonanie 
200 par Bilsom 303, wielkość S. 

68155

68156

dozownik      opakowanie do uzupełniania
wielkość opakowanie = 68155 … 68156 …

par
303 L 400 101
303 S 400 102
303 L 200 101
303 S 200 102

68155 - 68156

Nausznik ochronny/pudełko na nauszniki

68160 101

Nausznik ochronny
Wykonanie
Z kabłąkiem z tworzywa, miękka, przyjemna dla
skóry poduszka pasuje do każdej wielkości głowy,
wysoki komfort noszenia także podczas długiego
czasu użytkowania i noszenia. Wartość EN 352-1.
SNR: 29 dB(A).

68160 104
Pudełko na nauszniki
Wykonanie
Z tworzywa ABS, kolor niebieski, chroni przed pyłem
i wodą rozpryskową, łatwe mocowanie przy pomocy
śrub lub przez przyklejenie. Łącznie z materiałem
montażowym. Wymiary 23,6 x 22,5 x 12,5 cm.

68160 101 68160 104

68160 …

nausznik ochronny 101
pudełko na nauszniki 104

68160

68161 …

101

68161

Nausznik ochronny68161

ö
Typ Leightning L2F High Visibility
Wykonanie
Składany kabłąk na głowę dla praktycznego
przechowywania. Muszle nauszników w kolorze
fluorescencyjnej zieleni zapewniają doskonałą
widoczność podczas złej pogody lub w ciemności-
ach. Eksluzywny odblaskowy kabłąk jest bardzo
dobrze widoczny w strumieniu światła i zapewnia
większe bezpieczeństwo, szczególnie przy złym
oświetleniu. Technologia Air Flow Control zapewnia
optymalne sprawność tłumienia we wszystkich

zakresach częstotliwości bez zmiany wielkości
nauszników lub wagi. Wkładane poduszeczki
uszczelniające można szybko i łatwo wymienić.
Kolor: Fluorescencyjna. zieleń, czerń lub szary,
odblaskowe paski. Waga 236 g. Sprawdzone
zgodnie z EN 352-1. SNR = 32 dB. H = 32, M = 30,
L = 24.
Zastosowanie
Idealne do noszenia w nocy, w złych warunkach
świetlnych i niekorzystnych warunkach pogodowych.
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Nausznik ochronny

ö
68162 101
Nausznik ochronny Typ Leightning L2
Wykonanie
Kabłąk na głowę ze stali sprężynowej 
do największych obciążeń. Miękka wyściółka kabłąka 
z pianki i przyjemne poduszki uszczelniające (wymien-
ne) zapewniają najwyższy komfort przy długim czasie
noszenia. Teleskopowa regulacja wysokości zapewnia
perfekcyjne usadowienie przy każdej wielkości głowy.
Sprawdzone zgodnie z EN 352-1.
Kolor: Muszle szare, kabłąk czarny.
Wartość SNR = 31 dB. H=31 dB, M=29 dB, L=22 dB.

Zastosowanie
Do średnich zakresów hałasu i długich czasów
noszenia.

68162 201
Zestaw higieniczny
Wykonanie
Pianka. Do nausznika ochronnego 
(nr kat. 68162 101).

68162 101

68162 …

nausznik ochronny 101
zestaw higieniczny 201

68162

Ochronniki słuchu Optime

3
68163 101
Optime I
Wykonanie
Bardzo wielostronny i szczególnie lekki (180 g). Ten
ochronnik słuchu ma wąski przekrój, jednakże
wewnątrz posiada wspaniałą głębokość. Można go
łatwo łączyć z innym wyposażeniem. Idealny wybór
dla wszystkich, którzy potrzebują pełnego zabez-
pieczenia ochronnikami na krótszy lub dłuższy okres
czasu. Sprawdzone zgodnie z EN 352-1/352-3.
SNR = 27 dB. H = 32, M = 25, L = 15.
Zastosowanie
Lekkie natężenie hałasu. Warsztat, blacharnia,
drukarnia, hobby i czas wolny.

68163 201
Optime II
Wykonanie
Optime II został opracowany dla silnego narażenia
na hałas i dlatego chroni efektywnie również przy
bardzo niskich częstotliwościach. Pierścienie
uszczelniające wypełnione mieszanką płynu i pianki
i zapewniają optymalne uszczelnienie przy lekkim
ucisku. Wysoki komfort noszenia pozostaje niezmie-
niony również podczas długiego czasu użytkowania.
Kabłąki na głowę z regulowaną bezstopniowo

wysokością i elastyczne w celu dopasowania 
do kształtu głowy. Waga 210 g. Sprawdzone
zgodnie z EN 352-1/352-3. SNR = 31 dB. H = 34,
M = 29, L = 20.
Zastosowanie
Silne natężenie hałasu. Praca z maszynami 
budowlanymi, wiertarkami pneumatycznymi 
i w rolnictwie.

68163 301
Optime III
Wykonanie
Optime III to najlepszy wybór do ochrony przed
skrajnie silnym obciążeniem hałasem. Podwójna
obudowa minimalizuje rezonans w nausznikach.
Zapewnia to maksymalne tłumienie dźwięków 
o wysokich częstotliwościach i jednocześnie
umożliwia zrozumienie sygnałów i mowy. Akus-
tyczne połączenie między wewnętrzną przestrzenią
i przestrzenią pomiędzy obudowami zapewnia
optymalne tłumienie przy niskich częstotliwo-ściach.
Szeroki, miękko wyściełany kabłąk. Waga 285 g.
Sprawdzone zgodnie z EN 352-1/352-3.
SNR = 35 dB. H = 40, M = 32, L = 23.
Zastosowanie
Bardzo silne natężenie hałasu. Lotniska, kopalnie 
i maszynownie.

68163 101

68163 201

68163 301

typ 68163 ...

Optime I 101
Optime II 201

Optime III 301

68163

Inne produkty ochrony pracy i informacje 
znajdziecie Państwo w naszym nowym

Chętnie prześlemy Państwu katalogi tematyczne. 
Możecie je Państwo zamówić łatwo i szybko pod nr:

Fax: 032 205 37 63
Telefon: 032 205 41 10

katalogu PSA
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Maski przeciwpyłowe

Ä
68202 101
Wykonanie
FFP1 zgodnie z EN 149:2001.
Maska przeciwpyłowa z miękką, przyjazną dla skóry
krawędzią uszczelniającą w okolicy nosa. Wytrzy-
małe na rozrywanie i elastyczne taśmy zapewniają
silne osadzenie. Nie zawiera PCV, silikonu i lateksu.
Zagłębienie na nos: kolor żółty. 
Opakowanie = 20 sztuk.

68202 102
Wykonanie
FFP2 zgodnie z EN 149:2001.
Maska przeciwpyłowa z miękką, przyjazną dla skóry
krawędzią uszczelniającą w okolicy nosa. Wytrzy-
małe na rozrywanie i elastyczne taśmy zapewniają
silne osadzenie. Nie zawiera PCV, silikonu i lateksu.
Zagłębienie na nos: kolor zielony.
Opakowanie= 20 sztuk.

68202 103
Wykonanie
Jak nr kat. 68202 102, jednakże z zaworem
wydechowym.
Opakowanie = 20 sztuk.

68202 104
Wykonanie
FFP3 D zgodnie z EN 149:2001.
Składana maska w czystym, higienicznym poje-
dynczym opakowaniu z zaginaną krawędzią
uszczelniającą soft w okolicy nosa i zawór wyde-
chowy. Maska ta zapewnia niewielki opór przy
oddychaniu także przy wysokim nasyceniu filtra 
i wysoką chłonność (gromadzenie) materiału
filtrującego. Nie zawiera PCV, silikonu i lateksu.
Opcjonalny test z pyłem dolomitowym przeprowa-
dzono z pozytywnym skutkiem! Zagłębienie na nos:
kolor czerwony.
Opakowanie = 10 sztuk.

68202 101

stopień ochrony opakowanie = 68202 …
sztuk

FFP 1 20 101
FFP 2 20 102
FFP 2 20 103
FFP 3 10 104

68202 102-103

68202 104

68202

Maski przeciwpyłowe

Q
Wykonanie
Korpus maski wyprofilowany, zagłębienie na nos
można indywidualnie dopasowywać.

68203 201
Maska przeciwpyłowa FFP 2
Zastosowanie
Małe drobiny pyłu do 10-krotnej wartości granicznej.

68203 202-203
Wykonanie
Maski chroniące drogi oddechowe z patentowym
zaworem wydechowym Cool Flow dla najwyższego
komfortu oddychania. Okulary nie zachodzą mgłą.

68203 202
Maska przeciwpyłowa FFP 2 z zaworem wyde-
chowym Cool Flow.
Zastosowanie
Małe drobiny pyłu do 10-krotnej wartości granicznej.

68203 203
Maska przeciwpyłowa FFP 2D z zaworem
wydechowym Cool Flow, regulowaną taśmą 
i krawędzią uszczelniającą.
Zastosowanie
Małe drobiny pyłu do 10-krotnej wartości granicznej.

68203 201 

stopień ochrony opakowanie = 68203 …
sztuk

FFP 2 20 201
FFP 2 10 202

FFP 2D 5 203

68203 202

68203

68203 203

Maski przeciwpyłowe

m
68200 201
Wykonanie
Wzmocniona powłoka zewnętrzna, wnętrze miękkie,
elastyczne zagłębienie na nos. Stopień ochrony FFP 1, 
EN 149: 2001, CE 0086.
Zastosowanie
Ochrona przed stałymi, nietrującymi cząsteczkami,
występującymi w zakładach przemysłowych,
rzemieślniczych itp.

68200 202
Wykonanie
Stabilna powłoka zewnętrzna, elastyczne zagłębie-
nie na nos, zawór wydechowy, niewielki opór, duży
komfort noszenia i uszczelnienie wewnętrzne 
z pianki, taśma do mocowania na głowie. 
Stopień ochrony FFP 2, EN 149: 2001, CE 0086.
Zastosowanie
Toksyczne pyły i włókna. Chroni przed stałymi,
szkodliwymi dla zdrowia, mniej trującymi sub-
stancjami.

68200 201

stopień ochrony opakowanie = 68200 …
sztuk

FFP 1 20 201
FFP 2 10 202

68200



ß Narzędzia specjalne i ochrona pracy

Zamówienia Hotline - Fax: 032 205 37 63 www.hhw.pl 68.11. ( )- częściowo z zapasów
magazynowych.

6

Maski przeciwpyłowe seria 9300

Q
Wykonanie
Trzyczęściowe wzornictwo jak również bardzo
miękka włóknina na wewnętrznej stronie zapewniają
najwyższy komfort, bezproblemowe mówienie 
i wysoką gotowość noszenia . Zintegrowane zagłębie-
nie na nos z wyściółką pochłaniającą pot. Maska
wyróżnia się higienicznym pojedynczym opakowa-
niem i zaworem wydechowym Cool-Flow.

68206 101
Wykonanie
Typ 9312
Stopień ochrony FFP1 wg EN 149:2001, 4krotna
wartość graniczna dla cząsteczek. Kolor taśmy:
kolor żółty.

68206 102
Wykonanie
Typ 9322
Stopień ochrony FFP2 wg EN 149:2001, 10krotna
wartość graniczna dla cząsteczek. Kolor taśmy:
niebieski.

68206 103
Wykonanie
Typ 9332
Stopień ochrony FFP3 wg EN 149:2001, 30krotna
wartość graniczna dla cząsteczek. Kolor taśmy:
kolor czerwony.

68206

stopień ochrony opakowanie = 68206 ...
sztuk

FFP 1 10 101
FFP 2 10 201
FFP 3 10 301

68206

Maska przeciwgazowa 4279 (nie wymagająca konserwacji)

Q
Wykonanie
Nie wymagająca konserwacji maska zapewnia
najwyższe bezpieczeństwo i łatwą obsługę. Dwa
duże elementy filtrujące z węglem aktywnym
powodują niewielki opór przy oddychaniu, duże pole
widzenia dzięki niskoprofilowej konstrukcji, parabo-
liczny zawór wydechowy redukuje nadmierne
gromadzenie się ciepła. Miękki, przyjazny dla skóry

materiał maski. Lekkie i wyważone wzornictwo,
elastyczne taśmy z uchwytem na głowę, łatwe 
do zamocowania taśmy na kark. EN 405:2002.
Zastosowanie
Pary organiczne, nieorganiczne i kwaśne gazy oraz
amoniak do 10-krotności wartości MAK lub 1000
ml/m3, w zależności od tego, która wartość zostanie
osiągnięta jako pierwsza. Drobny pył do 30-krot-
ności wartości granicznej.

Do prac z amoniakiem, metyloaminą, chlorem,
wybielaczami, kwasem solnym, dwutlenkiem siarki,
siarkowodorem, rozpuszczalnikami.
FFABEK1P3D. 68215

68215 …

101

68215

Okulary ochronne z tworzywa

4
68240
Wykonanie
Lekkie okulary ochronne z dwoma szybkami,
giętkimi przeciwpoślizgowymi sportowymi zauszni-
kami zapewniającymi przyjemne noszenie. Miękkie
noski dbają o optymalne osadzenie. Noski można
zdjąć do czyszczenia.100 % ochrony przed promie-
niowaniem UV, odporne na zadrapania, nie za-
chodzą mgłą. EN 166-168.
Zastosowanie
Prace na zewnątrz i wewnątrz.

68240 101-102
Typ MAX P6
Wykonanie
Ramki krystaliczne srebrne.

68240 201-202
Typ MAX T7
Ramki krystaliczne czarne.

68240 101

68240 201

68240 202

MAX P6 MAX T7
szybka ramka 68240 ... 68240 ...

przezroczysta krystaliczny srebrny 101
szara tonowana krystaliczny srebrny 102

przezroczysta krystaliczny czarny 201
szara tonowana krystaliczny czarny 202

68240

Okulary ochronne z tworzywa

4
Typ MAX AS
Wykonanie
Bardzo lekkie, bezoprawkowe okulary ochronne o
sportowym wyglądzie. Zespolona szybka poliwęgla-
nowa optymalnie dopasowana do kształtu twarzy
zapewnia bardzo dobrą osłonę obszaru oczu. Giętkie

końcówki zauszników i miękki nosek podwyższają
komfort noszenia i zapewniają perfekcyjne osadze-
nie. Ramki czarno-srebrne. Szybka przezroczysta,
100% ochrony przed promieniowaniem UV, odporne
na zadrapania, nie zachodzą mgłą. EN 166-168.
Zastosowanie
Do warsztatów, zakładów montażowych i laborato-
riów.

68241

68241 ...

101

68241

68240 102
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Okulary ochronne z tworzywa

4
68246 101-105
Typ MAX C4
Wykonanie
Z poliwęglanu. Bardzo lekkie. Optymalne dopasowa-
nie i zakres osłony. 100 % ochrony przed promienio-
waniem UV, odporne na zadrapania, nie zachodzą
mgłą. EN 166-168.
Zastosowanie
Do warsztatu, zakładów montażowych i laboratoriów
jak również jako okulary dla gości.

68248 201
Typ MAX Z5
Wykonanie
Odporne na zadrapania i nie zachodzące mgłą
szybki z poliwęglanu, chroni dodatkowo okolice
brwi. Zauszniki z nylonu, ramki czarne. Najlepsze
dopasowanie i widoczność we wszystkich kierun-
kach.100% ochrona przed promieniowaniem UV. 
EN 166-168.

Zastosowanie
W warsztatach i zakładach montażowych.

68248 101
Typ MAX Z8
Wykonanie
Zauszniki z mocnego metalu. Miękkie, powleczone
PCV końcówki zauszników zapewniają przyjemne
noszenie. Duża szybka chroni okolice brwi 
i zapewnia dobrą widoczność na boki. Kolor ramy
srebrny, szybki przezroczyste, 100% ochrony przed
promieniowaniem UV, odporne na zadrapania i nie
zachodzące mgłą. EN 166-168.
Zastosowanie
Do warsztatu, zakładów montażowych, ekstremal-
nych warunków pracy.

68246 101

68248 101

68246 102 68246 103 68246 104 68246 105

68248 201

MAX C4 MAX Z5 MAX Z8
szybki 68246 … 68248 ... 68248 …

przezroczyste 101 201 101
szare 102
żółte 103

pomarańczowe 104
niebieskie 105

68246 - 68248

Okulary ochronne z tworzywa

4
Typ MAX A1
Wykonanie
Klasyk wśród okularów ochronnych z zausznikami 
z elastycznego nylonu. Elastyczne końcówki
zauszników tworzą dwa składniki z bardzo miękkimi
pęczkami, które dbają o lepsze oparcie tych
okularów. Długość zauszników i nachylenie regulo-
wane indywidualnie w celu dokładnego dopasowa-
nia. Boczna osłona zapewnia najwyższe z możli-
wych bezpieczeństwo. Kolor ramy niebieski/czerwo-

ny, szybki ze 100% ochroną przed promieniowaniem
UV, odporne na zadrapania i nie zachodzące mgłą.
EN 166-168.
Zastosowanie
W warsztatach i laboratoriach. Chroni podczas
wiercenia, frezowania, szlifowania.

68249 101

68249 102

szybka 68249 ...

przezroczysta 101
szara tonowana 102

68249

Okulary ochronne z tworzywa

4
Typ MAX W3
Wykonanie
Okulary ochronne Indoor/Outdoor z szybami
poliwęglanowymi z bardzo lekką lustrzanką srebrną
umożliwiającą zastosowanie przy zmieniających się
warunkach oświetlenia. Miękki nosek i elastyczne
zauszniki z regulowaną długością zapewniają

pewność osadzenia. Duża szybka chroni okolice
brwi i zapewnia widoczność we wszystkich kierun-
kach. Ramka czarna/ pomarańczowa.100 %
ochrony przed promieniowaniem UV, odporne na
zadrapania, nie zachodzą mgłą. EN 166-168.
Zastosowanie
Prace przy zmieniających się warunkach oświetlenia
w pomieszczeniach i na zewnątrz nich.

68242

68242 ...

101

68242



ß Narzędzia specjalne i ochrona pracy

Zamówienia Hotline - Fax: 032 205 37 63 www.hhw.pl 68.13

6

Okulary ochronne z tworzywa

4
Typ MAX XR
Wykonanie
Antypoślizgowe miękkie płatki na końcówkach
zauszników. Końcówki zauszników z regulacją
nachylenia. Nieograniczona widoczność we

wszystkich kierunkach. Ramka czarna/ poma-
rańczowa. Szybka przezroczysta, 100% ochrony
przed promieniowaniem UV, odporne na zadrapa-
nia, nie zachodzą mgłą. EN 166-168.
Zastosowanie
Do warsztatów, zakładów montażowych i laborato-
riów.

68243

68243 ...

101

68243

Okulary ochronne z tworzywa

4
Typ MAX SL
Wykonanie
Sportowe okulary ochronne z dwoma szybkami 
z nylonowymi zausznikami o regulowanej długości 
i miękkimi noskami zapewniającymi przyjemne
noszenie i dbającymi o optymalne osadzenie.
Szybka ze 100 % ochroną przed promieniowaniem
UV, odporna na zadrapania, nie zachodząca mgłą.
EN 166-168.

Zastosowanie
Do warsztatów, zakładów montażowych i prac
laboratoryjnych.

68244 101

68244 102 68244 103 68244 104 68244 105

szybka 68244 ...

przezroczysta 101
szara 102
żółta 103

pomarańczowa 104
niebieska 105

68244

Okulary ochronne z tworzywa

4
Typ MAX K9
Wykonanie
Szybki poliwęglanowe nie zachodzące mgłą.
Zauszniki z nylonu, z regulacją długości i z inklinacją 
w punkcie zamocowania. Miękko wyściełane noski 
z miękkiego PCV. Szybka przezroczysta, 100%
ochrony przed promieniowaniem UV, odporne 
na zadrapania, nie zachodzą mgłą. EN 166-168.

Zastosowanie
Prace na zewnątrz.

68245

68245 ...

101

68245

Okulary ochronne z tworzywa

4
68250 201
Typ MAX V1
Wykonanie
Z boczną osłoną z wytrzymałego poliwęglanu,
bardzo odpornego na uderzenia i zadrapania, 
do zakładania na normalne okulary. EN 166-168.

Zastosowanie
Chronią przy cięciu piłą, struganiu, wierceniu,
frezowaniu, szlifowaniu, polerowaniu i w pracach
laboratoryjnych.

68250 301
Typ MAX V2
Wykonanie
Okulary wierzchnie, zauszniki i okulary wykonane
są z przeźroczystego poliwęglanu. Idealnie nadają
się do noszenia na szkłach korekcyjnych. EN 166.

68250 201

typ 68250 …

MAX V1 201
MAX V2 301

68250

68250 301
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Okulary ochronne z tworzywa

Ä
68252
Typ Millennia
Wykonanie
Okulary ochronne o znakomitym komforcie nosze-
nia, bardzo dobre dopasowanie i lekkość. Widzenie
bez zniekształceń. Dostawa wraz z regulowaną,
elastyczną taśmą do okularów. Rama niebieska,
szybki bezbarwne, 100% ochrony przed promienio-
waniem UV, odporne na zadrapania. 
Zgodne z EN 166-168, EN 170.
Zastosowanie
Prace z ekstremalnymi pozycjami głowy, warsztaty 
i zakłady montażowe.

68253
Typ XC FogBan
Wykonanie
Szeroka szybka zapewnia znakomite zakrycie
przestrzeni wokół oka i widzenie bez zniekształceń.
Zauszniki z regulacją długości i nachylenia umożli-
wiają indywidualne dopasowanie. Miękkie materiały
we wszystkich częściach mających kontakt z twarzą
zapewniają noszenie bez ucisku. Rama niebieska,
szybki przezroczyste, 100% ochrony przed promie-
niowaniem UV, odporne na zadrapania i nie
zachodząca mgłą.
Zgodne z EN 166-168, EN 170.
Zastosowanie
Chronią przy szlifowaniu, frezowaniu i toczeniu,
ochrona przed wszystkimi tradycyjnymi zagrożenia-
mi w warsztatach i laboratoriach.

68252

typ 68252 … 68253 …

Millennia 101
XC FogBan 101

68253

68252 - 68253

Okulary ochronne z tworzywa

T
Typ super g
Wykonanie
Bardzo cienkie szybki z aerodynamiczną geometrią
szyb zapewniają bardzo dobrą jasność i najlepszą
wentylację. Ultralekkie ramki i innowacyjna kon-
cepcja zauszników uczyniły ten model wyjątkowym

w kierunku lekkości i perfekcyjnego dopasowania.
Szybka bezbarwna, 100% ochrona UV, odporna na
zadrapania i nie zachodzi mgłą, ramki niebieskie,
tylko 18 gram. EN 166-168.
Zastosowanie
Prace szlifierskie, tokarskie, frezerskie, mechaniki
precyzyjnej, montażowe i laboratoryjne.

68256

68256 ...

okulary ochronne niebieskie 101

68256

Okulary ochronne z tworzywa

T
Typ athletic
Wykonanie
Super modne okulary ochronne z nowoczesną
technologią x-stream, miękka i chwytna powierzchna
dla wygodnego, perfekcyjnego osadzenia. Styl
Wrap-around zapewnia optymalne osadzenie 

i bardzo szerokie pole widzenia. Zaczep x-press
zapewia łatwą i szybką wymianę szybek. Efektowne
wzornictwo zapewnia wysoką akceptację noszenia.
Kolor: szary z żółtymi elementami zaciskowymi. 
Z obu stron bardzo odporne na zadrapania i łatwe 
do czyszczenia. EN 166-168.

68251

68251 ...

okulary ochronne szare/żółte 101

68251

Okulary ochronne z tworzywa

T
Typ Skylite NT 
Wykonanie 
Modny kształt z niebieskimi zausznikami, regulacja
nachylenia zauszników i powłoka Ultradura. Szybka

przezroczysta, ze 100 % ochroną przed promienio-
waniem UV, odporna na zadrapania. Okulary
zapewniają stabilne osadzenie i duże pole widzenia.
Zgodne z EN, 166-168, EN 170.

68255

68255 …

101

68255

Okulary ochronne z tworzywa

T
Typ Cybric
Wykonanie
Dynamiczne, sportowe okulary ochronne 
o nowoczesnym wzorze. Zauszniki Quattroflex 

z czterema wygodnymi poduszkami zapewniają
wygodny, nie uciskający kształt w okolicy ucha.
Ramki czarne/pomarańczowe, szybki przezroczyste,
100% ochrona UV, odporne na zadrapania, optidur
3000 UV. Zgodne z EN 166-168, EN 170.

Zastosowanie
Chronią przy szlifowaniu, toczeniu i frezowaniu,
pracach z zakresu mechaniki precyzyjnej, mon-
tażowych i w laboratorium.

68262

68262 …

101

68262
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Okulary ochronne panoramiczne

4
Typ MAX V10
Wykonanie
Okulary panoramiczne nie zachodzące mgłą
przeciw kurzowi i stałymi cząsteczkami. Bardzo
miękki korpus maski. Rama i szybki przezroczyste.

Zgodne z EN 166.
Zastosowanie
Przy pracach szlifierskich przy bardzo dużym
wytwarzaniu się kurzu.

68266

68266 ...

101

68266

Okulary ochronne panoramiczne

4
Typ MAX V20
Wykonanie
Okulary ochronne do pracy przy chemikaliach 
z pośrednią wentylacją przez zawory guzi kowe.
Szybki poliwęglanowe nie zachodzące mgłą. Rama 
i szybka przezroczysta. Zgodne z EN 166.

Zastosowanie
Do użytku w laboratorium i przy kontakcie z chemi-
kaliami.

68268

68268 ...

101

68268

Okulary ochronne panoramiczne

4
Typ MAX V30
Wykonanie
Okulary panoramiczne z pośrednią wentylacją.
Ochrona przed chemicznymi natryskiwaczami 
i cieczami. Największe z możliwych pole widzenia
dla dobra widoczność we wszystkich kierunkach.
Również idealne dla noszących okulary. Super
miękki korpus maski, który bardzo dobrze dopaso-
wuje się do kształtu głowy. Ramki i szybki przezro-
czyste, nie zachodzą mgłą.
Zgodne z EN 166.

Zastosowanie
Do użytku w laboratorium i przy kontakcie z chemi-
kaliami.

68263

68263 ...

101

68263

Okulary ochronne panoramiczne

4
Typ MAX V40
Wykonanie
Okulary panoramiczne o wzorze okularów narciars-
kich, pośrednio wentylowane. Ochrona przed
pryśnięciami i cieczami. Szeroka taśma zapewnia
absolutnie komfortowe osadzenie. 100%
widoczność we wszystkich kierunkach dzięki

specjalnie uwypuklonej szybce. Ramki przezroczys-
te, szybki nie zachodzą mgłą i są przezroczyste. 
EN 166.
Zastosowanie
Do użytku w laboratorium i przy kontakcie z chemi-
kaliami.

68269

68269 ...

101

68269
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Okulary ochronne panoramiczne

T
Typ ultra-vision 9301
Wykonanie
Dobre, bez ograniczeń widzenie, również na boki,
dzięki panoramicznej, bezbarwnej szybce, o polu
widzenia do 180°, osadzone absolutnie szczelnie, 
a zarazem elastycznie. Optymalny dopasowany
kształt i podwyższony komfort noszenia dzięki

miękkiemu przyleganiu do twarzy i specjalnemu
wyżłobieniu na nos. System wentylacyjny, szybka
anti-fog nie zachodząca mgłą. Idealne dla
noszących okulary. Zgodne z EN 166-168, EN 170.
68264 102
Zapasowa szybka panoramiczna, bezbarwna.
Poliwęglan, duża wytrzymałość mechaniczna. 

68264

68264 …

okulary ochronne panoramiczne 101
szybka zapasowa 102

68264

Okulary ochronne panoramiczne

T
Typ ultrasonic 9302 
Wykonanie 
Niezwykły komfort noszenia: dzięki połączeniu
dwóch różnych materiałów (składnik twardy/składnik
miękki) nawet stałe noszenie nie powoduje uciska-
nia. Elastyczny składnik miękki dopasowuje się do
indywidualnego kształtu twarzy i zapewnia obszerną

boczną ochroną przestrzeni wokół oczu, nawet 
u osób noszących okulary. Znakomita wentylacja
zapewnia przyjemny i nie drażniący klimat 
w przestrzeni wokół oczu. Dalekie pole widzenia
panoramicznego oraz szybka i łatwa wymiana
szybek dzięki nowatorskiej technologii zaczepowej.
Szybka panoramiczna bezbarwna.
Zgodne z EN 166-168, EN 170.

68265 101

68265 …

okulary ochronne szare/pomarańczowe 101
okulary ochronne szare/czarne 102

zapasowa szybka, bezbarwna 103

68265 102

68265

Okulary nakładane dla noszących okulary

T
Typ 9161
Wykonanie
Pasują na każde okulary korekcyjne. Dobre, bez
ograniczeń widzenie również na boki dzięki panora-
micznej szybce o polu widzenia do 180°. Znakomi-
cie elastycznie osadzone, skuteczna pośrednia
wentylacja dzięki specjalnej konstrukcji ramion 

z optymalną boczną osłoną. Zauszniki z 4-stop-
niową regulacją długości, najwyższy komfort
noszenia.
Zgodne z EN 166-168, EN 170.
Zastosowanie
Chronią przy cięciu piłą, struganiu, wierceniu,
frezowaniu, szlifowaniu, polerowaniu i w pracach
laboratoryjnych.

68271

szkła 68271 …

poliwęglan, bezbarwne 101

68271

Okulary ochronne z tworzywa

T
Typ cosmo-flex 9130
Wykonanie
Znakomity dopasowany kształt, najwyższy komfort
noszenia, długość zauszników można dopasowywać,
lekkie, zintegrowana osłona boczna. Osłona w rejonie
brwi zapewnia przy pracy w pozycji pochylonej

dodatkową ochronę przed obcymi ciałami spadający-
mi z góry. Szkło hartowane płaskie, klasa jakości 1,
bezbarwne.
Zastosowanie
Chronią przy cięciu piłą, struganiu, wierceniu,
frezowaniu, szlifowaniu, polerowaniu i w pracach
laboratoryjnych.

68267 102
Szkła zapasowe, bezbarwne, po dwie sztuki.

68267

68267 …

okulary ochronne, bezbarwne 101
szkła zapasowe, bezbarwne 102

68267

Okulary ochronne z tworzywa

T
Typ astroflex 9163
Wykonanie
Nowego rodzaju osłona czoła, elastyczne, chronią
idealnie przy pracach pod stropem i przy odbitym
świetle, ochrona przed promieniowaniem UV.
Dodatkowa amortyzacja przy mechanicznym

uderzeniu. Lekkie okulary ochronne z polem
widzenia bez ograniczeń, również na boki. Płynna
regulacja nachylenia ramion (inklinacja). Regulacja
długości zauszników. Szybka z tworzywa
sztucznego odpornego na uderzenia, 100%
ochrona przed promieniowaniem UV, odporna na
zadrapania i nie zachodząca mgłą. Zgodne z EN

166-168, EN 170.
68274 102
Zapasowa szybka 68274

68274 …

okulary ochronne, bezbarwne 101
zapasowa szybka, bezbarwna 102

68274
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Okulary ochronne z tworzywa

T
Typ x-trend
Wykonanie
Ochrona i styl - nowy trend w ochronie pracy. 
Z anatomicznie uformowaną szybką Wrap-around.
Nowoczesny zausznik XST z płynnym przejściem 

od twardego tworzywa sztucznego do miękkiego
zapewnia najwyższy komfort noszenia.
Szybki bezbarwne, wewnątrz odporne na zachodze-
nie mgłą a zewnątrz bardzo odporne na zadrapania.
EN 166-168, EN 170.

68276

68276 ...

okulary ochronne, bezbarwne 101

68276

Okulary ochronne z tworzywa

T
Typ astrospec 9168 
Wykonanie
Bardzo lekkie okulary ochronne z polem widzenia
na boki bez ograniczeń, waga tylko 36 g. Rama 
z odpornego na uderzenia tworzywa, szybka 
z odpornego na uderzenia poliwęglanu, wysoka
ochrona przed promieniowaniem UV. Najwyższy
komfort noszenia, długość zauszników można

dopasowywać, zintegrowana z szybką osłona
boczna. Szybka przezroczysta, 100% ochrony przed
promieniowaniem UV, odporne na zadrapania, nie
zachodzą mgłą. 
Zgodne z EN 166-168, EN 170.

68277 103
Zapasowa szybka

68277

kolor oprawka 68277 …

żółta/niebieskie 102
zapasowa szybka bezbarwna 103

68277

Okulary ochronne z tworzywa

T
Typ futura 9180
Wykonanie
Lekkie okulary ochronne z polem widzenia prawie
bez ograniczeń. Najwyższy komfort noszenia,
szczelne osadzenie dzięki znakomicie dopasowane-
mu kształtowi. Płynnie regulowana inklinacja
ramion, długość zauszników można indywidualnie
dopasować. EN 166-168, EN 170.

68281 102
Szkła zapasowe, po dwie sztuki.

68281

68281 …

okulary ochronne, bezbarwne 101
szkła zapasowe, bezbarwne 102

68281

Okulary ochronne z tworzywa

T
Typ i-vo
Wykonanie
Miękkie składniki we wrażliwych strefach oraz
wygodne poduszki w zausznikach zapewniają
wygodne osadzenie i stały komfort noszenia. Ramka
niebieska/ pomarańczowa. Szybka przezroczysta,

100% ochrony przed promieniowaniem UV, odporne
na zadrapania, nie zachodzą mgłą HC-AF. 
Zgodne z EN 166-168, EN 170.
Zastosowanie
Chronią przy szlifowaniu, toczeniu i frezowaniu,
pracach z zakresu mechaniki precyzyjnej, mon-
tażowych i w laboratorium.

68283 …

okulary ochronne 101
szybka zapasowa 201

68283

Okulary ochronne z tworzywa

T
Typ skyper 9195
Wykonanie
Bardzo lekkie okulary ochronne o nieograniczonym
polu widzenia na boki, szybki i zauszniki z odporne-
go na uderzenia tworzywa, bardzo elastyczne
zauszniki zapewniają dobre osadzenie. Długość
zauszników można indywidualnie dopasowywać, 

ze zintegrowanym zabezpieczeniem. Zauszniki 
z inklinacją w celu optymalnego dopasowania
okularów. Zmatowiona osłona boczna zabezpiecza
dodatkowo przed oślepieniem. 100% ochrona przed
promieniowaniem UV. EN 166-168, EN 170.

68284 102
Zapasowa szybka

68284 …

okulary ochronne, bezbarwne 101
zapasowa szybka, bezbarwna 102

68284

68283 101

68284
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Chusteczki do czyszczenia okularów

T
Wykonanie
Nawilżane chusteczki oczyszczające, bez silikonu,
pakowane pojedynczo. W kartonowym pudełku 
po 100 sztuk.

Zastosowanie
Odpowiednie do każdych szybek.

68289

68289 ...

101

68289

Pudełka na okulary ochronne

0
Wykonanie
Z tworzywa ABS, kolor niebieski, pyło- i wodo-od-
porne. Pudełko ma 2 nawiercone otwory na śruby,
powinno być zamontowane wszędzie tam, gdzie
oczy mogą być narażone na uszkodzenie (iskry,
opiłki, łuki świetlne itp). Łącznie z materiałem
montażowym.

Zastosowanie
Idealne do czystego i nie zajmującego miejsca
przechowywania okularów ochronnych. W zasięgu
ręki na stanowisku pracy, przy wejściach do hal,
laboratoriów, np. dla gości.

wymiar do okularów 68290 …
cm sztuki

23,6 x 12,0 x 12,0 1 201
23,6 x 22,5 x 12,5 4 202
23,6 x 31,5 x 20,0 12 203

68290

68290 201

68290 202 68290 203

Czapka ochronna MAX 1st EN

4
MAX 1st EN
Wykonanie
Czapka z 100% czesanej bawełny z położoną
wewnątrz powłoką z tworzywa sztucznego PP.
Otwory wentylacyjne w formie sita położone 
w górnej części, dzięki czemu uniemożliwione jest
przenikanie ostrych przedmiotów. EN 812.
Zastosowanie
Max 1st EN stanowią znakomitą ochronę przed
uderzeniem, nie zastępują jednak przemysłowych
kasków ochronnych.

68315
Wykonanie
Normalny daszek.

68316
Wykonanie
Krótki daszek.

kolor 68315 ... 68316 ...

czarny 101 101
granatowy 102 102

niebieski royal 103 103

68315 - 68316

Kaski ochronne przemysłowe 

Wykonanie
Zgodne z EN 397. Kask z tworzywa PE, odpornego
na rozpuszczalniki, słabe kwasy i ługi, rynienka na
wodę deszczową, dobra wentylacja, 6-punktowa
taśma tekstylna, bardzo lekki - tylko 340 g, boczne
wyżłobienia pozwalają na łatwe zastosowanie
nauszników chroniących przed hałasem. 
Dopuszczony także jako kask na budowie.

68300

kolor 68300 …

biały 201
niebieski 202

żółty 203

68300

68315 102

68315 101

68315 103
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Czapka ochronna First Base Plus

(
Wykonanie
Czapka baseballowa ze zintegrowaną, wyjmowaną
wkładką z tworzywa ABS, duży komfort noszenia,
znakomita wentylacja. Dopuszczona zgodnie z EN
812.

Zastosowanie
Czapki First Base Caps zapewniają doskonałą
ochronę przed uderzeniem, nie zastępują jednakże
przemysłowego kasku ochronnego.

68330

kolor 68330 …

czarny 101
granatowy 102
czerwony 103

ciemnozielony 104
niebieski royal 105

68330

Pas wzmacniający plecy MAX

4
Wykonanie
Źródła niebezpieczeństw dla uszkodzeń pleców
stanowią m.in. monotonna praca przy taśmie
produkcyjnej, częste stanie jak również podnoszenie
ciężkich ciężarów.
W połączeniu z odpowiednią techniką podnoszenia
pas MAX SAFETY minimalizuje niebezpieczeństwo

kontuzji pleców. Stożkowy kształt pozwalający na
optymalne dopasowanie się do kształtu ciała, jest
przyjemny w noszeniu. Specjalny kontur żeber oraz
bioder dostarcza dodatkowego komfortu noszenia.
Ponadto wytaliowany kształt zapewnia perfekcyjne
dopasowanie. Jednokierunkowy system rzepów
oraz zapięcie slid’n grip przynoszą nie tylko większe
bezpieczeństwo, ale również bardzo łatwe użytko-
wanie.

68134

wielkość długość 68134 ...
cm

S 69-81 101
M 79-91 102
L 89-104 103

XL 101-114 104
XXL 112-124 105

68134

Inne produkty ochrony pracy i informacje 
znajdziecie Państwo w naszym nowym

Chętnie prześlemy Państwu katalogi tematyczne. 
Możecie je Państwo zamówić łatwo 
i szybko pod nr:

Fax: 032 205 37 63
Telefon: 032 205 41 10

katalogu PSA
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Systemy zabezpieczające przed upadkiem

h
Uwaga:
Dane techniczne pasów zabezpieczających 
i przyrządów zabezpieczających zob. nr kat. 68350 
i nast.

68340 301
Zestaw 1
Części składowe:
Pas zabezpieczający EN 361, typ CS 2 z przednim 
i tylnim oczkiem zabezpieczającym. Pętla na taśmę
EN 354 i EN 795, typ LOOP 22kN, długość 2 m.
Współbieżny przyrząd zabezpieczający wg EN 353-
2, typ SKN o długości 10 m. Lina rdzeniowa 
z karabińczykiem FS 51, w walizce do przewożenia.

68340 302
Zestaw 2
Części składowe:
Pas zabezpieczający EN 358, EN 361, typ ARG 40 
z przednim i tylnim oczkiem zabezpieczającym jak
również bocznymi oczkami przytrzymującymi, pętla
na taśmę EN 354 i EN 795, typ LOOP 22kN,
długość 2 m. Współbieżny przyrząd zabezpiec-
zający EN 353-2, typ Ergogrip SK 12 - FS 51 o
długości 15 m. Lina rdzeniowa 
z karabińczykiem, w walizce do przewożenia.

68340 301

zestaw 68340 …

1 301
2 ( ) 302

68340 302

68340

. Zabezpieczenie przed upadkiem

Pasy zabezpieczające zgodne z EN 361 (oczko zabezpieczające)
składają się z pasa taśmowego o szerokości min. 45 mm i otaczają ciało
jako kompletny pas. Na pasie znajduje się tylne oczko zabezpieczające,
na którym należy umocować środki łączące, gdyż tylko tu może być
przyjęte wychwytywane uderzenie. Zamocowanie na bocznych oczkach
przytrzymujących może być dokonane tylko z użyciem słupowej liny
zabezpieczającej.
Pasy przytrzymujące zgodne z EN 358 (oczko przytrzymujące) składają
się z pasa taśmowego o szerokości min. 85 mm i otaczają biodra tak jak
pasek. Na pasie znajdują się dwa boczne oczka przytrzymujące, 
na których można się zamocować za pomocą liny zabezpieczającej
słupowej lub przytrzymującej do żądanej pozycji. Pasy przytrzymujące
mogą być używane tylko tam, gdzie nie istnieje niebezpieczeństwo
upadku.
Środki łączące nie mogą być dłuższe niż maks. 2 metry i muszą
odpowiadać normie EN 354.  Przy stosowaniu lin zabezpieczających
słupowych wysokość upadku nie może być większa niż 0,5 metra. 
W innym przypadku konieczne jest zintegrowanie amortyzatora zgodne-
go z EN 355, który redukuje siły upadku do wartości poniżej 6 KN.
Środki łączące muszą być zamocowane do punktu zaczepienia zgodnie
EN 795 (przynajmniej 10 KN wytrzymałości przez ponad 3 minuty).
Środki łączące oraz pasy zabezpieczające i przytrzymujące muszą być
poddawane kontroli przynajmniej raz w roku. Niezależnie od stopnia
zużycia środek łączący lub amortyzator muszą być wymienione po
4-6 latach, a pas po 6 - 8 latach.
Wyposażenie zabezpieczające należy przechowywać w suchym miejscu
i bez dostępu światła. Należy unikać kontaktu z kwasami, ługami,
kroplami potu, w razie zaistnienia takiego kontaktu należy ewdokonać

wymiany.

Uwagi o użyciu osobistego wyposażenia chroniącego
przed upadkiem, o przytrzymywaniu i ratowaniu.

Należy przestrzegać obowiązujących przepisów wydanych przez
zrzeszenia zawodowe zgodnie z BGR 198 i BGR 199 oraz przepisów
bhp.
Urządzenia zabezpieczające przed upadkiem muszą znajdować się
(wyciąg):
• na stanowiskach pracy lub przy szlakach komunikacyjnych, nad wodą

lub innymi płynnymi bądź stałymi substancjami, do których można
wpaść, ten przepis obowiązuje niezależnie od wysokości upadku 

• przy wysokości upadku powyżej 1,0 metra przy wolno leżących
biegach schodów i spocznikach międzypiętrowych, otworach 
w ścianach, stanowiskach obsługi maszyn, poza tym przy otworach
(okna dachowe, szyby wentylacyjne...), które nie są zabezpieczone 
w nośne, zabezpieczone przed ześlizgiwaniem osłony

• przy wysokości upadku wyższej niż 2,0 metry na wszystkich pozos-
tałych stanowiskach roboczych i szlakach komunikacyjnych. 

Inne regulacje dotyczą:
- stanowisk pracy i szlaków komunikacyjnych na dachach od wysokości

upadku 3,0 metry
- murowania i prac przy oknach od wysokości upadku 5,0 m.



ß Narzędzia specjalne i ochrona pracy

Zamówienia Hotline - Fax: 032 205 37 63 www.hhw.pl 68.21. ( )- częściowo z zapasów
magazynowych.

6

Kamizelka zabezpieczająca

h
Wykonanie
Ze zintegrowanym pasem zabezpieczającym
zgodnie z EN 361 i EN 471 klasa 2. Z oczkiem
zabezpieczającym pierścień D na plecach i dwiema
pętlami na piersi, które razem tworzą oczko
zabezpieczające. Oddychający materiał, kolor
pomarańczowy.

Zastosowanie
Kamizelkę można łatwo ubrać, tak że pas może być
zabezpieczony 2 zamknięciami. Bez uciążliwego
przesuwania się taśm pasa.

68342

68342 …

( ) 201

68342

Środek łączący lina Y z amortyzatorem taśmy EN 354/355

h
Wykonanie
Z liną rdzeniową Ø 12 mm, długość 2 m i hakiem
aluminiowym po obu stronach. Przy tym środku
łączącym na amortyzatorze taśmy umocowane 

są dwie liny, które można zawiesić po różnych
stronach. Umożliwia to bezpieczne wchodzenie 
na górę (pierwsze wejście) na krótkiej linie z tylko
jednym środkiem łączącym.

68343

liny 68343 …
Ø mm

12 101

68343

Smycz amortyzująca upadek EN 354/355

68344

długość waga 68344 …
m kg

1,5 1,0 ( ) 201
2,0 1,1 202

68344

h
Shockguard
Wykonanie 
Z poliestru o wysokiej wytrzymałości w rdzeniu
amortyzującym i w osłonie ochronnej odporne 
na wilgotność, gotowe do użycia również przy
wahaniach temperatur. Amortyzatory rozprowadzo-
ne są w całej linie, tak że energia upadku zostaje
wyraźnie ograniczona do poniżej 6 KN. Bardzo
krótki odcinek otwarcia tylko 0,95 m, brak
odgłosów otwarcia dla korzyści psychologicznych 
w przypadku upadku, zmniejszenie szoku związane-
go z upadkiem. Wszystkie części amortyzujące i

nośne otoczone są osłoną, tym samym smycz
przystosowana jest do zastosowania w miejscach
gdzie są ostre krawędzie, bardzo odporna na
zabrudzenia i na ścieranie się. Z karabińczykiem
typu FS 90.

68344 201
Wykonanie
Zgodne z EN 354, długość 1,5 m.

68344 202
Wykonanie
Zgodne z EN 355, długość 2 m.

Pasy zabezpieczające

h
68350 202 
ARG 40
Wykonanie 
Szerokość taśmy pasa 45 mm. 1 tylny pierścień D
jako oczko zabezpieczające wg EN 361, 2 boczne
pierścienie D jako oczka przytrzymujące wg EN 358.

68350 203 
ARG 40 B
Wykonanie 
Szerokość taśmy pasa 45 mm. 1 tylny pierścień D
jako oczko zabezpieczające zgodnie z EN 361, 2
boczne pierścienie D jako oczka przytrzymujące
zgodnie z EN 358, 2 pętle w okolicy klatki piersiowej
(mogą być używane razem jako oczko zabezpie-
czające). Z dodatkowymi oczkami piersiowymi.

68350 301
CS 2
Wykonanie
Szerokość taśmy pasa 45 mm, 1 tylny pierścień D
jako oczko zabezpieczające zgodnie z EN 361.

68350 304
CS 4
Wykonanie
Bardzo dobry komfort noszenia, szybkie zamknięcia
ułatwiają wkładanie, szerokie poduszki na ramiona,
oddychające. Duża część na plecy zmniejsza przy
upadku nacisk na obszar pleców. Bardzo wytrzy-
małe, dolne szlufki do przywiązywania liną stwarzaj
wysoki komfort noszenia podczas siedzenia, górne
szlufki służą jako oczka zabezpieczające. Przednie i
tylne oczko oczko zabezpieczające zgodnie z EN
361 jak również boczne oczka przytrzymujące
zgodnie z EN 358, EN 813 do prac zabezpiecza-
nych liną.

68350 203

typ waga 68350 …
ok. kg

ARG 40 1,4 202
ARG 40 B 1,6 203

CS 2 0,8 ( ) 301
CS 4 2,0 ( ) 304

68350 301 68350 304

68350 202

68350
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Taśmy ostrzegawcze, samoprzylepne

Wykonanie 
Wodoodporna, duża wytrzymałość na ścieranie,
bardzo dobra przyczepność, do przetwarzania
ręcznego i maszynowego, można po niej chodzić
bezpośrednio po naklejeniu. 
Zastosowanie 
Do zaznaczania granic na szerokość i wysokość,
oznaczania ruchomych urządzeń i przeszkód,
substancji palnych itp. 

68388 101

kolor szerokość długość 68388 …
mm m

czerwony/biały 60 66 101
czarny/żółty 60 66 102

68388 102

68388

Taśma odgradzająca

Wykonanie
Folia polietylenowa, wytrzymała na rozerwanie,
światłotrwała, czerwono-biała, w stabilnym kartonie.

68390

szerokość długość kolor 68390 …
mm m

80 500 czerwony/biały 101

68390

Przyrządy zabezpieczająca współbieżne EN 353-2

h
68351
Taśma zabezpieczająca słupowa
Wykonanie
Ergogrip SK 12 wg EN 358, karabinek Ovaloy Tri i
FS 51. Lina rdzeniowa 12 mm. Do zastosowania 
w bocznych oczkach przytrzymujących wg EN 358. 
Element Ergogrip jest bardzo mały, lekki i ergono-
miczny. Można go płynnie regulować na linie.

Uwaga:
Liny bezpieczeństwa służą tylko do ustawienia
stanowiska pracy.

68352
Wykonanie
Przyrząd zabezpieczający współbieżny ze stali, 
na ruchomej prowadnicy. W komplecie z automa-
tycznymi karabinkami typu FS 51. Absorpcja energii
następuje poprzez ślizg po linie rdzeniowej Ø 11
mm. W momencie hamowania przyrząd zabezpie-
czający zatrzymuje zabezpieczonego pracownika
wysokościowego w bardzo krótkim czasie reakcji
bez nieprzyjemnego dźwięku zrywania. Łagodzi 
to znacznie szok upadku w pierwszym momencie.
Pracownik czuje się bezpiecznie.
Wychwytywane uderzenie zostaje zredukowane.

68353
Wykonanie
Przyrząd zabezpieczający z aluminium na ruchomej
prowadnicy, automatyczne karabinki typu FS 51,
linia rdzeniowa Ø 12 mm. Dzięki gładkiej 
powierzchni liny rdzeniowej przyrząd zabezpie-
czający porusza się łatwo po naprężonej linie, 
w przeciwnym kierunku musi zostać użyty biegacz.
W przypadku upadku przyrząd zabezpie-czający
trochę przesuwa się po linie. W połączeniu 
z uzależnionym od ciężaru rozciągnięciem liny
prowadzi to do optymalnych właściwości amortyza-
cyjnych bez dodatkowych amortyzatorów taśmow-
ych i ciernych.

68351

regulowany z prowadnicą z prowadnicą
przyrząd zabezpieczający 68351 … 68352 … 68353 ...

długość liny m
2 ( ) 101
5 301 ( ) 201

10 302 ( ) 202
15 303 ( ) 203
20 ( ) 304 ( ) 204
25 ( ) 205

68352 68353

68351 - 68353
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. Wyciąg z przepisów o zapobieganiu 
nieszczęśliwymwypadkom:

– w zakładach administracyjnych i handlowych
do 50 pracowników 1 x DIN 13157 małe,
> 50 pracowników 1 x DIN 13169 duże,
> 300 pracowników 1 x DIN 13169  300 pracowników.

– w zakładach produkcyjnych i przetwórczych:
do 20 pracowników 1 x DIN 13157 małe,
powyżej 20 pracowników 1 x DIN 13169 duże,
> 100 pracowników 1 x DIN 13169  100 pracowników.

– na budowach:
do 10 pracowników 1 x DIN 13157 małe,
> 10 pracowników 1 x DIN 13169 duże,
> 50 pracowników 1 x DIN 13169  50 pracowników.

1 apteczka zakładowa duża DIN 13169 może zastąpić 
2 apteczki zakładowe małe DIN 13157.

W zależności od rodzaju i wielkości zakładu należy przygotować, zgodnie z przepisami o zapobieganiu nieszczęśliwym wypadkom 
BGV A1/BGI oraz GUV VA1 wyposażenie pierwszej pomocy:

Duże apteczki zakładowe zgodnie z DIN 13169

68400 201
Walizka pierwszej pomocy MT - CD
Wykonanie  
Tworzywo ABS, kolor pomarańczowy, walizka
z uchwytem na ścianę, stabilna rączka i zamki
obrotowe, dwie części walizki tej samej wielkości,
wokół uszczelka gumowa, przezroczyste pokrywy.
Wraz z wyposażeniem DIN 13169.

68400 202 
Szafka-apteczka Rom
Wykonanie 
Blacha stalowa, kolor biały, dwudrzwiowa, zamyka-
na, dwie przestawne półki, dwie szuflady, drzwi 
z trzema z trzema półkami do odkładania na każdej
części.
Wraz z wyposażeniem DIN 13169.

68400 203 
Apteczka Oslo
Wykonanie 
Kaseta z blachy stalowej, lakierowana na biało,
zaokrąglone krawędzie, uszczelnienie kształtowe,
dwa uchwyty, dwa zamki.
Wraz z wyposażeniem DIN 13169.

68400 211
Wyposażenie 
Wykonanie 
141 części. Kompletna zawartość zgodnie 
z DIN 13169 do doposażania i wyposażania 
istniejących apteczek.

68400 201

DIN 13169
typ wielkość 68400 …

mm
walizka pierwszej pomocy 400 x 300 x 150 201

szafka-apteczka 404 x 462 x 170 202
apteczka 350 x 250 x 100 203

wyposażenie, 141 części – 211

68400 202

68400 203

68400 211

68400

Małe apteczki zakładowe zgodnie z DIN 13157

68401 201
Walizka pierwszej pomocy Quick - CD
Wykonanie 
Tworzywo ABS, kolor pomarańczowy, walizka
i uchwyt na ścianę z blokadą 90°, stabilna rączka 
i zamki obrotowe, dwie części walizki tej samej
wielkości, wokół uszczelka gumowa, przezroczyste
pokrywy.
Wraz z wyposażeniem DIN 13157.

68401 202
Szafka-apteczka Heidelberg
Wykonanie 
Blacha stalowa, lakierowana na biało, jednodrzwio-
wa, zamykana, przestawna półka, drzwi z uszczelką.
Wraz z wyposażeniem DIN 13157

68401 203
Apteczka Kiel
Wykonanie 
Tworzywo sztuczne, kolor biały, z zawiasą i nakład-
kami zamykającymi.
Wraz z wyposażeniem DIN 13157.

68401 211
Wyposażenie
Wykonanie 
72 części. Kompletna zawartość zgodnie 
z DIN 13157 do doposażania i wyposażania
istniejących apteczek.

68401 201

DIN 13157
typ wielkość 68401 …

mm
walizka pierwszej pomocy 260 x 170 x 110 201

szafka-apteczka 302 x 362 x 140 202
apteczka 260 x 160 x 80 203

wyposażenie 72 częś. – 211

68401 202

68401 211

68401

68401 203
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Akcesoria -pierwsza pomoc-

68408 101
Ekstrazestaw plastrów w zwiększonej ilości 
Wykonanie 
W zestawie łącznie 116 opatrunków aluderm®-
aluplast z naparowaną aluminum powłoką na ranę 
i BACTEKILLER w pozycji pochłaniającej, plastry
pojedynczo opakowane m.in. opatrunki na palce,
koniuszki i przeguby palców, plastry w paskach,
kolorowe plastry dla dzieci, silikonowe przylegające
plastry w paskach. W pudełku z tworzywa 160 x 112
x 47 mm, z przezroczystą pokrywą na zawiasie.
Zastosowanie 
Uzupełnienie do szafki-apteczki albo samodzielna
pierwsza pomoc na stanowisku pracy/w biurze.

68408 102-103 
Płyn do natychmiastowego płukania oczu
oculavNIT®

Gotowy do użytku sterylny roztwór do natychmiasto-
wego płukania oczu i worka spojówkowego,
zwłaszcza po oparzeniu kwasami, ługami, sprayem
pieprzowym, gazem bojowym CS i gazem łza-
wiącym.
Zawartość butelki 250 ml, nie wymaga dozoru, okres
trwałości 3 lata. Zamknięcie bezpieczeństwa.

68408 102 
Pudełko oculavNIT®

Wykonanie  
Zawartość: 4 płyny do natychmiastowego przemy-
wania oczu oculavNIT®, zestaw do natychmiastowej
pomocy urazów oka. W kasecie z tworzywa,
wielkość 260 x 160 x 80 mm, z nastawnym uchwy-
tem na ścianę, kolor pomarańczowy.

68408 103
Pojedyncza butelka z 250 ml sterylnego roztworu.

68408 101

typ zawartość zawartość 68408 …
sztuk ml

ekstrazestaw plastrów 116 – 101
płyn do przemywania oczu, pudełko – 4 x 250 102

płyn do przemywania oczu, pojedynczo – 250 103

68408 102

68408 103

68408

Apteczka samochodowa DIN 13164

Wykonanie
Z tworzywa sztucznego, kolor czarny, wyposażenie
zgodnie z DIN 13164.

68402

DIN 13164
wielkość 68402 …

mm
260 x 160 x 80 101

68402

Walizka pierwszej pomocy SPEZIAL

Wykonanie 
Z wyposażeniem podstawowym DIN 13157. Kolor
pomarańczowy. Wielkość 400 x 300 x 150 mm.
Dodatkowe wyposażenie m.in. kompres do natych-
miastowego chłodzenia, większa ilość plastrów,
uniwersalna opaska podtrzymująca, płyn 
do natychmiastowego płukania oczu oculavNIT®,
opatrunki, dezynfekcja skóry, chusteczki czyszczące
do rąk i ran.

Zastosowanie 
Zakłady serwisowe i naprawcze, warsztaty tech-
niczne.

Uwaga:
Pozostałe odpowiednie dla danego zawodu walizki
pierwszej pomocy dostępne na zamówienie.

DIN 13157
walizka pierwszej pomocy dla grupy zawodowej 68403 …

warsztat 102

68403 102

68403

Dozownik plastrów aluderm®-aluplast

Wykonanie
Mocny, w ostrzegawczym pomarańczowym kolorze
pojemnik z tworzywa, przystosowany do zawiesze-
nia na ścianie. 
Wypełniony: 
25 pasków aluderm®-aluplast 7,2 x 1,9 cm, 
25 pasków aluderm®-aluplast 7,2 x 2,5 cm, 
25 opatrunków na koniuszki palców aluderm®-aluplast, 
15 opatrunków na palce aluderm®-aluplast 12 x 2 cm.
Wszystkie plastry są pakowane oddzielnie.

Uwaga:
Plastry na rany aluderm®-aluplast nie przyklejają się
do rany, nie strzępią się, oddychają, mają dobrą
przyczepność i ułatwiają gojenie oraz zapobiegają
rozwojowi bakterii.

68407

dozownik 68407 …
wys. x szer. x głęb. mm

160 x 122 x 57 101

68407 
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Kamizelka sztruksowa

Wykonanie
Wysoki kołnierz, osłona na nerki, różne kieszenie
zewnętrzne, 1 kiszeń wewnętrzna, kryty zamek
błyskawiczny, podszewka bawełniana w czerwono-
czarną kratę. Wierzchni materiał: 65% poliestru,
35% bawełny. 

Wypełnienie: 100% poliester. Podszewka: 100%
flanela bawełniana, kolor: czarny.

68563

wielkość 68563 …

M 101
L 102

XL 103
XXL 104

XXXL ( ) 105

68563

Kombinezony jednorazowe (ubrania ochronne)

m
68500
Wykonanie
Z2, secutex® pro 5/6, białe, CE 0121, kat. III, typ
5+6, pyłoszczelne, antystatyczne, odporne 
na ścieranie, nie strzępią się i oddychają. Ubranie
ochronne zabezpieczające do pewnego stopnia
przed środkami aerozolowymi. Dwurzędowy zamek
błyskawiczny z listwą maskującą, ściągacz na
gumkę na plecach, w rękawach i nogawkach,
pojedynczo pakowane.
Zastosowanie
W przemyśle chemicznym, przy remoncie budynku,
w kontakcie z azbestem, w rolnictwie, przy natrysko-
wej obróbce powierzchni itp..

68501
Wykonanie
Z2, tritex® pro, niebieskie, CE 0121, kat. III, typ 5+6,
ubranie ochronne pyłoszczelne i do pewnego
stopnia zabezpieczające przed środkami aerozo-
lowymi, przyjazne dla skóry i oddychające.
Dwurzędowy zamek błyskawiczny z listwą mas-
kującą, kapuza, ściągacz na gumkę w pasie, 
w rękawach i nogawkach.
Zastosowanie
Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest zabezpieczenie
przed cząsteczkami pyłu. Na przykład przy pracach
renowacyjnych czy skuwaniu lub przy konserwacji
maszyn i urządzeń. Nadaje się też jako ubranie
ochronne dla gości.

68502
Wykonanie
Z2, paint-tex®/tritex®plus, jasnoszare, CE 0121, kat.
III, typ 5, antystatyczne, odporne na ścieranie,
oddychające, nie strzępi się. Dwurzędowy zamek
błyskawiczny z listwą maskującą, kapuza, ściągacz
na gumkę w pasie, w rękawach i nogawkach.
Zastosowanie
Jako specjalny kombinezon dla lakierników samo-
chodowych oraz do prac z odpadami i z azbestem.

68503
Wykonanie
Z2, tritex® light, białe, CE 0516, kat. III, typ 5 + 6,
antystatyczne, pyłoszczelne i do pewnego stopnia
zabezpieczające przed chemikaliami, przyjazne dla
skóry i oddychające. Dwurzędowy zamek błyska-
wiczny z listwą maskującą, kapuza, ściągacz na
gumkę w pasie, w rękawach i nogawkach, poje-
dynczo pakowany.
Zastosowanie
Do prac naprawczych i kontroli przy urządzeniach
elektrycznych i wszędzie tam, gdzie ma się do
czynienia z natryskiwaczami i pyłami chemicznymi.

wielkość 68500 … 68501 … 68502 … 68503 …

XL 101 101 101 101
XXL 102 102 102 102

68500 - 68503

6850368502

6850168500

Kamizelka ostrzegawcza PCV

Wykonanie 
Z dzianiny z powłoką z PCV. Wykonana zgodnie 
z EN 471 klasa 2. Kolor pomarańczowo-czerwony,
fluorescencyjny. Jednolity rozmiar. Podwójne
zapięcie pierścieniowe. Opakowane w worki 
z polietylenu.

68555

typ 68555 …

Horst 101

68555 

Wymianie podlegają wyłącznie ubrania i buty robocze
nieużywane i w oryginalnym opakowaniu.
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Normy europejskie (EN) dla obuwia używanego w dziedzinie rzemieślniczej.
EN ISO 20345 - test osłona palców 200 dżuli, 
EN ISO 20346 - test osłona palców 100 dżuli, 
EN ISO 20347 - bez osłony palców

EN ISO 20345 Zakres stosowania
SB Spełnia wszystkie podstawowe wymogi EN ISO 20345. Otwarta strefa pięty, kaptur ochronny na palce z wytrzymałością 200 dżuli.
S1 Skóra niedwojona lub dwoina wyprawiona. Oprócz wymogów podstawowych dodatkowo: zamknięta strefa pięty, pochłanialność energii,

antystatyczność, kaptur ochronny na palce z wytrzymałością 200 dżuli. Zakres stosowania: przemysł, rzemiosło / obszary suche.
S1P Jak S1, jednak dodatkowo z bezpieczną na przydepnięcia międzypodeszwą.
S2 Jak S1, odpowiednie do prac na wilgotnych podłożach, stąd działanie hamujące przenikanie wody, chłonność pary wodnej.

Zakres stosowania: Obszary suche, wewnątrz i na zewnątrz.
S3 Spełnia wszystkie wymagania S2, dodatkowo z bezpieczną na przydepnięcia międzypodeszwą. Zakres stosowania: obszary

suche/wilgotne, wewnątrz i na zewnątrz, jako obuwie budowlane / buty budowlane z długimi cholewkami i przy
niebezpieczeństwach wbicia ostrych przedmiotów.

. Buty bezpieczne EN ISO 20345

rozmiar 68705 …
niemiecki

38 ( ) 101
39 102
40 103
41 104
42 105

rozmiar 68705 …
niemiecki

43 106
44 107
45 108
46 109
47 ( ) 110

niemiecki 68706 …
rozmiar

38 ( ) 101
39 102
40 103
41 104
42 105

niemiecki 68706 …
rozmiar

43 106
44 107
45 108
46 109
47 ( ) 110

Robocze sandały ochronne

T
Sandały robocze Motion Light S1
Wykonanie
Szeroki, sportowy kształt. Materiał wierzchni skóra
nubuk, oddychająca podszewka tekstylna, podeszwa
PUR, zapięcie na rzepy. Zakładka Uvex anti-twist
zapewnia większą stabilność i ochronę przed
złamaniem. Miękko wyściełany język i końcówka

cholewki. Wymienna komfortowa wkładka, antysta-
tyczna, z systemem odprowadzającym wilgotność dla
lepszego komfortu wentylacji. Szerokość buta 11.
Spełnia wymogi ESD: oporność upływowa mniejsza
niż 35 megaom.
EN ISO 20345:2007 S1 SRC.

68705

Półbuty robocze bezpieczne

T
Półbuty robocze bezpieczne Motion Light S3
Wykonanie
Półbuty robocze bezpieczne ze skóry nubukowej 
ze stalowym podnoskiem i międzypodeszwą. Szeroki,
sportowy kształt. Oddychająca tekstylna wyściółka,
system sznurówka-szlufka. Zakładka Uvex anti-twist
zapewnia większą stabilność i ochronę przed

złamaniem. Miękko wyściełany język ze skóry. 
Wymienna komfortowa wkładka, antystatyczna, 
z systemem odprowadzającym wilgotność dla
lepszego komfortu wentylacji. Miękko wyściełane
zakończenie cholewki. Szerokość buta 11. Spełnia
wymogi ESD: oporność upływowa mniejsza niż 35
megaom. EN ISO 20345:2007 S3 SRC.

68706

Buty robocze bezpieczne z cholewką

T
Buty robocze bezpieczne z cholewką Motion
Light S3
Wykonanie
Sznurowane buty z cholewką ze skóry nubukowej 
ze stalowym podnoskiem i międzypodeszwą. Szeroki,
sportowy kształt. Oddychająca podszewka tekstylna,

wiązane sznurówkami w szlufkach, podeszwa PUR.
Zakładka Uvex anti-twist zapewnia większą stabilność
i ochronę przed złamaniem. Miękko wyściełany język
zabezpiecząjący przed kurzem ze skóry. Wymienna
komfortowa wkładka, antystatyczna, z systemem
odprowadzającym wilgotność dla lepszego komfortu
wentylacji. Miękko wyściełane zakończenie cholewki.

Szerokość buta 11. Spełnia wymogi ESD: oporność
upływowa mniejsza niż 35 megaom. EN ISO
20345:2007 S3 SRC.

68707

niemiecki 68707 …
rozmiar

38 ( ) 101
39 102
40 103
41 104
42 105

niemiecki 68707 …
rozmiar

43 106
44 107
45 108
46 109
47 ( ) 110

68707

68706

68705

Wymianie podlegają wyłącznie ubrania i buty robocze
nieużywane i w oryginalnym opakowaniu.
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Robocze sandały ochronne

g
Modell Puma S1
Wykonanie
Sportowe sandały ochronne ze skóry nubukowej
ze stalową osłoną. Wyposażone w komfortową
wkładkę podeszwową i lekką, nie ślizgającą się 
i odporną na ścieranie podeszwę z gumowymi
elementami Cell Pumy dla doskonałych właściwości
amortyzacyjnych i maksymalnej stabilności.
Oddychająca podszewka wewnętrzna. 
Sprawdzony dodatkowo ESD wg DIN EN 61340. 
EN ISO 20345 S1.

68701

niemieckie 68701 ...
rozmiary

39 ( ) 101
40 ( ) 102
41 103
42 104
43 105

niemieckie 68701 ...
rozmiary

44 106
45 107
46 ( ) 108
47 ( ) 109

68701

Półbuty robocze bezpieczne

g
Modell Puma S1
Wykonanie
Półbuty ochronne ze skóry nubukowej i oddy-
chającej tkaniny siatkowej opatentowanej ze stalową
osłoną. Wyposażone w komfortową wkładkę
podeszwową i lekką, nie ślizgającą się i odporną 
na ścieranie podeszwę z gumowymi elementami
Cell Pumy dla doskonałych właściwości amortyza-
cyjnych i maksymalnej stabilności. Oddychająca
podszewka wewnętrzna. Sprawdzone dodatkowo
ESD wg DIN EN 61340. EN ISO 20345 S1.

68702

niemieckie 68702 ...
rozmiary

39 ( ) 101
40 ( ) 102
41 103
42 104
43 105

niemieckie 68702 ...
rozmiary

44 106
45 107
46 ( ) 108
47 ( ) 109

68702

Półbuty robocze bezpieczne

g
Modell Puma S1P
Wykonanie
Półbuty ochronne z perforowanej skóry nubukowej 
i Cordura® ze stalową osłoną i wysokoelastycznym
zabezpieczeniem przed przydepnięciem 
L-protection®. Wyposażone w komfortową wkładkę
podeszwową i lekką, nie ślizgającą się i odporną 
na ścieranie podeszwę z gumowymi elementami
Cell Pumy dla doskonałych właściwości amortyza-
cyjnych i maksymalnej stabilności. Oddychająca
podszewka wewnętrzna. EN ISO 20345 S1P.

68703

niemiecki 68703 ...
rozmiary

39 ( ) 101
40 ( ) 102
41 103
42 104
43 105

niemiecki 68703 ...
rozmiar

44 106
45 107
46 ( ) 108
47 ( ) 109

68703

Wymianie podlegają wyłącznie ubrania i buty robocze
nieużywane i w oryginalnym opakowaniu.
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Bezpieczne półbuty

z
Adviser S2 ESD
Wykonanie
Podeszwa TPU/PU-Sohle, odporna na działanie

wysokich temperatur do ok.140°C. Odporne 
na działanie oleju, benzyny i kwasów. Materiał
wierzchni z pełnej wyprawionej skóry bydlęcej.
Podszewka ze skóry. Całopowierzchniowa podes-
zwa wkładana i podpodeszwa z delikatnej włókniny.
Osłona ochronna ze stali.

68761

niemiecki angielski 68761 ...
rozmiar rozmiar

40 6 1/2-7 101
41 7 1/2 102
42 8 103
43 8 1/2-9 104
44 10 105
45 10 1/2 106
46 11 1/2 107
47 12 ( ) 108

68761

Buty robocze bezpieczne męskie

u
Wykonanie 
Wysokiej jakości półbut ochronny zgodnie z 
EN 20345 S1. Skóra wierzchnia z oddychającej,
pochłaniającej pot i szybko wysychającej podsze-
wki. Podwójne ułatwienie przy wkładaniu dzięki
szlufkom przy języku i pięcie. Sznurowanie przy
pomocy pętli tekstylnych. Podeszwa z DD PU/TPU,
antypoślizgowe i z dużą odpornością na ścieranie.
Szerokość buta 11, 200 dżuli kaptur ochronny na
palce.

68760
Wykonanie
Wysokiej jakości but ochronny zgodnie 
z EN 20345 S1P. Z bezpieczną na przydepnięcia,

tekstylną podeszwą. Nowatorska podeszwa 
z poduszkami powietrznymi AIR-TECH dla lepszej
amortyzacji pięt. Podeszwa certyfikowana HRO.
Mocne zapięcie na rzepy dla łatwego
zakładania/zdejmowania.

68750

68755
68760

GOODYEAR (and winged foot design) is a registered trademark of The Goodyear Tire & Rubber Company, Akron, OhioUSA, used under license in Europe by Ariete Group SpA. Viadana, Italy.

ciemnoszary/niebieski navy/biały czarny/biały/ciemnoszary/czerwony niebieski navy/pomarańczowy/szary
niemiecki angielski 68750 … 68755 … 68760 ...

rozmiar rozmiar
36 3 ( ) 101 ( ) 101
37 4 ( ) 102 ( ) 102
38 5 ( ) 103 ( ) 103
39 6 104 104 201
40 6 1/2-7 105 105 202
41 7 1/2 106 106 203
42 8 107 107 204
43 8 1/2-9 108 108 205
44 10 109 109 206
45 10 1/2 110 110 207
46 11 1/2 111 ( ) 111 208
47 12 ( ) 112 ( ) 112 ( ) 209
48 13 ( ) 113 ( ) 113 ( ) 210

68750 - 68760

Półbuty robocze bezpieczne

g
Modell Puma S3
Wykonanie
Półbut ochronny z natłuszczonej pełnej wyprawionej

skóry bydlęcej i Cordura® ze stalową osłoną i
wysokoelastycznym zabezpieczeniem przed
przydepnięciem L-protection®. Wyposażone w
komfortową wkładkę podeszwową i lekką, nie
ślizgającą się i odporną na ścieranie podeszwę z

gumowymi elementami Cell Pumy dla doskonałych
właściwości amortyzacyjnych i maksymalnej
stabilności. EN ISO 20345 S3.

68704

niemieckie 68704 ...
wielkość

39 ( ) 101
40 ( ) 102
41 103
42 104
43 105
44 106
45 107
46 ( ) 108
47 ( ) 109

68704

Wymianie podlegają wyłącznie ubrania i buty robocze
nieużywane i w oryginalnym opakowaniu.


