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Защитные очки /  
Захисні окуляри 
www.lux�optical.com

Защита дыхания /  
Захист дихання
www.sup�air.com

Защита слуха / 
Захист слуху 
www.earline�protection.com

Защитные перчатки /  
Захисні рукавички
www.eurotechnique�gloves.com

Одежда краткосрочного 
использования /  
Одяг короткострокового 
використання 
www.tidy�pro.com

Средства  
защиты (СИЗ) /  
Засоби  
захисту(ЗІЗ)
www.europrotection.fr

Средства индивидуальной 
защиты для высотных работ / 
Засоби індивідуального 
захисту для висотних робіт

www.сoverguard�footwear.com

Корпоративная одежда / 
Корпоративний одяг 

www.coverguard�seasons.com

Сигнальная одежда /  

Сигнальний одяг

www.coverguard�hiviz.com

Рабочая одежда /  

Робочий одяг

www.coverguard�workwear.

com

Защитная обувь / 

Захисне взуття

www.сoverguard�footwear.com
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3 Перчатки для разных видов работ

8  Комбинированные и кожаные перчатки

12  Утепленные кожаные перчатки

13  Жаростойкие перчатки с крагой

14  Перчатки с ПВХ покрытием

16  Перчатки с латексным покрытием

18  Перчатки тканые и вязанные для общих работ

19  Перчатки с нитриловым покрытием

20  Перчатки из нейлона и полиамида

22  Перчатки антиразрезные НРРЕ

23  Перчатки антиразрезные TAEKI 5

25  Перчатки жаростойкие и антиразрезные

26  Перчатки хозяйственные и КЩС

29  Защита органов дыхания

32  Маски с уровнем фильтрации FFP 1

33  Маски с уровнем фильтрации FFP 2

35  Маски с уровнем фильтрации FFP 2 угольные

36  Маски с уровнем фильтрации FFP 3

40  Полумаски, полнолицевые маски и фильтры

43  Защита органов слуха

45  Беруши одноразовые и беруши на обруче

46  Беруши на шнурке

47  Беруши на шнурке для пищевой промышленности

48  Наушники

51  Защита головы и лица

52  Защитные каски и кепки

54  Защитные экраны. Крепления защитных экранов

57  Защита органов зрения

60  Очки открытого типа. Спортивные, облегченные, современные,  

 технологичные

80  Очки закрытого типа

82  Сварочные очки и экраны

87  Продукция краткосрочного использования

90  Халаты полипропиленовые SPP

91  Комбинезоны полипропиленовые SPP

92  Комбинезоны SMS

93  Комбинезоны BREATH и PRS2+

94  Комбинезоны SMS PROF и SMS TYPE 4

95  Комбинезоны  Microporous TYPE 4

96  Халаты и фартуки полиэтиленовые

97  Перчатки одноразового использования

98  Шапочки полипропиленовые

99  Повязки гигиенические. Бахилы. Манжеты

101  Одежда корпоративная

104  Теплые куртки

108  Куртки и жилеты из флиса

119  Нательное белье

120  Футболки 

121  Одежда рабочая

122  Одежда рабочая серии NAVY, PADDOCK, OPERATOR

128  Одежда рабочая серии FACTORY

130  Утепленная рабочая одежда серии BEAVER и TAO

132  Утепленные куртки ZEFLY. Шапки и бейсболки

133  Сигнальная продукция и сигнальная одежда

141  Влагостойкая продукция

142  Влагостойкие костюмы и плащи

146  Тенты

147  Обувь рабочая, защитная

150  Рабочая обувь

155  Обувь Премиум класса

158  Обувь влагостойкая из ПВХ

Содержание / Зміст

3  Рукавички для різних видів робіт

8  Комбіновані та шкіряні  рукавички

12  Утеплені шкіряні рукавички

13  Жаростійкі рукавички з крагами

14  Рукавички з ПВХ покриттям

16  Рукавички з латексним покриттям

18  Рукавички ткані та в’язані для загальних робіт

19  Рукавички з нітриловим покриттям

20  Рукавички з нейлону та поліаміду

22  Рукавички антирозрізні НРРЕ

23  Рукавички антирозрізні TAEKI 5

25  Рукавички жаростійкі та антирозрізні

26  Рукавички господарські та КЩС

29  Захист органів дихання

32  Маски з рівнем фільтрації FFP 1

33  Маски з рівнем фільтрації FFP 2

35  Маски з рівнем фільтрації FFP 2 вугільні

36  Маски з рівнем фільтрації FFP 3

40  Напівмаски, повні маски та фільтри

43  Захист органів слуху

45  Беруші одноразові та беруші на обручі

46  Беруші на шнурку

47  Беруші на шнурку для харчової промисловості

48  Навушники

51  Захист голови і обличчя

52  Захисні каски та кепки

54  Захисні екрани. Кріплення захисних екранів

57  Захист органів зору

60  Окуляри відкритого типу. Спортивні, полегшені, сучасні,   

 технологічні

80  Окуляри закритого типу

82  Зварювальні окуляри та екрани

87  Продукція короткострокового використання

90  Халати поліпропіленові SPP

91  Комбінезони поліпропіленові SPP

92  Комбінезони SMS

93  Комбінезони BREATH та PRS2+

94  Комбінезони SMS PROF та SMS TYPE 4

95  Комбінезони Microporous TYPE 4

96  Халати та фартухи поліетиленові

97  Рукавички одноразового використання

98  Шапочки поліпропіленові

99  Пов’язки гігієнічні. Бахіли. Манжети

101  Одяг корпоративний

104  Теплі куртки

108  Куртки та жилети з флісу

119  Натільна білизна

120  Футболкі 

121  Одяг робочий

122  Одяг робочий серії NAVY, PADDOCK, OPERATOR

128  Одяг робочий серії FACTORY

130  Утеплений робочий одяг серії BEAVER та TAO

132  Утеплені куртки ZEFLY. Шапки та бейсболки

133  Сигнальна продукція та сигнальний одяг

141  Вологостійка продукція

142  Вологостійкі костюми та плащі

146  Тенти

147  Взуття робоче, захисне

150  Робоче взуття

155  Взуття Преміум класу

158  Взуття вологостійке з ПВХ
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Перчатки
Рукавички
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Норма  EN 420:2003 
Общие требования к защитным перчаткам

  Нейтральный рН (от 3,5 до 9) 

  Содержание хрома

  Размер

  Чувствительность рук

  Проницаемость водных паров

   Безвредность (имеется в виду, что использование данных перчаток и мате-

риалов, из которых они изготовлены, не принесет вреда пользователю).

НОРМА EN 388:2003 

Перчатки для защиты от механических повреждений

Перчатки соответствуют основным требованиям нормы 

EN 420:2003 в отношении эргономичности, структуры, безвредности, ком-

форта и подлежат классификации согласно показателей нормы 

EN 388:2003 (исключая перчатки для особого использования, которые 

классифицируются по специальным нормам).

Эти уровни эффективности должны быть уточнены рядом с графическим 

символом на перчатке или на упаковке.

НОРМА EN 407:2004
Перчатки для работ с высокими температурами 

Все те сти ро ва ние не яв ля ет ся обя за тель ным, и если вы ви ди те бу кву Х, 

то это оз на ча ет, что пер чат ка не те сти ро ва лась на спе циаль ные ри ски.

Норма  EN 12477 
Требования и методы испытаний для перчаток, используемых при ручной 

сварке или резке металлов и сопутствующих работах. Перчатки сварщика 

бывают двух типов: 

Type В: когда требуется ловкость и большая точность в работе.

Type A: для остальных сварочных процессов.

Норма EN 374:2003
Перчатки для защиты от химических веществ 

и микроорганизмов

EN 374-1:2003 Терминология и показатели

EN 374-2:2003 Защита от проникновения  микроорганизмов

В соответствии со стандартом EN374-2:2003, перчатка устойчива 

к проникновению микроорганизмов, если она имеет уровень 

эффективности не менее 2. Сопротивление проникновению измеряется  

в соответствии с методикой ISO 2859, которая определяет 3 уровня 

эффективности (AQL):

  Уровень 3 должен соответствовать AQL в 0,65

  Уровень 2 должен соответствовать AQL в 1,5

  Уровень 1 должен соответствовать AQL в 4,0

EN 374-3: 2003   

Защита от воздействия химических продуктов

Установленные уровни к прониканию - время прорыва для опас-

ных жидкостей и полное их впитывание перчаткой, как указано ниже:

Согласно стандарта EN 374-2:2003, перчатка устойчива к воздей-

ствию химических веществ, если время работы до проникновения  

больше 30 минут, хотя бы для 3-х химических продуктов,  

указанных ниже:

НОР МА EN 511:2006
Перчатки для работ с низкими температурами  

Норма EN 1149
Защита от статического электричества

Представляет собой набор требований и методов испытаний для 

оценки защиты от статического электричества.

EN 1149-1 определяет требования и методы испытаний для рассеивания 

электростатических зарядов в материалах во избежание искр и воспламе-

нения. Этот стандарт используется для измерения поверхностного сопро-

тивления тканых материалов или тканей с металлическими волокнами, 

обеспечивающих заземление.

EN 1149-2 определяет метод испытаний для измерения вертикального элек-

трического сопротивления материалов. Этот европейский стандарт не при-

меняется для создания защиты от основных напряжений.

EN 1149-3 определяет методы измерения рассеивания электростатическо-

го заряда с поверхности  материалов. Этот стандарт используется для 

волокон без заземления.

Европейские нормы использования перчаток

— — Не использовать / Не використовувати, * — Использовать не рекомендуется  /Використання не рекомендоване 

** — Возможно использование / Можливе використання, *** — Хорошо работают / Добре працюють, **** — Отлично подходят / Відмінно підходять

Таблица использования покрытых перчаток / 
Таблиця використання вкритих рукавиць

A Метанол

B Ацетон

C Ацетонитрил

D Дихлорметан

E Сероуглерод

F Толуол

G Диэтиламин

H Тетрагидрофуран

I Этилацетат

J n-Гептан

K Гидроксид натрия 40%

L Серная кислота 96%

Перчатки для защиты от механических рисков

A Сопротивление трению (от 0 до 4)

B Сопротивление режущим предметам (от 0 до 5)

C Сопротивление на разрыв (от 0 до 4)

D Сопротивление проколу перчаток (от 0 до 4)

Перчатки для защиты от холода

A Защита от конвекционного холода (от 0 до 4)

B Защита от холода при контакте (от 0 до 4)

C
Проницаемость воды (0 — вода протекает меньше,  

чем за 30 мин., 1 — никакого протекания за 30 мин.)

Перчатки для защиты от термических рисков

A

Тест на воспламеняемость. Основан на времени 

невоспламеняемости материала и сохранении им своих свойств 

после ликвидации очага возгорания ( от 0 до 4)

B

Сопротивление высокой температуре при прикосновении. 

Тестирование проводится при температуре от 100 °С до 500 °С. 

Носящий перчатки не должен чувствовать боль минимум 15 с. (от 

0 до 4)

C

Сопротивление конвекции высокой температуры. Время, 

которое перчатка способна на сопротивление температуре 

пламени. ( от 0 до 4)

D
Сопротивление излучаемой высокой температуре. Время 

поднятия образцом своей температуры до заданной ( от 0 до 4)

E

Сопротивление мелким частицам расплавленного металла. 

Количество капель расплавленного металла, необходимое для 

поднятия температуры образца до заданной ( от 0 до 4)

F

Сопротивление значительному количеству расплавленного 

металла. Количество металла при котором будет нанесен вред 

материалу, из которого изготовлена перчатка. (от 0 до 4)

Материал / Матеріал

Точные  

работы /  

Точні 

роботи

Долговременное 

использование / 

Довгострокове 

використання

Режущие 

предметы /  

Ріжучі  

предмети

Скользкие 

предметы / 

Слизькі  

предмети

Промасленные 

поверхности / 

Замаслені 

поверхні

Химические 

продукты /

Хімічні

продукти

Низкие 

температуры / 

Низькі 

температури

Высокие 

температуры / 

Високі 

температури

Латекс / Латекс **** ** **** **** * ** — *
Неопрен / Неопрен **** **** * **** *** *** — —

Нитрил / Нітрил **** ** ** **** **** **** — —

Винил / Вініл *** ** — **** **** — — —

ПВХ / ПВХ *** **** * **** *** * — —

Полиуретан / Поліуретан **** ** * **** **** **** — —

Время 

проникновения
10 мин. 30 мин. 60 мин. 120 мин. 240 мин. 480 мин.

Индекс  

защиты
1 2 3 4 5 6
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Норма  EN 420:2003 
Загальні вимоги до захисних рукавичок

  Нейтральний рН (від 3,5 до 9)

  Вміст хрому

  Розмір

  Чутливість рук

  Проникливість для водної пари

  Нешкідливість (мається на увазі, що використання даних рукавичок 

і матеріалів, з яких вони виготовлені, не заподіє шкоди користувачу)

НОРМА EN 388:2003 

Рукавички для захисту від механічних пошкоджень

Рукавички відповідають основним вимогам норми EN 420:2003  

в відношенні ергономічності, структури, нешкідливості, комфорту і підляга-

ють класифікації згідно показників норми EN 388:2003 (виключаючи рука-

вички для особливого використання, які класифікуються за спеціальними 

нормами):

НОРМА EN 407:2004
Рукавички для роботи з високими температурами 

Все тестування не є обов’язковим, і якщо Ви бачите літеру Х,  

то це означає, що рукавичка не тестувалася на спеціальні ризики.

Норма  EN 12477 
Вимоги та методи випробувань для рукавичок, що використовуються 

для ручного зварювання металів, для різання і супутніх робіт.  

Рукавички зварника бувають двох типів:

Type В: коли потрібна спритність і велика точність в роботі.

Type A: для решти зварювальних процесів.

Норма EN 374:2003
Рукавички для захисту від хімічних речовин і мікроорганізмів

EN 374-1:2003 Термінологія і показники

EN 374-2:2003 Захист від проникнення мікроорганізмів

У відповідності зі стандартом EN374-2: 2003, рукавичка стійка  

до проникнення мікроорганізмів, якщо вона має рівень ефективності  

не менше 2. Опір проникненню вимірюється у відповідності з методи-

кою ISO 2859, яка визначає 3 рівні ефективності (AQL):

  Рівень 3 повинен відповідати AQL у 0,65

  Рівень 2 повинен відповідати AQL у 1,5

  Рівень 1 повинен відповідати AQL у 4,0

EN 374-3: 2003   

Захист від впливу хімічних речовин

Встановлені рівні до проникнення - час прориву для небезпечних 

рідин і повне їх вбирання рукавичкою, як зазначено нижче:

Згідно стандарту EN 374-2:2003, рукавичка стійка до впливу хімічних  

речовин, якщо час роботи до проникнення більше, ніж 30 хвилин, хоча б  

для 3-х хімічних продуктів, зазначених нижче:

НОР МА EN 511:2006
Рукавички для роботи з низькими температурами  

Норма EN 1149
Захист від статичної електрики

Являє собою набір вимог і методів випробувань для оцінки

захисту від статичної електрики.

EN 1149-1 визначає вимоги і методи випробувань для розсіювання елек-

тростатичних зарядів в матеріалах щоб уникнути іскор і займання.  

Цей стандарт використовується для вимірювання поверхневого опору  

тканих матеріалів або тканин з металевими волокнами, що забезпечують 

заземлення.

EN 1149-2 визначає метод випробувань для вимірювання вертикального 

електричного опору матеріалів. Цей європейський стандарт не застосовуєть-

ся для створення захисту від основних напруг.

EN 1149-3 визначає методи вимірювання розсіювання електростатичного 

заряду з поверхні матеріалів. Цей стандарт використовується для волокон 

без заземлення.

Європейські норми використання рукавичок

Таблица взаимодействия некоторых защитных покрытий  
с группами химических рисков / Таблиця взаємодії деяких 
захисних покриттів з групами хімічних ризиків

— — Не использовать / Не використовувати, * — Использовать не рекомендуется / Використання не рекомендоване 

** — Возможно использование / Можливе використання

A Метанол

B Ацетон

C Ацетонітрил

D Дихлорметан

E Сірковуглець

F Толуол

G Диетиламін

H Тетрагідрофуран

I Етилацетат

J n-Гептан

K Гідроксид натрію 40%

L Сірчана кислота  96%

Рукавички для захисту від механічних ризиків

A Опір тертю (від 0 до 4)

B Опір ріжучим предметам (від 0 до 5)

C Опір розриву (від 0 до 4)

D Опір протиканню рукавичок (від 0 до 4)

Рукавички для захисту від холоду

A Захист від конвекційного холоду (від 0 до 4)

B Захист від холоду при контакті (від 0 до 4)

C
Проникливість води (0 — вода просочується менше, ніж за 30 хв., 

1 — ніякого просочування за 30 хв.)

Рукавички для захисту від термічних ризиків

A

Тест на займистість. Заснований на часі незаймання матеріалу 

і часі збереження ним  своїх властивостей після ліквідації 

займання (від 0 до 4)

B

Опір високій температурі при дотику. Тестування проводиться 

при температурі від 100 °С до 500 °С. Той, що носить рукавички 

не повинен відчувати біль 15 с., не менше (від 0 до 4)

C
Опір конвекції високої температури. Час, який рукавичка 

здатна на опір температурі полум’я. (від 0 до 4)

D
Опір випромінюванню високої температури. Час підняття 

зразком своєї температури до заданої (від 0 до 4)

E

Опір дрібним краплинам розплавленого металу. Кількість 

крапель розплавленого металу, необхідна для підняття 

температури зразка до заданої (від 0 до 4)

F

Опір значній кількості розплавленого металу. Кількість металу, 

при якій буде нанесена шкода матеріалу, з якого виготовлена 

рукавичка (від 0 до 4)

Час 

проникнення
10 хв. 30 хв. 60 хв. 120 хв. 240 хв. 480 хв.

Індекс захисту 1 2 3 4 5 6

Химические группы / Хімічні групи Латекс / Латекс Неопрен / Неопрен Нитрил / Нітрил ПВХ / ПВХ

Оксиды / Оксиди * ** ** * 

Спирты / Спирти * ** ** ** 

Водные растворы / Водні розчини ** * * ** 

Масла / Мастила — * ** * 

Жиры, смазка / Жири, змазка — ** ** * 

Хлоросодержащие / Що містять хлор — ** * ** 

Нефтепродукты / Нафтопродукти — — * — 

Растворители / Розчинники — ** — —
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Кожаные перчатки
Пер чат ки ком би ни ро ван ные (ко жа + х/б, спи лок + х/б) иде аль но под хо дят для об щих ра бот, а 

также ра бот с про мас лен ны ми по верх но с тя ми, де ре вом, плит кой, кир пи чом и та рой.  Уси лен ные 

и цель но ко жа ные пер чат ки ис поль зу ют ся при ра бо те с ме тал лом, ре жу щи ми пред ме та ми, про-

клад ке ка бе лей, труб и для мно гих дру гих ра бот сред ней сте пе ни тя же с ти. Кро ме то го, ко жа ные 

пер чат ки с кра гами реко мен дуется ис поль зо вать  при сва роч ных ра ботах и при ра бо те в ус ло ви ях 

по вы шен ных тем пе ра тур.

Шкіряні рукавички
Рукавички ком біновані (шкіра + бавовна, спи лок + бавовна) іде аль но під хо дять для загальних 

ро біт, а також ро біт із за мас лен и ми по верх нями, де ре виною, плит кою, цеглою і та рою.  Підсилені 

й повністю шкіряні рукавички використовуються при ро бо ті з ме тал ом, рі жу чи ми пред ме та ми, 

про клад анні ка бе лів, труб і для багатьох інших ро біт сред нього ступеня важкості.

Крі м то го, шкіряні рукавички з кра гами реко мен довано до використання при зва рювальних 

ро ботах та при ро бо ті в умовах підвищених тем пе ра тур.

Рукавички з ПВХ покриттям  
ПВХ — ру ка ви чки з м'якою не ві до крем лю ва ною під клад кою пов ні стю по кри ті по лі ві ніл хло ри-

дом, приз на че ні для ро бо ти на хі міч но му ви роб ниц тві. Ман жет різ ної дов жи ни га ран тує пов ний 

за хист рук при ро бо ті з хі міч ни ми ре чо ви на ми. По зно со стій ко сті більш ніж в 2 ра зи пе ре ви щу-

ють по каз ни ки шкі ря них ру ка ви чок. Іде аль но під хо дять для спе ціаль них ро біт на хі міч но му 

ви роб ниц тві, при транс пор ту ван ні хі міч них ре чо вин, при ви го то влен ні су мі шей хі міч них спо лук, 

для чи щен ня і тех ніч но го об слу го ву ван ня устат ку ван ня, ро бо ти з мас ла ми, жи ра ми і зма щу-

валь ни ми ма те рі а ла ми.     

Протипоказання: Покриття на основі ПВХ руйнується під впливом ацетону протягом 2 годин 

безперервного контакту.

Перчатки с ПВХ покрытием  
ПВХ — пер чат ки с мяг кой неот де ля емой под клад кой пол но стью по кры тые по ли ви нил хло ри дом, 

пред наз на че ны для ра бо ты на хи ми че ском про из вод стве. Ман жет раз лич ной дли ны га ран ти ру ет 

пол ную за щи ту рук при ра бо те с хи ми че ски ми ве ще ства ми. По из но со стой ко сти бо лее чем в 2 

ра за пре вы ша ют по ка за те ли ко жа ных пер ча ток. Иде аль но под хо дят для спе циаль ных ра бот на 

хи ми че ском про из вод стве, при транс пор ти ров ке хи ми че ских ве ществ, при из го то вле нии сме сей 

хи ми че ских со е ди не ний, для чист ки и тех ни че ско го об слу жи ва ния обо ру до ва ния, ра бо ты с мас-

ла ми, жи ра ми и сма зоч ны ми ма те ри а ла ми.

Противопоказания: Покрытие на основе ПВХ разрушается под воздействием ацетона в течение 

2 часов непрерывного контакта.

Рукавички з латексним покриттям  
Приз на че ні для ро бо ти в умо вах се редньоlтяжких. Ру ка ви чки ви ко на ні з щіль ного бавовняного 

три ко та жу, в'яза ні ман же ти, від по ві да ють гі гі є ніч ним нор мам. Ре льєф на поверхня за без пе чує від-

мін не утримання во ло гих і слизь ких по вер хонь.

Три ко таж ні ру ка ви чки з ла текс ним по крит тям ду же зруч ні при бу ді вель них, об роб них, ван таж них 

ро бо тах, а та кож для ро біт зі склом, де ре ви ною, алю мі ні є вим про фі лем, фар ба ми, роз чин ни ка ми 

(646, 647).

Про ти по ка зан ня: По крит тя на ос но ві ла тек су руй ну єть ся під впли вом роз чин ни ків,  що містять 

хлор, ски пи да р про тя гом 20–30 хви лин без пе рер вно го кон так ту.

Пер чат ки с латексным покрытием  
Пред наз на че ны для ра бо ты в усло виях сред ней тя же сти. Пер чат ки вы пол не ны из плот но го 

х/б три ко та жа, вя за нные ман же ты, со от вет ству ют ги ги ени че ским нор мам. Ре льеф ная от дел-

ка обес пе чи ва ет от лич ный зах ват влаж ных и сколь зких по верх но стей. 

Три ко таж ные пер чат ки с ла текс ным по кры ти ем очень удоб ны при стро и тель ных, от де лоч ных, 

по гру зоч ных ра бо тах, а так же для ра бот со сте клом, дре ве си ной, алю ми ние вым про фи лем, кра ска-

ми, ра ство ри те ля ми (646, 647). 

Про ти во по ка за ния: По кры тие на ос но ве ла тек са раз ру ша ет ся под воз дей стви ем хло р со дер-

жа щих ра ство ри те лей, ски пи да ра в те че ние 20–30 ми нут не пре рыв но го кон так та. 

Рукавички ткані та в’язані  
для загальних робіт  
До цієї підгрупи відносяться бавовняні шиті рукавички, трикотажні рукавички, рукавички з 

нанесеною ПВХ крапкою. Характерною особливістю цих виробів є довгий трикотажний манжет, 

що надійно захищає зап'ястя робітника.

Для підвищення надійності і довговічності рукавичок в деяких моделях разом з бавовняною ниткою 

використовуються різні полімерні матеріали: нейлон, поліестер, абралон.

Ці рукавички добре підходять для легких і точних робіт, для робіт з тарою, слизькими 

предметами, використовуються при навантажувальноlрозвантажувальних роботах,  для різних 

робіт в харчовій, тютюновій промисловості, у фармацевтиці, будівництві, машинобудуванні і т.п.

Перчатки тканые и вязаные  
для общих работ   
К этой подгруппе относятся перчатки х/б шитые, трикотажные перчатки, перчатки с 

нанесенной ПВХ точкой. Характерной особенностью этих изделий является длинный 

трикотажный манжет, надежно защищающий запястья работающего.

Для повышения надежности и долговечности перчаток в некоторых моделях наряду с х/б 

нитью используются различные полимерные материалы: нейлон, полиэстер, абралон.

Эти пер чат ки хо ро шо под хо дят для лег ких и точ ных ра бот, для ра бот с та рой, скольз ки ми пред ме-

та ми, ис поль зу ют ся при по гру зоч ноlраз гру зоч ных ра бо тах,  для раз ных ра бот в пи ще вой, та бач-

ной про мыш лен но с ти, в фар ма це в ти ке, стро и тель ст ве, ма ши но стро е нии и т.п.
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Перчатки жаростойкие и антиразрезные
Пер чат ки из ке вла ра и но ме кса на деж но за щи ща ют от воз дей ствия вы со ких тем пе ра тур и обес-

пе чи ва ют бе зо пас ность ра бо ты с ре жу щи ми по верх но стя ми. Они обес пе чи ва ют бо лее на деж ную 

за щи ту , чем хлоп ча то бу маж ные или ко жа ные пер чат ки. На и бо лее ши ро ко при ме ня ют ся на 

пред при я тиях ав то мо биль ной, сте коль ной, ме тал лур ги че ской, бу маж ной и др. отра слей про мы-

шлен но сти, а так же при про из вод стве пласт масс.

Рукавички жаростійкі і антирозрізні  
Ру ка ви чки з ке вла ра і но ме кса на дій но за хи ща ють від дії ви со ких тем пе ра тур і за без пе чу ють 

без пе ку ро бо ти з рі жу чи ми по верх ня ми. Во ни за без пе чу ють більш на дій ний за хист, ніж ба вов-

ня ні або шкі ря ні ру ка ви чки. Най шир ше за сто со ву ють ся на під при єм ствах ав то мо біль ної, скля-

ної, ме та лур гій ної, па пе ро вої та ін. га лу зей про ми сло во сті, а та кож при ви роб ниц тві пласт мас.

Перчатки из нейлона и полиамида
Ней лон — ма те ри ал соз дан ный ком па ни ей Du Pont, по лу чив ший ши ро кое при ме не ние во всем 

ми ре, в част но сти для из го то вле ния па ра шют ных ку по лов, белья. Ней лон и по лиа мид от ны не рас-

сма три ва ют ся как ана ло ги и оба тер ми на ис поль зу ют ся, под ме няя друг дру га. Ней лон очень мяг-

кий и эла стич ный. По сле де фор ма ции он при ни ма ет свою пер во на чаль ную фор му, но его ка че ства 

мо гут быть ухуд ше ны под воз дей стви ем во ды. Ос нов ны ми по лез ны ми ка че ства ми ней ло но вых 

пер ча ток яв ля ют ся их вы со кая проч ность и лег кость, ан ти ста ти че ские свой ства. Кро ме то го, ру ка 

в них обла да ет высокой чув стви тель но стью, что осо бен но удобно при точ ных и сбо роч ных ра бо-

тах, а так же для ра бо ты кли нин го вых ком па ний.

Рукавички з нейлону та поліаміду 
Ней лон – ма те рі ал ство ре ний ком па ні єю Du Pont, який от ри мав ши ро ке за стос уван ня у всьо му сві ті, 

зо кре ма для ви го то влен ня па ра шут них ку по лів, бі лиз ни. Ней лон і по ліа мід від те пер роз гля да ють ся 

як ана ло ги і обид ва тер мі ни ви ко ри сто ву ють ся, під мі няю чи один од но го. Ней лон ду же м'який і ела-

стич ний. Пі сля де фор ма ції він прий має свою пер вин ну фор му, але йо го яко сті мо жуть бу ти по гір-

ше ні під впли вом во ди. Ос нов ни ми ко рис ни ми яко стя ми ней ло но вих ру ка ви чок є їх ви со ка міц-

ність і лег кість, ан ти ста тич ні вла сти во сті. Крім то го, ру ка в них має високу чут ли ві сть, що осо бли-

во зручно при точ них і скла даль них ро бо тах, а та кож для ро бо ти клі нін го вих ком па ній.

Перчатки с нитриловым покрытием 
Пред наз на че ны для ра бо ты в тя же лых усло виях и обла да ют пре вос ход ной устой чи во стью к исти ра-

нию. По из но со стой ко сти в 3 ра за пре вы ша ют по ка за те ли ко жа ных пер ча ток и бо лее чем в 20 раз — 

бре зен то вых ру ка виц. Иде аль но под хо дят для ра бот с гру бы ми и аб ра зив ны ми ма те ри а ла ми, таки ми 

как ли сто вой ме талл, бе тон ные бло ки, кир пич, нестру ган ная дре ве си на и т.д. 

Ни триль ное по кры тие обла да ет ма сло бен зо стой ки ми свой ства ми и ре ко мен ду ет ся при ра бо те с 

углево до ро да ми: бен зи ном, ди зель ным то пли вом, керосином, мас ла ми и сма зоч ны ми ма те ри а ла ми; 

оли фой и кра ска ми на ее ос но ве, ски пи да ром. 

Про ти во по ка за ния: По кры тие на ос но ве ни три ла раз ру ша ет ся под воз дей стви ем аце то на, 

ра ство ри те лей (ти па 646, 647), хлор со дер жа щих ра ство ри те лей в те че ние 20–30 ми нут. 

Рукавички з нітріловим покриттям
Приз на че ні для ро бо ти в тяж ких умо вах і мають чу до ву стій кі сть до сти ран ня. По зно со стій ко сті в 

3 ра зи пе ре ви щу ють по каз ни ки шкі ря них ру ка ви чок і більш ніж в 20 ра зів – бре зен то вих ру ка виць. 

Іде аль но під хо дять для ро біт з гру би ми і аб ра зив ни ми ма те рі а ла ми, таки ми як ли сто вий ме тал, 

бе тон ні бло ки, це гла, нестру ган а де ре ви на і т.д.  

Ні тріль не по крит тя має ма сло бен зо стій кі вла сти во сті і ре ко мен ду єть ся при ро бо ті з ву гле вод-

ня ми: бен зи ном, ди зель ним па ли вом, гасом, мас ла ми і зма щу валь ни ми ма те рі а ла ми; олі фою 

і фар ба ми на її ос но ві, ски пи да ром.  

Про ти по ка зан ня:  По крит тя на ос но ві ні трі ла руй ну єть ся під впли вом аце то ну, роз чин ни ків  

(ти пу 646, 647), роз чин ни ків, що містять хлор про тя гом 20–30 хви лин.

Перчаткии хозяйственные и  КЩС 
Ис поль зу ют ся для за щи ты от хи ми че с ких ве ществ ор га ни че с ко го и не ор га ни че с ко го про ис хож-

де ния. От лич но за ре ко мен до ва ли се бя при ра бо те со сла бы ми хи ми че с ки ми рас тво ра ми, мо ю-

щи ми сред ства ми и при ра бо те с бы то вой хи ми ей. Иде аль но под хо дят для до маш них ра бот 

и про фес си о наль ных кли нин го вых ком па ний. Мо гут ис поль зо вать ся в хи ми че с кой, неф те пе ре ра-

ба ты ва ю щей, пи ще вой про мыш лен но с ти. Так же под хо дят для чист ки обо ру до ва ния. Ла донь 

име ет ри ф ле ную по верх ность для уси ле ния ан ти сколь зя щих свойств.

Рукавички господарські та  КЛС  
Ви ко ри с то ву ють ся для за хи с ту від хімічних ре чо вин ор ганічно го та не ор ганічно го по хо джен ня. 

Відмінно за ре ко мен ду ва ли се бе при ро боті зі слаб ки ми хімічни ми роз чи на ми, ми ю чи ми за со-

ба ми та при ро боті з по бу то вою хімією. Іде аль но підхо дять для до машніх робіт та про фесійних 

клінінго вих ком паній. Мо жуть ви ко ри с то ву ва ти ся в хімічній, наф то пе ре робній, хар човій про-

мис ло востях. Та кож підхо дять для чи щен ня об лад нан ня. До лонь має ри ф ле ну по верх ню 

для по си лен ня ан ти ков за ю чих вла с ти во с тей.
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Кожаные перчатки / Шкіряні рукавички

Материал: Телячий спилок

Подкладка: Х/б

Усиление: Спилок зеленого цвета на ладони, 

указательном и большом пальце

Обратная сторона: Уплотненная зеленая ткань

Манжет: Уплотненная зеленая ткань

0154 Размер/Розмір 10  

Матеріал: Телячий спилок 

Підкладка: Бавовна 

Підсилення: Спилок зеленого кольору на долоні,  

вказівному і великому пальці  

Зворотний бік: Ущільнена зелена тканина 

Манжет: Ущільнена зелена тканина

3122CE EN 420, EN 388

3133CE EN 420, EN 388

Материал: Телячий спилок высшего качества

Подкладка: Х/б

Обратная сторона: Красная ткань

Манжет: Красная ткань, усиленная пропиткой

0152 (1155) Размер/Розмір 10

Матеріал: Телячий спилок вищої якості 

Підкладка: Бавовна 

Зворотний бік: Червона тканина 

Манжет: Червона тканина, підсилена просочуванням 

Материал: Телячий спилок высшего качества

Подкладка: Х/б

Манжет: Желтая ткань, усиленная пропиткой

Усиление: Натуральная кожа на ладони

Обратная сторона: Желтый полосатый хлопок 

0153 Размер/Розмір 10

Матеріал: Телячий спилок вищої якості 

Підкладка: Бавовна 

Манжет: Жовта тканина, посилена просоченням 

Підсилення: Натуральна шкіра на долоні  

Зворотний бік: Жовта смугаста бавовна

3123CE EN 420, EN 388

3122CE EN 420, EN 388

Материал: Телячий спилок 

Подкладка: Х/б

Обратная сторона: Белое х/б

Манжет: Белое х/б

0150 Размер/Розмір 10

Матеріал:  Телячий спилок 

Підкладка: Бавовна 

Зворотний бік: Біла бавовна 

Манжет: Біла бавовна
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Кожаные перчатки / Шкіряні рукавички

CE EN 420, EN 388
3111

Материал: Натуральная мебельная кожа

Подкладка: Х/б

Обратная сторона: Белое х/б

Манжет: Белое х/б, усиленное пропиткой

0270 Размер/Розмір 10  

Матеріал: Натуральна меблева шкіра

Підкладка: Бавовна 

Зворотний бік: Біла бавовна 

Манжет: Біла бавовна, підсилена просочуванням 
3111CE EN 420, EN 388

Материал: Телячий спилок 

Обратная сторона и манжет: Полосатый хлопок

Подкладка: Х/б

0204 Размер/Розмір 10

Матеріал: Телячий спилок  

Зворотний бік та манжет: Смугаста бавовна 

Підкладка: Бавовна 

Материал: Телячий спилок высшего качества

Подкладка: Х/б

Обратная сторона:  Уплотненная коричневая ткань, 

усиленная пропиткой

Манжет: Уплотненная коричневая ткань

0140 Размер/Розмір 10  

Матеріал: Телячий спилок вищої якості

Підкладка: Бавовна

Зворотний бік: Ущільнена коричнева тканина, підсилена 

просочуванням

Манжет: Ущільнена коричнева тканина

4144CE EN 420, EN 388

Материал: Телячий спилок высшего качества

Подкладка: Х/б

Обратная сторона:  Уплотненная желтая ткань, 

усиленная пропиткой

Манжет: Уплотненная желтая ткань

0158 Размер/Розмір 10  

Матеріал: Телячий спилок вищої якості

Підкладка: Бавовна

Зворотний бік: Ущільнена жовта тканина

Манжет: Ущільнена жовта тканина

3122CE EN 420, EN 388
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Кожаные перчатки / Шкіряні рукавички

2121

Материал:  Телячья кожа высшего качества

Манжет:  сгибается во время работы

Пропитка: Влагостойкая и маслостойкая

2418  Размер/Розмір 8
2419    Размер/Розмір 9
2420 Размер/Розмір10
2421         Размер/Розмір 11

Матеріал: Теляча шкіра вищої якості 

Манжет: Еластично згинається під час роботи 

Просочування: Вологостійке і маслостійке 

CE EN 420, EN 388

Материал:  Телячья кожа высшего качества

Манжет: Эластично сгибается во время работы 

Защита: Кожаная накладка на манжете 

для защиты запястья

Пропитка: Влагостойкая и маслостойкая

Матеріал:   Шкіра вищої якості 

Манжет: Еластично згинається під час роботи  

Захист: Шкіряна накладка на манжеті 

для захисту зап'ястка 

Просочування: Вологостійке і маслостійке 

2458 Размер/Розмір 8
2459 Размер/Розмір 9
2460     Размер/Розмір 10
2461      Размер/Розмір 11

2121

Материал: Телячья кожа высшего качества

Манжет: Эластично сгибается во время работы

Матеріал: Теляча шкіра вищої якості 

Манжет: Еластично згинається під час роботи 

CE EN 420, EN 388

2218  Размер/Розмір 8
2219 Размер/Розмір 9
2220     Размер/Розмір 10
2221     Размер/Розмір 11

2121

Материал: Телячья кожа самого высшего качества

Манжет: Эластично сгибается во время работы

Матеріал: Теляча шкіра найвищої якості 

Манжет: Еластично згинається під час роботи

CE EN 420, EN 388

2228 Размер/Розмір 8
2229 Размер/Розмір 9
2230  Размер/Розмір 10
2231  Размер/Розмір 11

Материал: Телячий спилок

Манжет: Эластично сгибается во время работы

Матеріал: Телячий спилок 

Манжет: Еластично згинається під час роботи 

1109 Размер/Розмір 9
1110 Размер/Розмір 10

3122CE EN 420, EN 388

CE EN 420, EN 388

Материал: Телячий спилок высшего качества

Манжет: Эластично сгибается во время работы

1098 Размер/Розмір 8
1099 Размер/Розмір 9
1100      Размер/Розмір 10

Матеріал: Телячий спилок вищої якості 

Манжет: Еластично згинається під час роботи 

CE EN 420, EN 388
3122

2121
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Кожаные перчатки / Шкіряні рукавички

3122

Материал: Свиной спилок высшего качества 

Усиление: Амортизирующие накладки  

на ладони 

Манжет: Эластичный на липучке

Обратная сторона: Черный полиэстер

Матеріал: Свинячий спилок вищої якості 

Посилення: Амортизуючі накладки 

на долоні  

Манжет: Еластичний на липучці 

Зворотний бік: Чорний поліестер 

CE EN 420, EN 388

0908 Размер/Розмір 8
0909 Размер/Розмір 9
0910      Размер/Розмір 10

Материал: Телячья кожа высшего качества

Усиление: Кожаные накладки на внешней 

и внутренней сторонах перчатки

Манжет: Эластично сгибается во время работы 

Защита: Кожаная накладка на манжете 

для защиты запястья

Пропитка: Влагостойкая

Матеріал: Шкіра вищої якості 

Посилення: Шкіряні накладки із зовнішнього 

та внутрішнього боків рукавички

Манжет: Еластично згинається під час роботи  

Захист: Шкіряна накладка на манжеті 

для захисту зап'ястка 

Просочування: Вологостійке

2359 Размер/Розмір 9
2360  Размер/Розмір 10

CE EN 420, EN 388

FORESTIER

4123

Материал:  60% нейлон, 40% полиуретан

Усиление:  Амортизирующие накладки на ладони

Манжет: Эластичный на липучке

Обратная сторона: Черный полиэстер

928  Размер/Розмір 8
929  Размер/Розмір 9
930   Размер/Розмір10

Матеріал: 60% нейлон, 40% поліуретан

Посилення: Амортизуючі накладки на долоні

Манжет: Еластичний на липучці

Зворотній бік: Чорний поліестер

CE EN 420, EN 388
3122

Материал:  Искусственная кожа: 60% нейлон, 

40% полиуретан

Усиление: Амортизирующие накладки

на ладони из антискользящего ПВХ

Манжет: Эластичный неопрен, на липучке

Обратная сторона: Черный спандекс, 

на пальцах усиление из неопрена

988  Размер/Розмір 8
989  Размер/Розмір 9
990   Размер/Розмір10

Матеріал: Штучна шкіра: 60% нейлон, 

40% поліуретан

Посилення: Амортизуючі накладки 

на долоні із ПВХ, що не ковзає

Манжет: Еластичний неопрен, на липучці

Зворотній бік: Чорний спандекс, 

на пальцях посилення з неопрену

CE EN 420
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3123

Материал: Телячья кожа высшего качества

Подкладка: Материалlутеплитель — 

искусственный мех

Цвет: Желтый

Длина: 32 см

2486     Размер/Розмір 6
2487    Размер/Розмір 7
2488    Размер/Розмір 8
2489    Размер/Розмір 9
2490 Размер/Розмір10
2491       Размер/Розмір 11

Матеріал: Теляча шкіра вищої якості 

Підкладка: Матеріалlутеплювач — штучне хутро 

Колір: Жовтий  

Довжина: 32 см

ISLANDE

220EN 511CE EN 420, EN 388

Материал: Телячья кожа высшего качества

Подкладка: Материалlутеплитель — Thinsulate

Манжет: Широкий, кожаный

Пропитка: Влагостойкая

Цвет: Белый

2469  Размер/Розмір 9
2470   Размер/Розмір 10

Матеріал:  Теляча шкіра вищої якості 

Підкладка: Матеріалlутеплювач – Thinsulate 

Манжет: Широкий, шкіряний 

Просочування: Вологостійке 

Колір: Білий

3122CE EN 420, EN 388 12хEN 511

LABRADOR 

Утепленные кожаные перчатки / Утеплені шкіряні рукавички

Материал:  Натуральная мебельная кожа

Обратная сторона: Белая ткань

Подкладка: Искусственный мех

Манжет: Белая ткань с искусственным мехом

0310    Размер/Розмір 10

Матеріал:  Натуральна меблева шкіра 

Зворотний бік: Біла тканина 

Підкладка: Штучне хутро 

Манжет: Біла тканина з штучним хутром

CE EN 420, EN 388
3111

120

Материал: Телячий спилок высшего качества

Подкладка: Материалlутеплитель — полер

Манжет: Плотная красная ткань с утеплением

0330    Размер/Розмір 10

Матеріал: Телячий спилок вищої якості 

Підкладка: Матеріалlутеплювач – полер 

Манжет: Щільна червона тканина з утепленням

CE EN 420, EN 388 12хEN 5114133

Материал: Телячья кожа высшего качества

Подкладка: Материалlутеплитель — Thinsulate

Манжет: Широкий, кожаный

Цвет: Черный

2475    Размер/Розмір 10

Матеріал: Теляча шкіра вищої якості 

Підкладка: Матеріалlутеплювач – Thinsulate 

Манжет: Широкий, шкіряний 

Колір: Чорний

CE EN 420, EN 388 120EN 511

KERGUELEN

3122

Материал: Телячья кожа высшего качества

Подкладка: Материалlутеплитель — Thinsulate

Манжет: Широкий, кожаный

Цвет: Желтый

2480   Размер/Розмір 10

Матеріал:  Теляча шкіра вищої якості 

Підкладка: Матеріалlутеплювач – Thinsulate 

Манжет: Широкий, шкіряний 

Колір: Жовтий

2111 EN 511

ALASKA

CE EN 420, EN 388
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Жаростойкие перчатки с крагой / Жаростійки рукавички з крагою

Материал: Полностью телячий спилок

Манжет: Спилковый 15 см

2514     Размер/Розмір 10

Матеріал: Повністю телячий спилок 

Манжет: Спилковий 15 см

2122CE EN 420, EN 388

EN 407 41хх2х

Материал: Полностью телячий спилок

Манжет: Спилковый 15 см

Подкладка: Утолщенная

Цвет: Красный

Термозащита: 100 °С — 31,4 с, 250 °С — 10,7 с

2631     Размер/Розмір 10

Матеріал: Повністю телячий спилок 

Манжет: Спилковий 15 см 

Підкладка: Потовщена 

Колір: Червоний 

Термозахист: 100 °С – 31,4 с, 250 °С – 10,7 с

3133CE EN 420, EN 388

EN 407 41314х 100 °С — 31,4 с
250 °С — 10,7 с

Материал: Полностью телячий спилок

Манжет: Спилковый, 15 см

Подкладка: Утепленная

Цвет: Синий

Усиление: На ладони дополнительным 

слоем спилка

Термозащита: 350 °С — 32 с, 500 °С — 17 с

Сшито: Нить из Kevlar

2636  Размер/Розмір 10

Матеріал: Повністю телячий спилок 

Манжет: Спилковий, 15 см 

Підкладка: Утеплена 

Колір: Синій 

Посилення: На долоні додатковим шаром спилка 

Термозахист: 350 °С – 32 с, 500 °С – 17 с 

Зшито: Нитка з Kevlar

3244CE EN 420, EN 388

434х4х
350 °С — 32 с
500 °С — 17 с

Материал: Полностью телячий спилок

Манжет: Спилковый 15 см

Подкладка: Утолщенная

Цвет: Синий

Обратная сторона: Накладка из алюминиевой

фольги

Термозащита: 100 °С — 31,4 с., 250 °С — 10,7 с

Сшито: Нить из Kevlar

2634  Размер/Розмір 10

Матеріал: Повністю телячий спилок 

Манжет: Спилковий 15 см

Підкладка: Потовщена 

Колір: Синій 

Зворотний бік: Накладка з алюмінієвої фольги 

Термозахист: 100 °С – 31,4 с., 250 °С – 10,7 с 

Зшито: Нитка з Kevlar

3233CE EN 420, EN 388

EN 407 413244 100 °С — 31,4 с
250 °С — 10,7 с

Материал: Полностью телячий спилок

Манжет: Спилковый 15 см

Подкладка: Утолщенная

Цвет: Зеленый

Термозащита: 100 °С — 31,4 с, 250 °С — 10,7 с

2630     Размер/Розмір 10

Матеріал: Повністю телячий спилок 

Манжет: Спилковий 15 см 

Підкладка: Потовщена 

Колір: Зелений 

Термозахист: 100 °С – 31,4 с, 250 °С – 10,7 с

3132CE EN 420, EN 388

EN 407 41314х 100 °С — 31,4 с
250 °С — 10,7 с

Материал: Полностью кожа ягненка

Манжет: Спилковый 15 см

2539  Размер/Розмір 9
2540  Размер/Розмір 10

Матеріал: Повністю шкіра ягняти 

Манжет: Спилковий 15 см

2111CE EN 420, EN 388

EN 12477 Type B, EN 407 41хх4х

Для аргонной сварки/ 
Для аргонного 
зварювання

EN 1149-2 

EN 1149-2

EN 12477 Type A, EN 407
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ACTIFRESH®

Материал: Оранжевый ПВХ

Подкладка: Х/б

Поверхность: Полностью покрыта ПВХ 

с антискользящим эффектом

Манжет: Вязанный резинкой

3929  Размер/Розмір 9,5

Матеріал: Оранжевий ПВХ

Підкладка: Бавовна

Поверхня: Повністю вкрита ПВХ 

з протиковзаючим ефектом

Манжет:  В'язаний резинкою

4121CE EN 420, EN 388 111EN 511

ACTIFRESH®

Материал: Оранжевый ПВХ

Подкладка: Х/б

Поверхность: Полностью покрыта ПВХ 

Длина:  30 см

3939   Размер/Розмір 9,5

Матеріал: Оранжевий ПВХ

Підкладка: Бавовна

Поверхня: Повністю вкрита ПВХ 

Довжина: 30 см

4121CE EN 420, EN 388 111EN 511

EN 374l3

Материал: Красный ПВХ

Подкладка: Х/б

Обратная сторона: С доступом воздуха

Манжет: Трикотажный

3419  Размер/Розмір 9
3420    Размер/Розмір 10

Матеріал: Червоний ПВХ

Підкладка: Бавовна

Зворотний бік: З доступом повітря 

Манжет: Трикотажний

3111CE EN 420, EN 388

Перчатки с ПВХ покрытием/Рукавички з ПВХ покриттям

JKL

Материал: Зеленый полимер

Подкладка: Х/б

Длина: 27 см, 40 см (3738, 3739, 3740) 

Ладонь: Двойное антискользящее покрытие

Высшее качество

3718 3738  Размер/Розмір 8
3719 3739  Размер/Розмір 9
3720 3740 Размер/Розмір 10

Матеріал: Зелений полімер 

Підкладка: Бавовна 

Довжина: 27 см, 40 см (3738, 3739, 3740)

Долоня: Подвійне антиковзаюче покриття 

Вища якість

4121CE EN 420, EN 388

ACTIFRESH®

EN 374l1, EN 374l2, EN 374l3 JKL

3720

3740
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Материал: Красный ПВХ.

Подкладка: Х/б.

Длина: 36 см

3619   Размер/Розмір 9
3620    Размер/Розмір 10

Матеріал: Червоний ПВХ 

Підкладка: Бавовна 

Довжина: 36 см

3111CE EN 420, EN 388

Материал: Красный ПВХ

Подкладка: Х/б

Длина: 27 см 

3519    Размер/Розмір 9
3520    Размер/Розмір 10

Матеріал: Червоний ПВХ

Підкладка: Бавовна

Довжина: 27 см

3111CE EN 420, EN 388

Материал: Красный ПВХ

Подкладка: Х/б

Длина: 40 см 

3641    Размер/Розмір 10

Матеріал: Червоний ПВХ

Підкладка: Бавовна

Довжина: 40 см

3111CE EN 420, EN 388

Материал: Красный ПВХ

Подкладка: Х/б

Длина: 70 см 

Высшее качество 

3668   Размер/Розмір 9
3669    Размер/Розмір 10

Матеріал: Червоний ПВХ

Підкладка: Бавовна

Довжина: 70 см

Вища якість

4121CE EN 420, EN 388

EN 374l1, EN 374l2, EN 374l3 

ACTIFRESH®

Перчатки с ПВХ покрытием/Рукавички з ПВХ покриттям

AKL
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Перчатки с латексным покрытием / Рукавички з латексним покриттям

Материал: Взбитый латекс желтого цвета

Обратная сторона: С доступом воздуха

Подкладка: Х/б

Манжет: Вязанный резинкой

3800     Размер/Розмір 10

Матеріал: Збитий латекс жовтого кольору

Зворотний бік: З доступом повітря

Підкладка: Бавовна

Манжет: В'язаний резинкою

2121CE EN 420, EN 388

Материал: Взбитый латекс зеленого цвета

Обратная сторона: С доступом воздуха

Подкладка: Х/б 

Манжет: Вязанный резинкой

3803  Размер/Розмір 8
3804  Размер/Розмір 9
3805    Размер/Розмір 10

Матеріал: Збитий латекс зеленого кольору

Зворотний бік: З доступом повітря

Підкладка: Бавовна 

Манжет: В'язаний резинкою

1121CE EN 420, EN 388

Против проколов, порезов, 

стандартное качество / Проти проколів, 

порізів, стандартна якість

Материал: Взбитый латекс зеленого цвета

Обратная сторона: Полностью покрытая

Манжет: Полностью покрытый

Длина: 32 см

3815    Размер/Розмір 10

Матеріал: Збитий латекс зеленого кольору

Зворотний бік: Повністю покрита

Манжет: Повністю покритий

Довжина: 32 см

3131CE EN 420, EN 388

Против проколов, порезов, 

стандартное качество / Проти проколів, 

порізів, стандартна якість
4242CE EN 420, EN 388

Материал: Зеленый конденсированный латекс 

высшего качества с противоскользящими 

свойствами

Обратная сторона: С доступом воздуха

Манжет: Х/б, вязаный

Длина: 240 мм

Толщина: 1,8 мм

3807  Размер/Розмір 7
3808  Размер/Розмір 8
3809  Размер/Розмір 9
3810    Размер/Розмір 10

Матеріал: Зелений конденсований латекс 

вищої якості з протиковзаючими 

властивостями

Зворотній бік: З доступом повітря

Манжет: Бавовна, в’язаний 

Довжина: 240 мм

Товщина: 1,8 мм
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Перчатки с латексным покрытием / Рукавички з латексним покриттям

Против проколов, порезов, высшее качество 

/ Проти проколів, порізів, вища якість

Материал: Оранжевый взбитый латекс

высшего качества, двойное покрытие 

Обратная сторона: С доступом воздуха 

Подкладка: Х/б  

Усиление: На указательном и большом пальцах

Манжет: Вязанный резинкой, эластичный

3863  Размер/Розмір 8
3864  Размер/Розмір 9
3865   Размер/Розмір 10

Матеріал: Оранжевий збитий латекс вищої 

якості, подвійне покриття  

Зворотній бік: З доступом повітря 

Підкладка: Бавовна  

Посилення: На вказівному та великому пальцях 

Манжет: В`язаний резинкою, еластичний 

4143CE EN 420, EN 388

4243

Материал:  Конденсированный латекс

Обратная сторона: С доступом воздуха

Подкладка: Х/б/акрил/полиэстер, махровая

Манжет: Вязанный резинкой, эластичный

3874  Размер/Розмір 9
3875    Размер/Розмір 10

Матеріал: Конденсований латекс 

Зворотній бік: З доступом повітря

Підкладка: Бавовна/акріл/поліестер, махрова

Манжет: В`язаний резинкою, еластичний

CE EN 420, EN 388 EN 511 0102231

Материал: Вулканизированный латекс, 

двойное покрытие

Обратная сторона: С доступом воздуха

Подкладка: Х/б

Манжет: Вязанный резинкой эластичный

3831     Размер/Розмір 10

Матеріал: Вулканізований латекс, подвійне 

покриття

Зворотний бік: З доступом повітря

Підкладка: Бавовна

Манжет: В'язаний резинкою, еластичний

3122CE EN 420, EN 388

Материал: Вулканизированный латекс высшего 

качества, двойное покрытие

Усиление: На большом и указательном пальцах

Обратная сторона:  С доступом воздуха

Манжет: Вязаный 

3838    Размер/Розмір 8
3839  Размер/Розмір 9
3840    Размер/Розмір 10

Матеріал: Вулканізований латекс вищої якості, 

подвійне покриття 

Посилення: На великому і вказівному пальцях

Зворотній бік: З доступом повітря

Манжет: В’язаний

CE EN 420, EN 388

PRO-RESISTER
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Перчатки тканые и вязаные для общих работ/ 
Рукавички ткані та в’язані для загальних робіт

Материал: Трикотажные, х/б — полиэстер

Манжет: Трикотажный, вязанный резинкой

Толщина: Вязка в 3 нити, 50 гр (4340 — 46 гр)

4340 Размер/Розмір 7–8
4345 Размер/Розмір 10

Матеріал: Трикотажні, бавовна — поліестер

Манжет: Трикотажний, в'язка резинкою

Товщина: В'язка в 3 нитки, 50 гр (4340 — 46 гр)

CE EN 420

Материал: Трикотажные, х/б — полиэстер

Покрытие: Ладонь и пальцы покрыты ПВХ точкой

Манжет: Трикотажный, вязанный резинкой

Толщина: Вязка в 4 нити, 78 г

4348     Размер/Розмір 7–8
4349   Размер/Розмір 9–10

Матеріал: Трикотажні, бавовна – поліестер 

Покриття: Долоня та пальці покриті ПВХ крапкою 

Манжет: Трикотажний, в'язка резинкою 

Товщина: В'язка в 4 нитки, 78 г  

CE EN 420

Материал: Х/б, шитые

Манжет: Трикотажный, вязанный резинкой

Покрытие: ПВХ точка на ладони, большом 

и указательном пальцах

Цвет: Красная точка ПВХ (4160)

Черная точка ПВХ (4165)

4160      Размер/Розмір 7–8
4165   Размер/Розмір 9–10

Матеріал: Бавовна, шиті

Манжет: Трикотажний, в'язаний резинкою

Покриття: ПВХ крапка на долоні, великому 

і вказівному пальцях

Колір: Червона крапка ПВХ (4160)

Чорна крапка ПВХ (4165)

CE EN 420

Материал: Х/б, шитые 30 г

Манжет: Вязанный

4100       Размер женский/ 
Розмір жіночий 7–8

4105         Размер мужской/ 
Розмір чоловічий 9–10

Матеріал: Бавовняні, шиті 30 г

Манжет: В'язаний

CE EN 420

Материал: Х/б, шитые 40 г

Манжет: Вязанный

4110         Размер женский/ 
Розмір жіночий 7–8

4115         Размер мужской/ 
Розмір чоловічий 9–10

Матеріал: Бавовна, шиті 40 г

Манжет: В'язаний

CE EN 420

Материал: Х/б, шитые, 45 г

Манжет: Вязанный

4155         Размер мужской/ 
Розмір чоловічий 9–10

Матеріал: Бавовна, шиті, 45 г

Манжет: В'язаний

CE EN 420

Материал: Трикотажные, х/б 38% — полиэстер 62%

Покрытие: Двухстороннее покрытие ПВХ точкой

Манжет: Трикотажный, вязанный резинкой

Толщина: Вязка в 4 нити, 78 гр (4350 — 70 гр)

Цвет: 4350 — красная ПВХ точка

4355 — синяя ПВХ точка

4350    Размер/Розмір 7–8
4355  Размер/Розмір 9–10

Матеріал: Трикотажні, бавовна 38% — поліестер 62%

Покриття: Двостороннє покриття ПВХ крапкою

Манжет: Трикотажний, в'язаний резинкою

Товщина: В'язка в 4 нитки, 78 гр (4350 — 70 гр)

Колір: 4350 — червона ПВХ крапка

4355 — синя ПВХ крапка

CE EN 420

Материал: Трикотажные х/б — полиэстер

Покрытие: Двухстороннее покрытие ПВХ сеткой

Манжет: Трикотажный, вязанный резинкой

4500    Размер/Розмір 9–10

Матеріал: Трикотажні бавовна — поліестер

Покриття: Двостороннє покриття ПВХ сіткою

Манжет: Трикотажний, в'язаний резинкою

CRISSXCROSS

1131CE EN 420, EN 388
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Материал: Легкое покрытие нитрилом

Подкладка: Х/б

Обратная сторона: С доступом воздуха

Манжет: Эластичный трикотажный

Цвет: Желтый

9317        Размер/Розмір 7 
9318 Размер/Розмір 8 
9319 Размер/Розмір 9
9320    Размер/Розмір 10
9321     Размер/Розмір 11

Матеріал: Легке покриття нітрілом 

Підкладка: Бавовна 

Зворотний бік: З доступом повітря 

Манжет: Еластичний трикотажний 

Колір: Жовтий

4111CE EN 420, EN 388

Материал: Двойное покрытие нитрилом

Подкладка: Х/б

Обратная сторона: Полностью покрыта нитрилом

Манжет: Жесткий, защитный

Цвет: Синий

9618 Размер/Розмір 8 
9619 Размер/Розмір 9
9620      Размер/Розмір 10

Матеріал: Подвійне покриття нітрілом 

Підкладка: Бавовна 

Зворотний бік: Повністю покрита нітрілом 

Манжет: Жорсткий, захисний 

Колір: Синій

4211CE EN 420, EN 388

Материал: Легкое покрытие нитрилом

Подкладка: Х/б

Обратная сторона: С доступом воздуха

Манжет: Эластичный трикотажный

Цвет: Желтый

9307      Размер/Розмір 7 
9308      Размер/Розмір 8 
9309      Размер/Розмір 9
9310       Размер/Розмір 10

Матеріал: Легке покриття нітрілом 

Підкладка: Бавовна 

Зворотний бік: З доступом повітря 

Манжет: Еластичний трикотажний 

Колір: Жовтий

4121CE EN 420, EN 388

Материал: Одинарное покрытие нитрилом

Подкладка: Х/б

Обратная сторона: С доступом воздуха

Манжет: Эластичный трикотажный

Цвет: Синий

9417 Размер/Розмір 7 
9418 Размер/Розмір 8 
9419 Размер/Розмір 9
9420      Размер/Розмір 10
9421      Размер/Розмір 11

Матеріал: Одинарне покриття нітрілом 

Підкладка: Бавовна 

Зворотний бік: З доступом повітря 

Манжет: Еластичний трикотажний 

Колір: Синій

4111CE EN 420, EN 388

ACTIFRESH®

Материал: Одинарное покрытие нитрилом

Подкладка: Х/б

Обратная сторона: Полностью покрыта нитрилом

Манжет: Эластичный трикотажный

Цвет: Синий

9448 Размер/Розмір 8 
9449 Размер/Розмір 9
9450      Размер/Розмір 10

Матеріал: Одинарне покриття нітрілом 

Підкладка: Бавовна

Зворотний бік: Повністю покрита нітрілом 

Манжет: Еластичний трикотажний 

Колір: Синій

4211CE EN 420, EN 388

Материал: Двойное покрытие нитрилом

Подкладка: Х/б

Обратная сторона: Полностью покрыта нитрилом

Манжет: Жесткий, защитный

Цвет: Синий

9648 Размер/Розмір 8
9649 Размер/Розмір 9
9650      Размер/Розмір 10

Матеріал: Подвійне покриття нітрілом 

Підкладка: Бавовна 

Зворотний бік: Повністю покрита нітрілом 

Манжет: Жорсткий, захисний 

Колір: Синій

4221CE EN 420, EN 388

ACTIFRESH®

Перчатки с нитриловым покрытием/ 
Рукавички з нітріловим покриттям

Стандартное качество

Стандартна якість

Стандартное качество

Стандартна якість

Высшее качество

Найвища якість

Высшее качество

Найвища якість

Стандартное качество

Стандартна якість

Стандартное качество

Стандартна якість

EUROTRIL
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Материал: 100% белый вязаный полиамид

Ладонь: Покрыта белым полиуританом

6106 Размер/Розмір 6  
6107 Размер/Розмір 7  
6108 Размер/Розмір 8
6109 Размер/Розмір 9
6110 Размер/Розмір 10
6111 Размер/Розмір 11

Матеріал: 100% білий в'язаний поліамід 

Долоня: Вкрита білим поліуританом

4131CE EN 420, EN 388

Материал: 100% серый вязаный полиэстер

Ладонь: Покрыта серым полиуританом 

6126     Размер/Розмір 6  
6127     Размер/Розмір 7  
6128    Размер/Розмір 8
6129       Размер/Розмір 9
6130        Размер/Розмір 10
6131        Размер/Розмір 11

Матеріал: 100% сірий в'язаний поліестер 

Долоня: Вкрита сірим поліуританом

CE EN 420, EN 388

Материал: 100% серый вязаный полиамид

Ладонь: Покрыта серым нитрилом

6227    Размер/Розмір 7  
6228     Размер/Розмір 8  
6229    Размер/Розмір 9
6230     Размер/Розмір 10

Матеріал: 100% сірий в'язаний поліамід 

Долоня: Вкрита сірим нітрілом

2121CE EN 420, EN 388

Перчатки из нейлона и полиамида / Ру ка ви чки з нейлону і поліаміду

Материал: 100% вязанный серый полиамид

Ладонь и пальцы: Покрыты черным нитрилом

Обратная сторона: С доступом воздуха 

6277     Размер/Розмір 7  
6278    Размер/Розмір 8
6279      Размер/Розмір 9
6280     Размер/Розмір 10

Матеріал: 100% в’язаний сірий поліамід

Долоня й пальці: Вкриті чорним нітрилом

Зворотня сторона: З доступом повітря 

3121CE EN 420, EN 388

Материал: Голубой вязаный нейлон

Ладонь: Покрыта вспененным синим нитрилом 

6336    Размер/Розмір 6  
6337     Размер/Розмір 7  
6338    Размер/Розмір 8
6339       Размер/Розмір 9
6340      Размер/Розмір 10

Матеріал: Блакитний в’язаний нейлон

Долоня: Вкрита вспіненим синім нітрилом

4121CE EN 420, EN 388

Материал: 100% белый вязаный полиамид

Кончики пальцев: Покрыты белым полиуританом 

6156 Размер/Розмір 6  
6157 Размер/Розмір 7  
6158 Размер/Розмір 8
6159 Размер/Розмір 9
6160 Размер/Розмір 10

Матеріал: 100% білий в'язаний поліамід 

Кінчики пальців: Вкриті білим поліуританом

013хCE EN 420, EN 388

Перчатки краткосрочного использования/ 
Рукавички короткострокового використання

Стр
. 9

7

4131
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Материал: 100% черный вязанный полиамид

Покрытие: Черный полиуретан на ладони

6136     Размер/Розмір 6
6137    Размер/Розмір 7  
6138     Размер/Розмір 8  
6139    Размер/Розмір 9
6140     Размер/Розмір 10

Матеріал: 100% чорний в’язаний поліамід

Покриття: Чорний поліуретан на долоні

4131CE EN 420, EN 388

Материал: Черный вязанный нейлон

Покрытие: Черный латекс на ладони

6457    Размер/Розмір 7  
6458     Размер/Розмір 8  
6459    Размер/Розмір 9
6460     Размер/Розмір 10

Матеріал: Чорний в’язаний нейлон

Покриття: Чорний латекс на долоні

3121CE EN 420, EN 388

Материал: 100% серый вязанный полиамид

Покрытие: Серый вспененный нитрил на ладони

6237    Размер/Розмір 7  
6238     Размер/Розмір 8  
6239    Размер/Розмір 9
6240     Размер/Розмір 10

Матеріал: 100% сірий в’язаний поліамід

Покриття: Сірий вспінений нітрил на долоні

2122CE EN 420, EN 388

Материал: 98% нейлон

+ 2% спандекс серого цвета

Покрытие: Черный вспененный нитрил

на ладони и пальцах. Ладонь дополнительно

покрыта нитриловой точкой

6246     Размер/Розмір 6
6247    Размер/Розмір 7  
6248     Размер/Розмір 8  
6249    Размер/Розмір 9
6250     Размер/Розмір 10

Матеріал: 98% нейлон

+2% спандекс сірого кольору

Покриття: Чорний вспінений нітрил 

на долоні та пальцях. Долоня додатково

вкрита нітриловою крапкою

4141CE EN 420, EN 388

Перчатки из нейлона и полиамида / Ру ка ви чки з нейлону і поліаміду

Материал: Оранжевый fluo вязанный  нейлон 

Покрытие: Черный взбитый латекс на ладони

Манжет: Эластичный трикотажный

6446     Размер/Розмір 6
6447    Размер/Розмір 7  
6448     Размер/Розмір 8  
6449    Размер/Розмір 9
6450     Размер/Розмір 10

Матеріал: Оранжевий fluo в’язаний нейлон

Покриття: Чорний збитий латекс на долоні

Манжет: Еластичний трикотажний

3131CE EN 420, EN 388

EUROFLEX HI-VIZ

Материал: Оранжевые fluo, вязанные

Покрытие: Черный взбитый латекс на ладони

Манжет: Эластичный трикотажный

Подкладка: Утепленная, акрил с полиэстром

6528     Размер/Розмір 8  
6529    Размер/Розмір 9
6530     Размер/Розмір 10
6531       Размер/Розмір 11

Матеріал: Оранжевий fluo, в’язані

Покриття: Чорний збитий латекс на долоні

Манжет: Еластичний трикотажний

Підкладка: Утеплена, акрил з поліестером

2242CE EN 420, EN 388 х20EN 511
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Материал: Серый нитрил высшего качества

Обратная сторона: С доступом воздуха

Подкладка: Кевлар

Манжет: Вязанный резинкой, эластичный

3888     Размер/Розмір 8  
3889    Размер/Розмір 9
3890     Размер/Розмір 10

Матеріал: Сірий нітрил вищої якості

Зворотній бік: З доступом повітря

Підкладка: Кевлар

Манжет: Вязаний резинкою, еластичний          

4443CE EN 420, EN 388

Перчатки антиразрезные / Ру ка ви чки антирозрізні

Материал: HPPE, вязанный серый меланж

Покрытие: Серый полиуретан на ладони

Манжет: Эластичный трикотажный

6827    Размер/Розмір 7  
6828     Размер/Розмір 8  
6829    Размер/Розмір 9
6830     Размер/Розмір 10

Матеріал: HPPE, в’язаний сірий меланж 

Покриття: Сірий поліуретан на долоні

Манжет: Еластичний трикотажний

4343CE EN 420, EN 388

Материал: НРРЕ, вязанный 

Покрытие: Черный полиуретан на ладони  

и пальцах

Обратная сторона: С доступом воздуха.

Манжет: Удлиненный, вязаный

6868     Размер/Розмір 8  
6869    Размер/Розмір 9
6870     Размер/Розмір 10

Матеріал: НРРЕ, в’язаний

Покриття: Чорний поліуретан на долоні  

та пальцях

Зворотний бік: З доступом повітря

Манжет: Подовжений, в’язаний 

4543CE EN 420, EN 388

Материал: HPPE

Покрытие: Ві-полимер (нитрил с полиуретаном)

на ладони и пальцах

Манжет: Эластичный трикотажный

6847    Размер/Розмір 7  
6848     Размер/Розмір 8  
6849    Размер/Розмір 9
6850     Размер/Розмір 10

Матеріал: HPPE 

Покриття: Ві-полімер (нітрил з поліуретаном)

на долоні та пальцях 

Манжет: Еластичний трикотажний

4542CE EN 420, EN 388

ACTIFRESH®

Материал: Вязанное синтетическое волокно

Покрытие: Ві-полимер 

(нитрил с полиуретаном) на ладони

Манжет: Эластичный трикотажный

6837    Размер/Розмір 7  
6838     Размер/Розмір 8  
6839    Размер/Розмір 9
6840     Размер/Розмір 10

Матеріал: В’язане синтетичне волокно

Покриття: Ві-полімер 

(нітрил з поліуретаном) на долоні

Манжет: Еластичний трикотажний

4432CE EN 420, EN 388

EURO 4

Материал: Конденсированный латекс высшего качества

Обратная сторона: С доступом воздуха

Подкладка: Кевлар

Манжет: Вязанный резинкой, эластичный

3878    Размер/Розмір 8
3879  Размер/Розмір 9
3880    Размер/Розмір 10

Матеріал: Конденсований латекс вищої якості

Зворотній бік: З доступом повітря

Підкладка: Кевлар

Манжет: В`язаний резинкою, еластичний

3443CE EN 420, EN 388

HPPE — прочное волокно из высокомодульного полиэтилена с высокими 

рабочими характеристиками и эксплуатационными качествами. Перчатки из 

такого волокна, в сочетании с различными покрытиями, имеют непревзой-

дённую стойкость к порезам и проколам. Пряжа из высокомодульного поли-

этилена устойчива к коррозии и истиранию, не пропускает жидкость, при 

этом перчатки из неё настолько лёгкие и гибкие, что прекрасно подходят 

для точных работ. 

Они незаменимы при работе с металлом, стеклом и другими острыми мате-

риалами. 

Могут использоваться  в чистых помещениях, например, на линиях сборки 

электроники, где важно не допустить загрязнения ворсом и твёрдыми части-

цами. Эти перчатки можно стирать и использовать заново, так что это не 

только первоклассная защита для рук, но и прекрасное долгосрочное вло-

жение в вашу безопасность.

HPPE — міцне волокно з високомодульного поліетилену з високими 

робочими характеристиками і експлуатаційними якостями. Рукавички з 

такого волокна, в поєднанні з різними покриттями, мають неперевер-

шену стійкість до порізів та проколів. Пряжа з високомодульного поліе-

тилену стійка до корозії і стирання, не пропускає рідину, при цьому 

рукавички з неї настільки легкі та гнучкі, що прекрасно підходять для 

точних робіт.

Вони незамінні при роботі з металом, склом та іншими гострими матері-

алами.

Можуть використовуватися в чистих приміщеннях, наприклад, на лініях 

зборки електроніки, де важливо не допустити забруднення ворсом і 

твердими частинками. Ці рукавички можна прати і використовувати 

заново, так що це не тільки першокласний захист для рук, але й пре-

красне довгострокове вкладення в вашу безпеку.
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Материал: TAEKI 5 со спандексом

Покрытие: Черный нитрил на ладони

Манжет: Эластичный трикотажный

6947    Размер/Розмір 7  
6948     Размер/Розмір 8  
6949    Размер/Розмір 9
6950     Размер/Розмір 10

Матеріал: TAEKI 5 зі спандексом

Покриття: Чорний нітрил на долоні

Манжет: Еластичний трикотажний

4542CE EN 420, EN 388

Материал: TAEKI 5 со спандексом

Покрытие: Черный жатый латекс на ладони

Манжет: Эластичный трикотажный

6927    Размер/Розмір 7  
6928     Размер/Розмір 8  
6929    Размер/Розмір 9
6930     Размер/Розмір 10
6931      Размер/Розмір 11

Матеріал: TAEKI 5 зі спандексом

Покриття: Чорний жатий латекс на долоні

Манжет: Еластичний трикотажний

3543CE EN 420, EN 388

Перчатки антиразрезные / Ру ка ви чки антирозрізні

Материал: TAEKI 5 со спандексом

Покрытие: Серый полиуретан на ладони

Манжет: Эластичный трикотажный

6907    Размер/Розмір 7  
6908     Размер/Розмір 8  
6909    Размер/Розмір 9
6910       Размер/Розмір 10

Матеріал: TAEKI 5 зі спандексом

Покриття: Сірий поліуретан на долоні 

Манжет: Еластичний трикотажний

4542CE EN 420, EN 388

Материал: TAEKI 5, вязанный 

Покрытие: Черный, вспененный полиуретан 

на водной основе на ладони и пальцах

Обратная сторона: С доступом воздуха

Манжет: Эластичный

6918    Размер/Розмір 8  
6919     Размер/Розмір 9  
6920   Размер/Розмір 10
6921       Размер/Розмір 11

Матеріал: TAEKI 5, в’язаний 

Покриття: Чорний спінений поліуретан  

на водній основі на долоні та пальцях

Зворотний бік: З доступом повітря

Манжет: Еластичний

4542CE EN 420, EN 388

TAEKI 5  — новое революционное  высоко полимеризированное волокно, 

которое имеет высочайшую степень защиты от порезов и высокое сопро-

тивление трению. 

Благодаря высокой плотности вязки перчатки  из этой пряжи обладают 

высокими эргономическими свойствами (великолепно облегают руку), не 

оставляют ворса. Легко стираются и не теряют форму, устойчивы к воздей-

ствию ультрафиолета и  высоким температурам (100°С)

Применяются в металлообработке, лакокрасочном производстве, при рабо-

тах с высокой опасностью порезов. 

TAEKI 5  — нове революційне високо полімерізоване волокно, яке має 

високий ступінь захисту від порізів і високий опір тертю.

Завдяки високій щільності в’язання рукавички з цієї пряжі мають високі 

ергономічні властивості (чудово облягають руку), не залишають ворсу. 

Легко перуться і не втрачають форму, стійкі до впливу ультрафіолету і 

високих температур (100°С)

Застосовуються в металообробці, лакофарбовому виробництві, при 

роботах з високою небезпекою порізів
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Перчатки антиразрезные / Ру ка ви чки антирозрізні

Материал: TAEKI 5 со спандексом

Покрытие: Черный нитрил на ладони и пальцах

Манжет: Эластичный трикотажный

6957     Размер/Розмір 7  
6958     Размер/Розмір 8  
6959    Размер/Розмір 9
6960     Размер/Розмір 10

Матеріал: TAEKI 5 зі спандексом

Покриття: Чорний нітрил на долоні та пальцях

Манжет: Еластичний трикотажний

4542CE EN 420, EN 388

EN 407 42хххх

454x

Материал: TAEKI 5, вязанный 

Манжет: Эластичный

7007     Размер/Розмір 7  
7008     Размер/Розмір 8  
7009   Размер/Розмір 9
7010     Размер/Розмір 10

Матеріал: TAEKI 5 в’язаний 

Манжет: Еластичний

CE EN 420, EN 388

Материал: TAEKI 5, вязанный 

Покрытие: На ладони и пальцах: голубой 

латекс, с антискользящими свойствами 

Обратная сторона: C доступом воздуха

Манжет: Эластичный

7068     Размер/Розмір 8  
7069    Размер/Розмір 9
7070     Размер/Розмір 10

Матеріал: TAEKI 5 в’язаний 

Покриття: На долоні і пальцях: голубий 

латекс, з протковзаючими властивостями 

Зворотний бік: З доступом повітря

Манжет: Еластичний

EN 407 х2хххх

4543

CE EN 420, EN 388

2542

Материал: TAEKI 5, вязанный 

Покрытие: Черный, вспененный латекс 

на ладони и пальцах 

Обратная сторона: С доступом воздуха

Манжет: Эластичный

6978     Размер/Розмір 8  
6979     Размер/Розмір 9  
6980   Размер/Розмір 10
6981     Размер/Розмір 11

Матеріал: TAEKI 5 в’язаний 

Покриття: Чорний спінений латекс на долоні 

та пальцях

Зворотний бік: З доступом повітря

Манжет: Еластичний

CE EN 420, EN 388 x10EN 511
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Перчатки жаростойкие и антиразрезные /  
Ру ка ви чки жаростійкі і антирозрізні

Материал: Буклированный х/б 850 г/м2

Манжет: Трикотажный, вязанный резинкой

4700      Размер/Розмір 10

Матеріал: Букльована бавовна, 850 г/м2

Манжет: Трикотажний, в'язаний резинкою

1111CE EN 420, EN 388

EN 407 11ххxх

Материал: Буклированный х/б 850 г/м2

Манжет: Уплотненная ткань длиной 15 см

4715      Размер/Розмір 10

Матеріал:Букльована бавовна, 850 г/м2

Манжет: Ущільнена тканина довжиною 15 см

1111CE EN 420, EN 388

EN 407 11ххxх

Материал: Легкий нейлон NCY 

Манжет: Вязанный

Покрытие: Ладонь и пальцы покрыты ПВХ точкой

Подкладка: Х/б

4450 — 68 г, 4455 — 76 г, 4456 — 80 г.

4450 Размер/Розмір 7 
4455 Размер/Розмір 9
4456      Размер/Розмір 10

Матеріал: Легкий нейлон NCY

Манжет: В'язаний

Покриття: Долоня і пальці покриті ПВХ крапкою

Підкладка: Бавовна

4450 — 68 г, 4455 — 76 г, 4456 — 80 г

3243CE EN 420, EN 388

Материал: Легкий противоразрезной нейлон NCY

Манжет: Вязанный

Подкладка: Х/б     

4420 — 52 г, 4425 — 60 г

4420  Размер/Розмір 7
4425  Размер/Розмір 9

Материал: Легкий протирозрізний нейлон NCY

Манжет: В'язаний

Підкладка: Бавовна    

4420 — 52 г, 4425 — 60 г

2242CE EN 420, EN 388

Материал: Плотный кевлар

Подкладка: Х/б 

Термозащита: 250 °С

Длина: 27 см

4655      Размер/Розмір 10

Матеріал: Щільний кевлар

Підкладка: Бавовна

Термозахист: 250 °С

Довжина: 27 см

254хCE EN 420, EN 388

EN 407 42хххх

Материал: Плотный кевлар

Подкладка: Х/б 

Термозащита: 250 оС

Длина: 33 см

4657      Размер/Розмір 10

Матеріал: Щільний кевлар

Підкладка: Бавовна

Термозахист: 250 оС

Довжина: 33 см

254хCE EN 420, EN 388

EN 407 42хххх

Материал: Плотный номекс

Подкладка: Х/б 

Термозащита: 350 °С

Длина: 27 см

4685      Размер/Розмір 10

Матеріал: Щільний номекс

Підкладка: Бавовна

Термозахист: 350 °С

Довжина: 27 см

134хCE EN 420, EN 388

EN 407 43хххх

Материал: Плотный номекс

Подкладка: Х/б 

Термозащита: 350 °С

Длина: 33 см

4687     Размер/Розмір 10

Матеріал: Щільний номекс

Підкладка: Бавовна

Термозахист: 350 °С

Довжина: 33 см

134хCE EN 420, EN 388

EN 407 43хххх

EN 407 х1хххх
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Материал: Перчатки из зеленого акрилонитрила

Толщина: 0,38 мм — 5510; 0,46 мм — 5530

Длина: 320 мм — 5510; 330 мм — 5530

Ладонь: Антискользящая 

Поверхность: Рифленная 

Внутри: Напыление х/б

5507 Размер/Розмір 7   5527
5508 Размер/Розмір 8  5528
5509 Размер/Розмір 9  5529
5510 Размер/Розмір 10 5530

Матеріал: Рукавички із зеленого акрилонітрилу 

Товщина: 0,38 мм – 5510; 0,46 мм – 5530 

Довжина: 320 мм — 5510; 330 мм — 5530 

Долоня: Протиковзаюча  

Поверхня: Рифлена

Усередині: Бавовняне напилення

4001CE EN 420, EN 388

LATEX SUPER 5000 

Материал: Желтый латекс. Высшее качество 

Толщина: 0,42 мм

Длина: 300 мм

Поверхность: Ладонь рифленая, для усиления

противоскользящих свойств

Внутри: Напыление х/б

5027  Размер/Розмір 7
5028  Размер/Розмір 8
5029  Размер/Розмір 9
5030      Размер/Розмір 10

Матеріал:  Жовтий латекс. Найвища якість   

Товщина: 0,42 мм 

Довжина: 300 мм 

Поверхня: Долоня рифлена, для посилення

протиковзаючих властивостей 

Усередині: Бавовняне напилення

1010CE EN 420, EN 388

NITRILE 5500
NITRILE PLUS 5500  

LATEX MENAGE

Материал: Розовый латекс

Толщина: 0,40 мм

Длина: 300 мм

Ладонь: Антискользящая

Внутри: Напыление х/б

5017  Размер/Розмір 7
5018  Размер/Розмір 8
5019  Размер/Розмір 9
5020      Размер/Розмір 10

Матеріал: Рожевий латекс 

Товщина: 0,40 мм 

Довжина: 300 мм 

Долоня: Протиковзаюча 

Усередині: Бавовняне напилення

CE EN 420

EN 374l1, EN 374l2, EN 374l3 

5530

EN 374l1, EN 374l2, EN 374l3 

LATEX SUR  
JERSEY 5200

Материал: Голубой латекс с х/б подкладкой

Толщина: 1,3 мм

Длина: 300 мм

Внутри: Трикотажная, х/б подкладка

5206  Размер/Розмір 6
5207 Размер/Розмір 7
5208  Размер/Розмір 8
5209  Размер/Розмір 9
5210      Размер/Розмір 10

Матеріал: Блакитний латекс з бавовняною підкладкою

Товщина: 1,3 мм 

Довжина: 300 мм 

Усередині: Трикотажна, бавовняна підкладка 

3131CE EN 420, EN 388

EN 374l1, EN 374l2, EN 374l3

5219  Размер/Розмір 9
5220      Размер/Розмір 10

4131CE EN 420, EN 388

Перчатки хозяйственные и КЩС / Рукавички господарські та КЛС

3102
EN 374l1, EN374l2

AJK

CKL

KL

AJL

CKL
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NEOPRENE 5300

Материал: Перчатки из черного полихлоропрена

с латексом

Толщина: 0,70 мм

Ладонь: Рифленая, для усиления

противоскользящих свойств

Внутри: Напыление х/б

Длина: 31 см

5307  Размер/Розмір 7
5308 Размер/Розмір 8
5309  Размер/Розмір 9
5310     Размер/Розмір 10
5311        Размер/Розмір 11

Матеріал: Рукавички з чорного поліхлоропрена 

з латексом 

Товщина: 0,70 мм 

Долоня: Рифлена, для посилення 

протиковзаючих властивостей 

Усередині: Бавовняне напилення

Довжина: 31 см
4102CE EN 420, EN 388 

EN 374l1, EN 374l2, EN 374l3 

Перчатки хозяйственные и КЩС / Рукавички господарські та КЛС

NITRILE PLUS 

Материал: Зеленый акрилонитрил высшего 

качества

Толщина: 0,56 мм

Длина: 45 см (5538-5541) и 40 см (5548-5551)

Подкладка: Без напыления (5538-5541); 

с напылением (5548-5551)

5538 Размер/Розмір 8   5548
5539 Размер/Розмір 9  5549
5540 Размер/Розмір 10  5550
5541 Размер/Розмір 11 5551

Матеріал: Зелений акрілонітрил вищої якості

Товщина: 0,56 мм

Довжина: 45 см (5538-5541) и 40 см (5548-5551)

Підкладка: Без напилення (5538-5541);  

з напиленням (5548-5551)

LATEX SUR NYLON 5200

Материал: Сиреневый латекс высшего

качества

Толщина: 1,3 мм

Длина: 300 мм

Покрытие: Рифленая ладонь для усиления

антискользящих свойств

5227  Размер/Розмір 7
5228  Размер/Розмір 8
5229  Размер/Розмір 9
5230       Размер/Розмір 10

Матеріал: Бузковий латекс вищої якості

Товщина: 1,3 мм

Довжина: 300 мм

Покриття: Рифлена долоня для посилення

антиковзаючих властивостей

2231CE EN 420, EN 388 

EN 374l1, EN 374l2

ACRYLONITRILE  

Материал: Голубой акрилонитрил 

высшего качества

Толщина: 0,22 мм

Длина: 330 мм

Покрытие: Рифленая ладонь 

для усиления антискользящих свойств

Подкладка: Без напыления

5557  Размер/Розмір 7
5558  Размер/Розмір 8
5559  Размер/Розмір 9
5560  Размер/Розмір 10

Матеріал: Блакитний акрилонітріл 

вищої якості

Товщина: 0,22 мм

Довжина: 330 мм

Покриття: Рифлена  долоня 

для посилення антиковзаючих властивостей

Підкладка: Без напилення

1000CE EN 420, EN 388 

EN 374l1, EN 374l2, EN 374l3 JKL

3121CE EN 420, EN 388 

EN 374l1, EN 374l2, EN 374l3 AKL

FKL
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ / УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

• — Прекрасно/Чудово;  • — Хорошо/Добре;  

• — Возможно/Можливе;  • — Не рекомендуется/Не рекомендовано

Эта та бли ца со дер жит лишь об щие ука за ния. СИЗ мо жет из ме нять со про тив-

ле ние вы ше пе ре чи слен ным хи ми че ским про дук там в за ви си мо сти от тем пе-

ра ту ры, дли тель но сти воз дей ствия или кон цен тра ции не ко то рых из них и т. п. 

В лю бом слу чае пред поч ти тель но про ве сти пред ва ри тель ное ис пы та ние.

Ця та блиця мі стить ли ше за галь ні вка зів ки. ЗІ З мо же змі ню ва ти опір ви ще пе-

ре лі че ним хі міч ним про дук там зал еж но від тем пе ра ту ри, три ва лості дії або 

кон цен тра ції де я ких з них і т.п. У будьlяко му ви пад ку бажано про ве сти по пе-

ред нє ви про бу ван ня.

Таблица химического сопротивления материалов / 
Таблиця хімічного опору матеріалів

ЭТА  ИНФОРМАЦИЯ  НОСИТ  РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ  ХАРАКТЕР   

И  НЕ  ОБЯЗЫВЕТ  НАС  К  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  КАКОГОlЛИБО  РОДА. 

/ ЦЯ ІНФОРМАЦІЯ МАЄ РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ХАРАКТЕР  

І НЕ ЗОБОВ’ЯЗУЄ НАС ДО БУДЬlЯКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

3,4 Дихлоранилин

Ацетальдегид

Азотная кислота (до 20%)

Азотная кислота (концентрат)

Азотно-серная кислота (конц.)

Акрилонитрил

Актиловый спирт

Амиловый спирт

Аминные отвердители

Анилин (амин)

Антиксилопродукты

Ароматический дистилир. уголь

Ацетамид

Ацетат амила

Ацетат бутила

Ацетат калия

Ацетат кальция

Ацетат метила

Ацетат пропила

Ацетат этила

Ацетон

Бензальдегид

Бензиловый спирт

Бензин

Бензол (ароматич. углеводород)

Бензоловый этил

Бикарбонат калия

Бикарбонат натрия

Бисульфид угля 

Бисульфит натрия 

Бихлорид этилена 

Борный ацетат

Бром 

Бромистоводородная к-та (40%)

Бромистый натрий

Бутан

Бутиловый спирт

Виннокаменная кислота

Гексан

Гептан

Гербициды

Гликоль

Глицерин

Дау Терм (Dow Therm)

Дибензиловый эфир

Дибутиловый эфир

Диметил формамид

Диоксан

Диоктилфталат

Дисульфат угля

Дифенил

Дихлорид пропилена

Дихлорид этилена

Диэтаноламин

Древесный спирт

Животный жир

Жидкое топливо

Зернистый спирт

Известь

Изобутиловый спирт

Изопропиловый спирт (сопранол)

Изопропиловый эфир

Карболовая кислота

Карбонат натрия

Квасцы

Керосин

Кислородная вода

Клорокс

Крезол

Креозот (деготь)

Ксилол

Кюмен

Лавровая кислота

Лимонная кислота 

Линолеатная кислота

Малеиновая кислота

Масло ASTM №1

Масляный спирт

Метиловый спирт (метанол)

Метилформат

Молочная кислота

Муравьиная кислота

Нафтеновая кислота

Нашатырный спирт (щелочной р-р)

Нефтевый жир

Нефтепродукты

Нитрометан

Нитропропан

Окись дифенила

Олеиновая кислота

Пальмовая кислота

Парафин

Пентан

Перекись водорода

Перхлорэтилен

Пикриновая кислота

Плавиковая кислота

Пластификаторы

Пропан

Пропиловый спирт

Проприоновая кислота

Разжижитель для краски

Разжижитель для лака

Растворители 1, 2, 3, 73, 74

Растворители красок

Растворители Стоддардс

Растворитель нафта

Растворы дубления (квасцы)

Растворы красителей

Растворы угольной кислоты

Ренюзит

Салицилат метила

Серная кислота (56%)

Серный эфир

Силикат натрия

Скипидар

Соляная кислота

Спиртовой диацетон

Стеариновая кислота

Стеарит бутила

Стирен

Сульфат 2-х валентной меди

Сульфат аммония

Сульфат калия

Сульфат меди

Сульфат натрия

Сульфат никеля

Сульфат свинца (до 10%)

Сульфат цинка

Танниновая кислота

Терпентинное масло

Тетрагидрофуран

Тетрахлорид угля 

Тетрахлорид угля (растворит. хлора)

Толуол

Трибутил фосфат

Трикрезил фосфат

Тринитротолуол

Трифенил фосфат

Трихлорид этилена

Трихлорэтилен

Триэтаноламин

Уайт Спирит

Уголь амония

Уголь калия

Угольная кислота (концентрир.)

Уксусная кислота (холодная)

Уксуснокислый раствор

Флюофосфат кальция

Формальдегид (Формол)

Фосфат амония

Фосфат калия

Фосфат натрия

Фосфорная кислота (до 85%)

Фоторастворы

Фреон (11-12-21-22)

Фталат дибутила

Фталат диоктила

Фтор

Фульфурол

Хлор

Хлорацетон

Хлорбензол 

Хлорид 3-валентного железа

Хлорид 4-валентного олова (10%)

Хлорид амония

Хлорид бария

Хлорид калия

Хлорид кальция

Хлорид магния (18%)

Хлорид метилена

Хлорид натрия

Хлорид никеля

Хлорид олова

Хлорид ртути

Хлорид цинка

Хлористый этилен

Хлорная кислота

Хлороформ

Хромовая кислота

Цианид калия

Цианид кальция

Цианид натрия

Циклогексан

Циклогексанол

Циклогексанон

Чернила типографские

Щавелевая кислота

Этиламин

Этиланилин

Этиленгликоль

Этилендиамин

Этиловый спирт (Этанол)

Этиловый эфир 

Этилформат

ДРУГОЕ

Отбеливатели

N-бутиламин

Банановое масло

Гальванопластические растворы

Гидразин

Гидроокись аммония

Гидроокись калия (поташ)

Гидроокись кальция

Гидроокись магния

Гидроокись натрия (едкий натр)

Гидрохинон

Гипохлорит кальция

Гипохлорит натрия (жавелевая вода)

Дизельное масло

Древесное масло

Жир

Изооктан (растворитель, нефть)

Изофорон

Йод

Йодистый калий

Йодистый натрий

Касторовое масло

Керосин

Кокосовое масло

Краски

Креозоловое  масло

Льняное масло

Магнезия

Мазут

Масло ASTM №2

Машинное масло

Метакрилат метила 

Метианилин

Метиламин

Метилизобутилцетон

Метилцелозол

Метилцидопентан

Метилэтилацетон

Монобромбензол

Монохлорбензол

Моноэтаноламин

Морфолин

Нафталин

Нитрат 2-валент. железа (до 10%)

Нитрат аммония

Нитрат бария

Нитрат калия

Нитрат кальция

Нитрат магния

Нитрат натрия

Нитробензол

Обезжиривающие растворители

Оливковое масло

Растворители кислотной очистки

Растворы дубления

Рыбий жир

Смазочное  масло

Соевое масло

Сосновое масло

Тунговое масло 

Турбинное масло

Хлопковое масло

20
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Защита  
органов дыхания
Захист  
органів дихання



30

Сред ст ва за щи ты дыхания
Сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты ор га нов ды ха ния (СИЗОД) — это но си-

мые че ло ве ком филь т ру ю щие устрой ст ва, обес пе чи ва ю щие за щи ту на ше го 

ор га низ ма и, в пер вую оче редь, на ших лег ких, от опас ных и вред ных про из-

вод ст вен ных фак то ров, воз дей ст ву ю щих ин га ляционно.

При под бо ре СИЗОД ТМ Sup Air не об хо ди мо знать, с ка ки ми ве щес т ва ми 

при хо дит ся ра бо тать; их кон цен т ра цию; вре мя воз дей ст вия; со сто я ние 

ве щес т ва (пыль, газ, пар или аэро зо ли); су щес т ву ет ли опас ность кис ло род-

но го го ло да ния; фи зи чес кие на груз ки в про цес се ра бо ты. В за ви си мос ти от 

со ста ва и ко ли чес т вен но го со дер жа ния вред ных ве ществ в воз ду хе вы би ра-

ет ся тип за щит но го сред ст ва и ми ни маль но не об хо ди мый уро вень за щи ты, 

ко то рый дол ж но обес пе чить дан ное СИЗОД, с уче том кон цен т ра ции вред-

ных ве ществ и их био ло ги чес кой опас нос ти, оце ни ва е мой по ве ли чи не ПДК 

(пре дель но до пус ти мая кон цен т ра ция вред ных ве ществ в воз ду хе, ко то рая 

не ока зы ва ет на че ло ве ка па губ но го воз дей ст вия).

Филь трую щие ма ски (рес пи ра то ры)
Пол нос тью со сто ят из филь т ру ю ще го ма те ри а ла — по ли про пи ле на SMS 

и по лиэстера.

Мо гут быть с кла па ном для вы до ха или без не го. Кла пан вы до ха по зво-

ля ет об лег чить ды ха ние че ло ве ка при ин тен сив ной работе.

Сер ти фи ци ро ва ны по ев ро пей ским нор мам EN 149:2001+А1:2009:

NR  од но ра зо вое ис поль зование;

D (оptional Dolomite) — до ло митlтест. До ло ми то вая филь т ра ция про тив мел-

ких твер дых час тиц и аэро зо лей. Рес пи ра то ры, про шед шие этот тест, обес-

пе чи ва ют бо лее ком фор т ное дыхание;

Име ют мар ки ров ки, со от вет ст ву ю щие их эф фек тивности:

FFP 1 низ кий уро вень фильтрации;

FFP 2 сред ний уро вень фильтрации;

FFP 3 вы со кий уро вень фильтрации;

SL  мас ки за щи ща ют од но вре мен но от пы ли и аэрозолей;

VO  за щи та от ор га ни чес ких паров;

GA  за щи та от па ров кислот.

Все рес пи ра то ры со от вет ст ву ют ев ро пей ским нор мам EN149:2001, 

не го рю чие, тес ти ро ва ны про тив аллергии.

Пол ные мас ки и по лу мас ки с фильтрами
Пол ные мас ки за кры ва ют лоб, нос, рот, под бо ро док и име ют спе ци аль-

ный оку ляр. Тре бо ва ния к ним ре гу ли ру ют ся нор мой EN 136.

По лу мас ки за кры ва ют нос, рот, под бо ро док. Тре бо ва ния к ним ре гу ли ру-

ют ся нор мой EN 140.

Что бы ис поль зо вать эти мас ки не об хо ди мо от ре гу ли ро вать их при ле га-

ние к ли цу. Муж чи ны дол ж ны быть чис то вы бри ты. Бо ро да, усы, длин ные 

во ло сы, дуж ки от оч ков и т.п. мо гут су щес т вен но сни зить эф фек тив ность 

защиты;

Филь т ры, ис поль зу е мые на мас ках, со от вет ст ву ют нор мам EN 141 , 

EN 143 и EN 14387, и ко ди ру ют ся цве то вы ми по ло са ми с бук вен ным обо-

зна че ни ем, со от вет ст ву ю щим за щи те от опре де лен ных ве ществ, и циф ра-

ми, со глас но клас су филь т ра ции, от 1 сла бая за щи та, до 3 — вы со кая 

защита.

Не ис поль зо вать мас ки при кон цен т ра ции кис ло ро да в воз ду хе 

ме нее 17%!

Мас ки FFP 1
Эф фек тив ны при 4lх крат ном пре вы ше нии ПДК в воздухе.

За щи ща ют от: кар бо на та каль ция, ка о ли на, це мен та, цел лю ло зы, се ры, 

хлоп ка, му ки, уголь ной и же ле зо руд ной пы ли, пи ще вых и ми не раль ных 

ма сел, дре вес ной стружки.

Исполь зу ют ся в тек с тиль ной про мыш лен нос ти, ме тал лур гии, при экс плу-

а та ции ка рье ров, об щес т вен ных, под зем ных, сто ляр ных ра бо тах и де ре во-

об работке.

Мас ки FFP 2
Эф фек тив ны при 12lти крат ном пре вы ше нии ПДК в воздухе.

В до пол не ние к уров ню FFP 1 их ис поль зу ют для за щи ты от стек лян ных 

оскол ков, плас ти ка, квар ца, ме ди, алю ми ния, бак те рий, гриб ков, ви ру сов 

ту беркулеза.

При ме ня ют в тех же сфе рах, что и FFP1, а так же при сва роч ных ра бо-

тах, в боль ни цах, ла бо ра то ри ях, ме ди цин ском контроле.

Мас ки FFP 2 угольные
FFP 2 SL VO за щи ща ют от ор га ни чес ких па ров, кра сок, пес ти ци дов, 

уг ле во до ро да, силь ных за па хов. Исполь зу ют ся при сва роч ных работах.

FFP 2 SL VOlGA за щи ща ют как VO, а так же от кис лот ных па ров, се ро-

во до ро да, ок си да се ры, азо та. Исполь зу ют ся как VO, а так же в элек т рон-

ной про мыш лен нос ти (элек т ро ба та реи), при ра бо те в ка рьерах.

Мас ки FFP 3
Эф фек тив ны при 50lти крат ном пре вы ше нии ПДК в воздухе.

В до пол не ние к уров ню FFP 2 их ис поль зу ют для за щи ты от хро ма, ни ке-

ля, мар ган ца, пла ти ны, стрих ни на, пы ли и ис па ре ния ме тал лов, бак те рий, 

гриб ков, мик ро бак те рий ту бер ку ле за, ви ру сов и ферментов.

При ме ня ют в тех же сфе рах, что и FFP 2, а так же при про из вод ст ве 

ни кельlкад ми е вых ба та рей, в боль ни цах, ла бо ра то ри ях, фар ма цев ти ке, хра-

ни ли щах ток сич ных отходов.

Засоби захисту дихання
Засоби індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД) —  це фільтру-

ючі засоби, що носить людина, та які забезпечують захист нашого орга-

нізму, і в першу чергу, наших легенів, від небезпечних та шкідливих 

виробничих факторів, що діють інгаляційно.

При підборі ЗІЗОД ТМ Sup Air, необхідно знати, з якими речовинами 

доводиться працювати; їх концентрацію; час впливу; стан речовини (пил, 

газ, пара або аерозолі); чи існує небезпека кисневого голодування; 

фізичні навантаження  в процесі роботи. В залежності від складу та кіль-

кісного вмісту шкідливих речовин в повітрі добирається тип захисного 

засобу та найменш необхідний рівень захисту, який повинно забезпечи-

ти дане ЗІЗОД, з врахуванням концентрації шкідливих речовин та їх біо-

логічної небезпеки, яка оцінюється за величиною ГДК (гранично допу-

стима концентрація шкідливих речовин в повітрі, яка не чинить на люди-

ну згубного впливу).

Фільтруючі маски (респіратори)
Цілком складаються з фільтруючого матеріалу — поліпропілену SMS 

та поліестеру.

Можуть бути з клапаном видиху або без нього. Клапан видиху дозво-

ляє забезпечити дихання людини при інтенсивній роботі.

Сертифіковані за європейськими нормами EN 149:2001+A1:2009

NR  одноразове використання;

D (optional Dolomite) — доломіт-тест. Доломітова фільтрація проти дріб-

них твердих часток та аерозолів. Респіратори, які пройшли цей тест, 

забезпечують більш комфортне дихання;

Мають маркування, що відповідає їх ефективності:

FFP 1 низький рівень фільтрації;

FFP 2 середній рівень фільтрації;

FFP 3 високий рівень фільтрації;

SL маски захищають одночасно від пилу та аерозолів;

VO захист від органічних парів;

GA захист від парів кислот.

Всі респіратори відповідають європейським нормам EN 149:2001, 

негорючі, протестовані проти алергії

Повні маски та напівмаски з фільтрами
Повні маски закривають чоло, ніс, підборіддя та мають спеціальний 

окуляр. Вимоги до них регулюються нормою EN 136.

Напівмаски закривають ніс, рот, підборіддя. Вимоги до них регулю-

ються нормою EN 140.

Щоб використовувати ці маски необхідно відрегулювати їх прилягання 

до обличчя. Чоловіки повинні бути чисто виголені. Борода, вуса, довге 

волосся, дужки від окулярів та ін. можуть істотно знизити ефективність 

захисту.

Фільтри, що використовуються на масках, відповідають нормам 

EN 141, EN 143 та EN 14387, та кодуються кольоровими смугами з літер-

ним позначенням, що відповідає захисту від визначених речовин, а 

також цифрами, згідно класу фільтрації, від 1 — слабкий захист, до 3- 

високий захист.

Не використовувати маски, якщо концентрація кисню в повітрі 

менше ніж 17%!

Маски FFP 1
Ефективні при 4-х кратному перевищенні ГДК в повітрі.

Захищають від: карбонату кальцію, каоліну, цементу, целюлози, сірки, 

бавовни, борошна, муки,вугільного та залізорудного пилу, харчових олій, 

мінеральних мастил, дерев’яної стружки.

Використовуються у текстильній промисловості, металургії, при екс-

плуатації кар’єрів, суспільних, підземних, столярних роботах та деревоо-

бробці.

Маски FFP 2
Ефективні при 12-ти кратному перевищенні ГДК в повітрі.

На додаток до рівня FFP 1 їх використовують для захисту від скляних 

уламків, пластику,кварцу, міді, алюмінію, бактерій грибків, вірусів тубер-

кульозу.

Застосовують в тих же сферах, що і FFP 1, а також при зварювальних 

роботах, у лікарнях, лабораторіях, медичному контролі.

Маски FFP 2 вугільні
FFP 2 SL VO захищають від органічної пари, фарб, пестицидів, вугле-

водню, неприємних запахів. Використовуються при зварювальних роботах.

FFP 2 SL VO- GA захищають як VO, а також від кислотної пари, сірко-

водню,оксиду сірки, азоту. Використовуються як VO, а також в електро-

нній промисловості (електробатареї), при роботі в кар’єрах.

Маски FFP 3
Ефективні при 50-ти кратному перевищенні ГДК в повітрі.

На додаток до рівня FFP 2 їх використовують для захисту від хрому, 

нікелю, марганцю, платини, стрихніну, пилу та випаровування металів, 

бактерій грибків, мікробактерій туберкульозу, вірусів та ферментів.

Застосовують в тих же сферах, що FFP 2, а також при виробництві 

нікель-кадмієвих батарей, у лікарнях, лабораторіях, фармацевтиці, схо-

вищах токсичних відходів.
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Особенности маркировки на изделии и упаковке /  
Особливості маркування на виробі та упаковці

Sup Air Название торговой марки / 

Назва торгової марки

23105 артикул изделия  /  

Артикул виробу

FFP 1 Уровень фильтрации /  

Рівень фільтрації 

NR  Одноразовое использование / 

Одноразове використання

EN 149:2001+А1:2009 

Европейские нормы сертификации для 

защиты органов дыхания / Європейські 

норми сертифікації для захисту органів 

дихання

СЕ  Знак соответствия требованиям

директив Европейского союза /  

Знак відповідності вимогам директив 

Європейського союзу

D Наличие доломитlтеста /  

Наявність доломіт-теста

0086 Код европейской лаборатории,

в которой тестировалось изделие /  

Код європейської лабораторії, в якій 

тестувався виріб

х 20 Количество в коробке /  

Кількість в коробці

7

1
4

6

3

8

5
2

7

256 8

9

5

6

8

2

4

7

1

3

1

5

6

8

4

7

3

1

2

3

4

5

6

8

9
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Ма с ки с уров нем филь т ра ции FFP1 / Маски з рівнем фільтрації FFP1

Респиратор FFP1 NRD SL  
нескладной чашеобразный
Респіратор FFP1 NRD SL  
нескладний  чашоподібний
Фильтр из элек тро ста ти че ско го по ли про пи ле на. Вне шнее по кры тие из по ли-

про пи ле на SMS. Вну трен нее по кры тие — по лиестер. Эла стич ная ре зин ка 

для кре пле ния без ла тек са. Кре пле ние на но су алю ми ние вой пластинкой. 

Плот ное при ле га ние к ли цу благодаря вспененному полиэтилену.  

Упаковка 20 шт. Те сти ро ван про тив ал лер гии. Вес: 8 г.

Фільтр із елек тро ста тич но го по лі про пі ле ну. Зов ніш нє по крит тя з по лі про пі ле-

ну SMS. Вну тріш нє по крит тя — по ліестер. Ела стич на гум ка для крі плен ня 

без ла тек су. Крі плен ня на но сі алю мі ні є вою пластинкою. Щіль не при ля ган ня 

до облич чя завдяки вспіненому поліетилену. Пакування 20 шт. Про те сто ва ні 

про ти алер гії. Ва га: 8 г.

Респиратор FFP1 NRD SL  
нескладной чашеобразный с клапаном для выдоха
Респіратор FFP1 NRD SL  
нескладний чашоподібний із клапаном для видиху
Аналог 23101 только с клапаном для выдоха.
Упаковка 10 шт. Вес: 15 г.

Аналог 23101 тільки із клапаном для видиху.
Пакування 10 шт.Вага: 15 г.

CE 149: 2001 
+A1:2009

Респиратор FFP 1 NR D  
нескладной чашеобразный 
Респіратор FFP 1 NR D  
нескладний чашеподібний
Фильтр состоит полностью из нетканого полипропилена. Эластичная 

синтетическая резинка для крепления. Крепление на носу гибкой пластиной. 

Мягкие уплотнители с внутренней стороны для комфортного прилегания к 

лицу. В коробке 20 шт. в индивидуальной упаковке. Вес 9 г.

Фільтр складається повністю з нетканого поліпропілену. Еластична 

синтетична гумка для кріплення. Кріплення на носі гнучкою пластиною. 

М’які ущільнювачі із зворотного боку для комфортного прилягання 

до обличчя. В коробці 20 шт. в індивідуальній упаковці. Вага 9 г. 

CE 149: 2001 
+A1:2009

Респиратор FFP1 NRD SL  
складной горизонтально
Респіратор FFP1 NRD SL  
складний горизонтально
Фильтр из элек тро ста ти че ско го по ли про пи ле на. Внеш нее и вну трен нее по кры тие 

из по ли про пи ле на SMS. Ла текс ная эла стич ная ре зин ка для кре пле ния. Фиксируется  

на но су металлической пластинкой в по ли этиле но вом по кры тии.  В коробке 20 шт 

в индивидуальной упаковке. Те сти ро ван про тив ал лер гии. Вес: 11 г.

Фільтр із елек тро ста тич но го по лі про пі ле ну. Зов ніш нє й вну тріш нє по крит тя  

з по лі про пі ле ну SMS. Ла текс на ела стич на гум ка для крі плен ня. Фіксація на но сі 

за допомогою металевої пластинки в по лі етилено во му по крит ті. В коробці 20 шт 

в індивідуальній упаковці. Про те сто ва ний про ти алер гії. Ва га: 11 г.

Респиратор FFP1 NRD SL  
складной горизонтально с клапаном для выдоха
Респіратор FFP1 NRD SL  
складний горизонтально із клапаном для видиху
Аналог 23100 только с клапаном для выдоха.
В коробке 20 шт в индивидуальной упаковке. Вес: 17 г.

Аналог 23100 тільки із клапаном для видиху.
В коробці 20 шт в індивідуальній упаковці. Вага: 17 г. CE 149: 2001 

+A1:2009

23105

23100

23101

23106

23151
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Ма с ки с уров нем филь т ра ции FFP2 / Маски з рівнем фільтрації FFP2

23205

23200 Респиратор FFP2 NRD SL  
складной горизонтально
Респіратор FFP2 NRD SL  
складний горизонтально
Фильтр из элек тро ста ти че ско го по ли про пи ле на. Внеш нее и вну-

трен нее покры тие из по ли про пи ле на SMS. Ла текс ная эла стич ная 

ре зин ка для кре пле ния. Фиксация на но су с помощью металличе-

ской пластинки в по ли эти ле но вом по кры тии. В коробке 20 шт 

в индивидуальной упаковке.  Те сти ро ван про тив ал лер гии. Вес: 12 г.

Фільтр із елек тро ста тич но го по лі про пі ле ну. Зов ніш нє і вну тріш нє 

по крит тя з по лі про пі ле ну SMS. Ла текс на ела стич на гум ка для крі-

плен ня. Фіксация на но сі за допомогою металевої пластинки в 

по лі етиле но во му по крит ті. В коробці 20 шт в індивідуальній  

упаковці. Про те сто ва ний про ти алер гії. Ва га: 12 г.

Респиратор FFP2 NRD SL 
складной горизонтально с клапаном  
для выдоха
Респіратор FFP2 NRD SL 
складний горизонтально із клапаном  
для видиху
Аналог 23200 только с клапаном для выдоха.
В коробке 20 шт в индивидуальной упаковке.  Вес:17 г.

Аналог 23200 тільки із клапаном для видиху.
В коробці 20 шт в індивідуальній упаковці. Вага:17 г.

CE 149: 2001 
+A1:2009

Респиратор FFP2 NRD SL   
нескладной чашеобразный
Респіратор FFP2 NRD SL  
нескладний  чашоподібний
Фильтр из элек тро ста ти че ско го по ли про пи ле на. Внеш нее и вну-

трен нее по кры тие из по ли про пи ле на SMS. Эла стич ная ре зин ка 

для кре пле ния без ла тек са. Фиксация на но су алю ми ние вой пла-

стиной. Плот ное при ле га ние к ли цу благодаря вспененному 

полиэтилену. Упаковка 20 шт. Те сти ро ван про тив ал лер гии.  

Вес: 9г.

Фільтр із елек тро ста тич но го по лі про пі ле ну. Зов ніш нє і вну тріш нє 

по крит тя з по лі про пі ле ну SMS. Ела стич на гум ка для крі плен ня 

без ла тек су. Фіксація на но сі пластиною з алю мі нію в по лі про пі ле-

но во му по крит ті. Щіль не при ля ган ня до облич чя завдяки вспіне-

ному поліетилену. Пакування 20 шт. Про те сто ва ний про ти алер гії. 

Ва га: 9г.

Респиратор FFP2 NRD SL  
нескладной чашеобразный с клапаном 
для выдоха
Респіратор FFP2 NRD SL  
нескладний чашоподібний із клапаном 
для видиху

23201

23206

Аналог 23201 только с клапаном для выдоха.
Упаковка 10 шт. Вес:14 г.

Аналог 23201 тільки із клапаном для видиху.
Пакування 10 шт. Вага:14 г. CE 149: 2001 

+A1:2009
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Ма с ки с уров нем филь т ра ции FFP2/Маски з рівнем фільтрації FFP2

23250

23255

Респиратор FFP2 NR SL  
складной вертикально
Респіратор FFP2 NR SL  
складний вертикально
Фильтр из элек тро ста ти че ско го по ли про пи ле на. Внеш нее и 

вну трен нее покры тие из по ли про пи ле на SMS. Не ла текс ное 

эла стич ное кре пле ние, с пряж кой для ре гу ли ров ки. Фиксация 

на но су металлической пластиной в по ли этиле но вом по кры-

тии. В коробке 20 шт в индивидуальной упаковке. Те сти ро ван про-

тив ал лер гии. Вес: 9 г.

Фільтр із електростатичного поліпропілену. Зовнішнє і вну-

трішнє покриття з поліпропілену SMS. Не латексне еластичне 

кріплення, із пряжкою для регулювання. Фіксація на носі мета-

левою пластиною в поліетиленовому покритті. В коробці 20 шт 

в індивідуальній упаковці. Протестований проти алергії.  

Вага: 9 г.

Респиратор FFP2 NR SL  
складной вертикально с клапаном  
для выдоха
Респіратор FFP2 NR SL  
складний вертикально із клапаном  
для видиху
Аналог 23250 только с клапаном для выдоха.
В коробке 20 шт в индивидуальной упаковке. Вес:14 г.

Аналог 23250 тільки із клапаном для видиху.
В коробці 20 шт в індивідуальній упаковці. Вага 14 г.

CE 149: 2001 
+A1:2009

CE 149: 2001 
+A1:2009

CE 149: 2001 
+A1:2009

Не используется металл, что дает возможность работать 

в среде, где присутствие металлов не разрешено. 

Специальная форма маски с углублением для носа и покрытие 

из мягкого материала, обеспечивают повышенный комфорт 

работника. Фильтр из электростатического полипропилена. 

Внешнее покрытие из полиэстера. Внутреннее покрытие из 

мягкого полипропилена SMS обеспечивает наиболее плотное 

прилегание к лицу. Эластичная резинка для крепления, с пряж-

кой для регулировки. Носовое крепление из вспененого полиэ-

тилена. Тестирован против аллергии.  

Упаковка 10 шт. Вес 18 г.

Не використовується метал, що дає змогу працювати в середо-

вищі, де присутність металів не дозволена. Спеціальна форма 

маски з заглибленням для носу та покриття з м’якого матеріа-

лу, забезпечують підвищений комфорт робітника. Фільтр з 

електростатичного поліпропілену. Зовнішнє покриття з полі-

естеру. Внутрішнє покриття з м’якого поліпропілену SMS забез-

печує найбільш щільне прилягання до обличчя. Еластична 

резинка для кріплення, з пряжкою для регулювання. Носове 

кріплення з вспіненого  поліетилену. Протестований проти 

алергії. Пакування 10 шт. Вага 18 г. 

23276 Респиратор FFP2 NR D SL    
нескладной чашеобразный с клапаном 
для выдоха
Респіратор FFP2 NR D SL  
нескладний чашоподібний з клапаном 
для видиху
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Ма ски FFP2 уголь ные / Ма ски FFP2 ву гіль ні

Респиратор FFP2 NRD SL VO   
нескладной чашеобразный с клапаном для выдоха
Респіратор FFP2 NRD SL VO  
нескладний чашоподібний із клапаном для видиху

23238

CE 149: 2001 
+A1:2009

23236

Респиратор FFP2 NRD SL VO  
нескладной чашеобразный с клапаном для выдоха
Респіратор FFP2 NRD SL VO 
нескладний чашоподібний із клапаном для видиху
Фильтр из электростатического полипропилена, имеет угольный 

наполнитель для защиты от органических испарений и газов. Внеш нее 

по кры тие из по ли про пи ле на SMS. Вну трен нее по кры тие из по ли э сте ра.  

Ла текс ная эла стич ная ре зин ка для кре пле ния. Фиксация на но су из алю ми-

ния. Плот ное при ле га ние к ли цу благодаря вспененному полиэтилену. Кла-

пан для вы до ха из по ли про пи ле на и ре зи ны. Упаковка 10 шт.  

Те сти ро ван про тив ал лер гии. Вес: 17 г.

Фільтр із електростатичного поліпропілену. Має вугільний наповнювач для 

захисту від органічної пари та газів. Зов ніш нє по крит тя з по лі про пі ле ну SMS. 

Вну тріш нє по крит тя з по лі е сте ру. Ла текс на ела стич на резинка для крі плен-

ня. Фіксація на но сі з алю мі нію. Щіль не при ля ган ня до облич чя завдяки 

вспіненому поліетилену. Кла пан для ви диху з по лі про пі ле ну й гу ми. 

Пакування 10 шт. Про те сто ва ний про ти алер гії. Ва га: 17 г.

Фильтр из элек тро ста ти че с ко го по ли про пи ле на, име ет уголь ный наполнитель 

для за щи ты от ор га ни че с ких ис па ре ний и га зов. Внеш ний слой из SMS по ли-

про пи ле на, вну т рен ний слой из по ли эс те ра. Эла с тич ное креп ле ние, с пряж-

кой для ре гу ли ров ки. Фик са ция на но су алю ми ни е вым за жи мом. Плот ное 

при ле га ние к ли цу при по мо щи об тю ра то ра из вспе нен но го по ли эти ле на.  

Упаковка 5 шт. Те с ти ро ван про тив ал лер гии. Вес 36 г.

Фільтр із елек тро с та тич но го поліпропіле ну. Має вугільний наповнювач для 

за хи с ту від ор ганічних ви па ро ву вань та газів. Зовнішній шар із SMS 

поліпропіле ну, внутрішній шар із поліес те ру. Ела с тич не кріплен ня із пряж кою 

для ре гу лю ван ня. Фіксація на носі за до по мо гою алюмінієво го за жи му. Щільне 

при ля ган ня до об лич чя за до по мо гою об тю ра то ра зі вспіне но го поліетіле ну. 

Пакування 5 шт. Про те с то ва ний про ти алергії. Ва га 36 г.

CE 149: 2001 
+A1:2009

23246

CE 149: 2001 
+A1:2009

Респиратор FFP2 NRD SL VOXGA  
нескладной чашеобразный с клапаном для выдоха
Респіратор FFP2 NRD SL VOXGA  
нескладний чашоподібний із клапаном для видиху
Фильтр из элек тро ста ти че с ко го по ли про пи ле на, име ет уголь ный на пол ни-

тель для защиты от органических испарений и газов. Внеш нее по кры тие из 

по ли про пи ле на SMS. Вну трен нее по кры тие из по ли э сте ра.  Нела текс ное 

эла стич ное кре пле ние, с пряж кой для ре гу ли ров ки. Кре пле ние на но су из 

алю ми ния. Плот ное при ле га ние к ли цу благодаря вспененному полиэтилену. 

Упаковка 10 шт. Те сти ро ван про тив ал лер гии. Вес: 18 г.

Фільтр із електростатичного поліпропілену. Має вугільний наповнювач для 

захисту від органічної пари та газів. Зов ніш нє по крит тя з по лі про пі ле ну SMS. 

Вну тріш нє по крит тя з по ліе сте ру.  Не ла текс не ела стич не крі плен ня, із пряж-

кою для ре гу лю ван ня. Крі плен ня на но сі з алю мі нію. Щіль не при ля ган ня до 

облич чя завдяки вспіненому поліетилену. Пакування 10 шт.  

Про те сто ва ний про ти алер гії. Ва га: 18 г.

23258

CE 149: 2001 
+A1:2009

Респиратор FFP 2 NR D  
нескладной чашеобразный с клапаном для выдоха
Респіратор FFP 2 NR D  
нескладний чашеподібний із клапаном для видиху

Фильтр состоит полностью из нетканого полипропилена, имеет угольный 

наполнитель для защиты от пыли и сильных запахов. Пластиковый клапан 

для выдоха. Эластичная синтетическая резинка для крепления. Крепление 

на носу гибкой  пластиной. Мягкие уплотнители с внутренней стороны для 

комфортного прилегания к лицу. В коробке 10 шт. в индивидуальной  

упаковке. Вес 13 г.

Фільтр складається повністю з нетканого поліпропілену, має вугільний напов-

нювач для захисту від пилу та сильних запахів. Пластиковий клапан для види-

ху. Еластична синтетична гумка для кріплення. Кріплення на носі гнучкою 

пластиною. М’які ущільнювачі із зворотного боку для комфортного прилягання 

до обличчя. В коробці 10 шт. в індивідуальній упаковці. Вага 13 г. 
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CE 149: 2001 
+A1:2009

Респиратор FFP3 NRD SL 
складной горизонтально с клапаном  
для выдоха
Респіратор FFP3 NRD SL 
складний горизонтально із клапаном 
для видиху
Фильтр из электростатического полипропилена.  

Внешнее и внутреннее покрытие из полипропилена SMS. 

Латексная эластичная резинка для крепления. Фиксация 

на носу металлической пластинкой в полиэтиленовом 

покрытии. В коробке 20 шт в индивидуальной упаковке.

Тестирован против аллергии. Вес: 19 г.

Фільтр із електростатичного поліпропілену. Зовнішнє й 

внутрішнє покриття з поліпропілену SMS. Латексна елас-

тична резинка для кріплення. Фіксація на носі за допомо-

гою металевої пластинки в поліетиленовому покритті. В 

коробці 20 шт в індивідуальній упаковці. Протестований 

проти алергії. Вага: 19 г.

23305

23378

23306

CE 149: 2001 
+A1:2009

Респиратор FFP3 NRD SL 
нескладной чашеобразный с клапаном 
для выдоха
Респіратор FFP3 NRD SL 
нескладний чашоподібний із клапаном 
для видиху
Фильтр из элек тро ста ти че ско го по ли про пи ле на. Внеш нее 

по кры тие из по ли про пи ле на SMS. Вну трен нее по кры тие 

из по ли э сте ра.  Нела текс ное эла стич ное кре пле ние, 

с пряж кой для ре гу ли ров ки. Кре пле ние на но су из алю-

ми ния. Плот ное при ле га ние к ли цу благодаря 

вспененному полиэтилену. Упаковка 5 шт. Тести ро ван 

про тив ал лер гии. Вес: 32 г.

Фільтр із елек тро ста тич но го по лі про пі ле ну. Зов ніш нє 

по крит тя з по лі про пі ле ну SMS. Вну тріш нє по крит тя 

з по ліе сте ру.  Нела текс не ела стич не крі плен ня, із пряж-

кою для ре гу лю ван ня. Фіксація на но сі з алю мі нію. Щіль не 

при ля ган ня до облич чя завдяки вспіненому поліетилену. 

Пакування 5 шт. Про те сто ва ний про ти алер гії. Ва га: 32 г.

CE 149: 2001 
+A1:2009

Респиратор FFP 3 NR D  
нескладной чашеобразный с клапаном 
для выдоха 
Респіратор FFP 3 NR D  
нескладний чашеподібний із клапаном 
для видиху
Фильтр состоит полностью из нетканого полипропилена. 

Пластиковый клапан для выдоха. Эластичная синтетиче-

ская резинка для крепления. Крепление на носу пласти-

ковой пластинкой. Мягкие уплотнители с внутренней сто-

роны для комфортного прилегания к лицу. В коробке 10 

шт. Вес 16 г.

Фільтр складається повністю з нетканого поліпропілену. 

Пластиковий клапан для видиху.  Еластична синтетична 

гумка для кріплення. Кріплення на носі пластиковою 

пластинкою. М’які ущільнювачі із зворотного боку для 

комфортного прилягання до обличчя. В коробці 10 шт. 

Вага 16 г. 

Ма с ки с уров нем филь т ра ции FFP3/Маски з рівнем фільтрації FFP3
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Обозначение / 

Позначення
Класс вредных веществ  / Клас шкідливих речовин                                                                                                                                     Цветовой код / Кольоровий код  

A 

Газ и органические пары с температурой кипения выше 65 °С: бензол, ксилол, толуол, бен-

зин, керосин, галоидоорганические соединения, спирты, анилин, тетраэтилсвинец, сероуг-

лерод, нитросоединения бензола и его гомологов. / Газ та органічна пара з температурою 

кипіння вище 65 °С: бензол, ксилол, толуол, бензин, гас, галоідоорганічні сполуки, спирти, 

анілін, тетраетилсвинець, сірковуглець, нітроз’єднання бензолу та його гомологів

Коричневый / 

Коричневий      

B 
Неорганические пары и газы (кроме окиси углерода): хлор, бром, фтор, сероводород, 

хлорциан. / Неорганічні пари та гази (крім окису вуглецю): хлор, бром, фтор,  

сірковуглець, хлорціан.

Серый / Сірий                           

E 
Кислые пары и газы: диоксид серы, муравьиная, уксусная, азотная, серная и другие 

кислоты. / Кислі пари та гази: диокис сірки, мурашина, оцтова, азотна, сірчана  

та інші кислоти.

Желтый / 

Жовтий                   

K Пары кислот (диоксид серы, соляная кислота, аммиак и амины) /  

Пара кислот (диокис сірки, соляна кислота, аміак та аміни)

Зеленый / 

Зелений                 

P Токсичная пыль, аэрозоли (пыль, дым, туман), бактерии и вирусы. /  

Токсичний пил, аерозолі (пил, дим, туман), бактерії та віруси. 
Белый / Білий                  

NO Оксиды азота и аэрозоли. / Окиси азоту та аерозолі. Синий / Синій                          

Hg Пары ртути и аэрозоли. / Пара ртуті та аерозолі.
Красный / 

Червоний 

Маркировка фильтров согласно ДСТУ EN 141X2001  и ДСТУ EN 143X2002/
Маркування фільтрів згідно ДСТУ EN 141-2001 та ДСТУ EN 143-2002
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Сравнительная таблица респираторных масок/
Порівняльна таблиця респіраторних масок

Артикул / Артикул Описание / Опис Тип / Тип Использование / Використання
Рекомендации / 

Рекомендації

23100 Складные, эластичные / 

Складні, еластичні
FFP1 NRD SL

Эффективно при 4-х кратном превышении 

норм концентрации в воздухе карбоната 

кальция, каолина, цемента, целлюлозы, 

хлопка, муки, угля, древесной стружки, 

растительного масла. Рекомендовано к 

использованию: текстильная индустрия, 

металлургия, подземные работы, ремес-

ленничество,столярные работы, обработка 

дерева. / Ефективно при 4-х кратному 

перевищенні норм концентрації  

в повітрі карбонату  кальцію, каоліну, 

цементу, целюлози, бавовни, муки, вугілля, 

деревної стружки, рослинної олії. 

Рекомендовано до використання: текстиль-

на індустрія, металургія, підземні роботи, 

ремісництво, столярні роботи, обробка 

деревини.

Не использовать при 

концентрации кислорода  

в воздухе менее 17%. 

Борода и усы могут 

усложнить ношение маски 

и снизить ее 

эффективность. /  

Не використовувати при 

концентрації кисню  

в повітрі менше ніж 17%. 

Борода і вуса можуть 

ускладнити  використання 

маски і знизити її 

ефективність.

23101
Округлой формы, 

эластичные /  

Округлої форми, еластичні

FFP1 NRD SL

23105

Складные, клапан для 

выдоха, эластичные / 

Складні, клапан для видиху, 

еластичні

FFP1 NRD SL

23106

Округлой формы, клапан 

для выдоха, эластичные / 

Округлої форми, клапан  

для видиху, еластичні

FFP1 NRD SL

23151
Округлой формы, 

эластичные / Округлої 

форми, еластичні

FFP 1 NR D

23200 Складные, эластичные / 

Складні, еластичні
 FFP2 NRD SL

Эффективно при 12-ти кратном 

превышении норм концентрации в воздухе 

карбоната, кальция, каолина, цемента, 

целлюлозы, серы, хлопка, муки, угля, 

древесной стружки, растительного масла, 

стекольной пыли, пластика, кварца, кожи, 

алюминия, бактерий, грибков, бактерий 

туберкулеза.Рекомендовано к 

использованию: текстильная индустрия, 

металлургия, подземные работы, 

ремесленничество, столярные работы, 

обработка дерева, работа с металлом, 

больницы, лаборатории, медицинский  

и ветеринарный контроль / Ефективно при 

12-ти кратному перевищенні норм 

концентрації в повітрі карбонату кальцію, 

каоліну, цементу, целюлози, сірки, 

бавовни, муки, вугілля, деревної стружки, 

рослинної олії, скляного пилу, пластику, 

кварцу, шкіри, алюмінію, бактерій, грибків, 

бактерій туберкульозу. Рекомендовано до 

використання: текстильна індустрія, 

металургія, підземні роботи, ремісництво, 

столярні роботи, обробка деревини, робота 

з металом, лікарні, лабораторії, медичний  

і ветеринарний контроль.

Не использовать при кон-

центрации кислорода  

в воздухе менее 17%. 

Борода и усы могут 

усложнить ношение маски 

и снизить ее 

эффективность. /  

Не використовувати  

при концентрації кисню  

в повітрі менше ніж 17%. 

Борода і вуса можуть 

ускладнити  використання 

маски і знизити її ефек-

тивність.

23201
Округлой формы, 

эластичные /  

Округлої форми, еластичні

FFP2 NRD SL

23205

Складные, клапан  

для выдоха, эластичные / 

Складні, клапан для видиху, 

еластичні

FFP2 NRD SL

23206

Округлой формы, клапан 

для выдоха, эластичные / 

Округлої форми, клапан  

для видиху, еластичні

FFP2 NRD SL

23250

Складные вертикально, 

эластичные / 

Складні вертикально, 

еластичні

FFP2 NR SL

23255

Складные вертикально, 

клапан для выдоха, 

эластичные /  

Складні вертикально, 

клапан для видиху, 

еластичні

FFP2 NR SL
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Артикул / 

Артикул

Описание / 

Опис

Тип / 

Тип

Доп. защита / 

Додатковий 

захист

Использование / Використання Рекомендации / Рекомендації

23258
Округлой формы, 

клапан для выдо-

ха, эластичные / 

Округлої форми, 

клапан для види-

ху, еластичні. 

FFP2 

NR D

Угольный 

фильтр / 

Вугільний 

фільтр

Эффективны при 12-ти кратном превышении норм 

концентрации в воздухе органических паров, угле-

водородов, спиртов, эфиров, ацетона, альдегидов, 

фенола, нитрила, хлора и растворителей с точкой 

кипения более 65 °С, а так же против резких запа-

хов. Рекомендовано к использованию: нефтяная, 

химическая промышленность, фармацевтика, сва-

рочные работы. / Ефективні при 12-ти кратному 

перевищенні норм концентрації в повітрі органічної 

пари, вуглеводнів, спиртів, ефірів, ацетону, альдегі-

дів, фенолу, нітрілу, хлору і розчинників з точкою 

кипіння більше 65 °С, а також проти різких запахів. 

Рекомендовано до використання: нафтова, хімічна 

промисловість, фармацевтика, зварювальні роботи.

Не использовать при концентра-

ции кислорода в воздухе менее 

17%. Борода и усы могут услож-

нить ношение маски и снизить 

ее эффективность. Не использо-

вать после износа угольного 

фильтра. / Не використовувати 

при концентрації кисню в повітрі 

менше 17%. Борода і вуса 

можуть ускладнити використання 

маски і знизити її ефективність. 

Не користуватися після закінчен-

ня терміну дії 

вугільного фільтру.

23236
FFP2  

NR D 

SL VO

23238
FFP2  

NRD 

SL VO

23246

Округлой формы, 

клапан для выдо-

ха, эластичные / 

Округлої форми, 

клапан для види-

ху, еластичні. 

FFP2  

NR D 

SL 

VO- 

GA

Угольный 

фильтр, 

защита 

от кислотных 

паров / 

Вугільний 

фільтр, 

захист 

від кислотної 

пари

Эффективны при 12-ти кратном превышении норм 

концентрации в воздухе органических паров, углево-

дородов, спиртов, эфиров, ацетона, альдегидов, 

фенола, нитрила, хлора и растворителей с точкой 

кипения более 65 °С, а так же против резких запа-

хов и кислотных паров. Рекомендовано к использо-

ванию: нефтяная, химическая промышленность, 

фармацевтика, угольная промышленность, угольные 

электростанции, сварочные работы. / Ефективні при 

12-ти кратному перевищенні норм концентрації в 

повітрі органічної пари, вуглеводнів, спиртів, ефірів, 

ацетону, альдегідів, фенолу, нітрілу, хлору і розчин-

ників з точкою кипіння більше 65 °С, а також проти 

різких запахів і кислотної пари.  Рекомендовано до 

використання: нафтова, хімічна промисловість, фар-

мацевтика, вугільна промисловість, вугільні електро-

станції, зварювальні роботи.

Не использовать при концентра-

ции кислорода в воздухе менее 

17%. Борода и усы могут услож-

нить ношение маски и снизить 

ее эффективность. Не использо-

вать после износа угольного 

фильтра для защиты от кислот-

ных паров. / Не використовувати 

при концентрації кисню в повітрі 

менше 17%. Борода і вуса 

можуть ускладнити використання 

маски і знизити її ефективність. 

Не користуватися після закінчен-

ня терміну дії вугільного фільтру 

для захисту від кислотної пари.

23276

Округлой формы, 

клапан для 

выдоха, 

эластичные / 

Округлої форми, 

клапан для 

видиху, 

еластичні. 

FFP2 

NR D 

SL

Эффективно при 12-ти кратном превышении норм 

концентрации в воздухе карбоната кальция, каолина, 

цемента, целлюлозы, серы, хлопка, муки, угля, дре-

весной стружки, растительного масла, стекольной 

пыли, пластика, кварца, кожи, алюминия, бактерий, 

грибков, бактерий туберкулеза. Рекомендовано к 

использованию: текстильная индустрия, металлургия, 

подземные работы, ремесленничество, столярные 

работы, обработка дерева, сварочные работы, работа 

с металлом, больницы, лаборатории, медицинский и 

ветеринарный контроль / Ефективно при 12-ти крат-

ному перевищенні норм концентрації в повітрі карбо-

нату кальцію, каоліну, цементу, целюлози, сірки, 

бавовни, муки, вугілля, деревної стружки, рослинної 

олії, скляного пилу, пластику, кварцу, шкіри, алюмі-

нію, бактерій, грибків, бактерій туберкульозу. 

Рекомендовано до використання: текстильна інду-

стрія, металургія, підземні роботи, ремісництво, сто-

лярні роботи, обробка дерева, зварювальні роботи, 

робота з металом, лікарні, лабораторії, медичний і 

ветеринарний контроль

Не использовать при концентра-

ции кислорода в воздухе менее 

17%. Борода и усы могут услож-

нить ношение маски и снизить 

ее эффективность / Не вико-

ристовувати при концентрації 

кисню в повітрі менше 17%. 

Борода і вуса можуть ускладнити 

використання маски і знизити її 

ефективність.

23305

Складные, 

клапан для 

выдоха, 

эластичные/ 

Складні, клапан 

для видиху, 

еластичні

FFP3

NR D 

SL

Эффективны при 50-ти кратном превышении норм кон-

центрации в воздухе карбоната кальция, каолина, 

цемента, целлюлозы, серы, хлопка, муки, угля, древес-

ной стружки, растительного масла, стекольной пыли, 

пластика, кварца, кожи, алюминия, бактерий, грибков, 

бактерий туберкулеза, хрома, марганца, никеля, плати-

ны, стрихнина, пыли и испарений металлов, вирусов и 

ферментов. Рекомендовано к использованию: текстиль-

ная индустрия, металлургия, подземные работы, ремес-

ленничество,  столярные работы, обработка дерева, 

сварочные работы, работа с металлом, плавильные про-

изводства, больницы, лаборатории, медицинский и вете-

ринарный контроль, фармацевтика, утилизация токсич-

ных отходов, при высоких рисках заражения / 

Ефективно при 50-ти кратному перевищенні норм кон-

центрації в повітрі карбонату кальцію, каоліну, цементу, 

целюлози, сірки, бавовни, муки, вугілля, деревної струж-

ки, рослинної олії, скляного пилу, пластику, кварцу, 

шкіри, алюмінію, бактерій, грибків, бактерій туберкульо-

зу, хрому, марганцю, нікелю, платини, стрихніну, пилу і 

випаровувань металів, вірусів і ферментів. 

Рекомендовано до використання: текстильна індустрія, 

металургія, підземні роботи, ремісництво,  столярні робо-

ти, обробка дерева, зварювальні роботи, робота з мета-

лом, плавильні виробництва, лікарні, лабораторії, медич-

ний і ветеринарний контроль, фармацевтика, утилізація 

токсичних відходів, при високих ризиках зараження

Не использовать при концентра-

ции кислорода в воздухе менее 

17%. Борода и усы могут услож-

нить ношение маски и снизить ее 

эффективность / Не використову-

вати при концентрації кисню в 

повітрі менше 17%. Борода і вуса 

можуть ускладнити використання 

маски і знизити її ефективність.

23306

Округлой 

формы, клапан 

для выдоха, 

эластичные/ 

Округлої форми, 

клапан для 

видиху, 

еластичні

FFP3

NR D 

SL

23378

Округлой формы, 

клапан для 

выдоха, 

эластичные / 

Округлої форми, 

клапан для 

видиху, еластичні

FFP 3 

NR D
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Полумаска EASYMASK 
Напівмаска EASYMASK 
Изготовлена из каучука на два сменных фильтра 

с баянетным соединением. Регулируется по 

размеру головы. Центральный клапан выдоха. 

Совместима с фильтрами 22240, 22250, 22260, 

22270.Вес 130 г.

Виготовлена з каучуку, на два змінних фільтри з 

баянетним з’єднанням. Регулюється за розміром 

голови. Центральний клапан видиху. Сумісна з 

фільтрами 22240, 22250, 22260, 22270. Вага 130 г.

CE EN 140

22201

Полная маска 
Повна маска
Изготовлена из синтетической резины. На два сменных фильтра с 

баянетным соединением. Обзорный экран из поликарбоната на все 

лицо. С клапаном для выдоха. 6 эластичных ремней. Регулируется 

по размеру головы. Совместима с фильтрами 22240, 22250, 22260, 

22270. Вес 525г. 

Виготовлена з синтетичної гуми. Два змінних фільтри з баянетним 

з’єднанням. Оглядовий екран з полікарбонату на все обличчя. З 

клапаном видиху. 6 еластичних ременів. Регулюється за розміром 

голови. Сумісна з фільтрами 22240, 22250, 22260, 22270. Вага 525 г.

CE EN 136

20601

Артикул  
Вес, г. / 

Вага, г.

Цвет и код / Колір 

та код
Использование / Використання

Стандарт / 

Стандарт

22240 92 Белый Р3 / Білий Р3 Токсичная пыль / Токсичний пил. CE EN 14387:2004

22250 124

Коричневый А1, 

Серый В1, Желтый 

Е1 / Коричневий А1, 

Сірий В1,  

Жовтий Е1

Газ и органические пары с темпе-

ратурой кипения выше 65 °С. 

Неорганические пары и газы. 

Кислые пары и газы. / Газ та орга-

нічна пара з температурою кипіння 

вище 65 °С. Неорганічні пари та 

гази. Кислі пари та гази.

CE  EN 14387:2004

22260 134

Коричневый А2, 

Белый Р3 / 

Коричневий А2, 

Білий Р3

Газ и органические пары с темпе-

ратурой кипения выше 65 °С.

Токсичная пыль, аэрозоли. /  

Газ та органічна пара з температу-

рою кипіння вище 65 °С. Токсичний 

пил, аерозолі.

CE  EN 14387:2004

22270 154

Коричневый А1, 

Серый В1, Желтый 

Е1, Зелёный К1, 

Белый Р3 / 

Коричневий А1, 

Сірий В1, Жовтий 

Е1, Зелений К1, 

Білий Р3

Газ и органические пары с темпе-

ратурой кипения выше 65 °С. 

Неорганические пары и газы. 

Кислые пары и газы. Пары кислот. 

Токсичная пыль, аэрозоли. /  

Газ та органічна пара з температу-

рою кипіння вище 65 °С. 

Неорганічні пари та гази. Кислі 

пари та гази. Пара кислот. 

Токсичний пил, аерозолі.

CE  EN 14387:2004
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EUROMASK duo
Полумаска из каучука с полихлоропреном  

на 2 сменных фильтра. Регулируется по размеру 

головы. С клапаном для выдоха. Вес 140 г.

Напівмаска з каучуку з поліхлоропреном  

на 2 змінних фільтри. Регулюється по розміру 

голови. Із клапаном для видиху. Вага 140 г. 

CE EN 140

22101

EUROMASK uno
Полумаска из каучука с полихлоропреном на 1 

сменный фильтр. Регулируется по размеру 

головы. С клапаном для выдоха. Вес 120 г.

Напівмаска з каучуку з поліхлоропреном на 1 

змінний фільтр. Регулюється по розміру голови. 

Із клапаном для видиху. Вага 120 г. 

CE EN 140

22102

Артикул  
Вес, г. / 

Вага, г.

Цвет и код / 

Колір та код
Использование / Використання

Стандарт / 

Стандарт

22130 73

Коричневый А1, 

Белый Р2 / 

Коричневий А1, 

Білий Р2

Газ и органические пары с температурой 

кипения выше 65 °С.Токсичная пыль, 

аэрозоли. / Газ та органічна пара  

з температурою кипіння вище 65 °С. 

Токсичний пил, аерозолі.

CE  EN 141

22140 32
Белый Р2 /  

Білий Р2
Токсичная пыль / Токсичний пил. CE  EN 143 

22150 84

Коричневый А1, 

Серый В1, 

Желтый Е1, 

Зелёный К1 / 

Коричневий А1, 

Сірий В1, Жовтий 

Е1, Зелений К1

Газ и органические пары с температурой 

кипения выше 65 °С. Неорганические пары  

и газы. Кислые пары и газы. Пары кислот. / 

Газ та органічна пара з температурою 

кипіння вище 65 °С. Неорганічні пари та гази. 

Кислі пари та гази. Пара кислот.

CE  EN 14387

EN 141 

22160 70
Коричневый А1 / 

Коричневий А1

Газ и органические пары с температурой 

кипения выше 65 °С.  / Газ та органічна пара 

з температурою кипіння вище 65 °С. 

CE  EN 14387

EN 141 

22170 60
Белый Р3 /  

Білий Р3

Токсичная пыль, аэрозоли. /  

Токсичний пил, аерозолі.
CE  EN 141

Предфильтры / Передфільтри
Упаковка: 10 предфильтров и 2 фиксатора.

Свойства: Не являются СИЗ, так как не фильтруют сами по себе. Однако их использование продлевает  

срок работы фильтров за счет создания барьера от попадания крупных частиц пыли в фильтр.  

Используются с 22101 и 22102

22210

Пакування: 10 передфільтрів і 2 фіксатори.

Властивості: Не є ЗІЗ, тому що не фільтрують самі по собі. Однак їхнє використання подовжує строк роботи 

фільтрів за рахунок створення бар'єра від влучення великих часток пилу у фільтр.  

Використовуються з 22101 та 22102
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Полнолицевая маска
POLYCARBOMASK
Повна маска
POLYCARBOMASK
Сделана из каучука с полихлоропреном.  Обзорный экран на все 

лицо. Регулируемые крепления. Клапан для выдоха. Плотно 

прилегает к лицу. Съемный экран на лице.  Вес: 520 г.

Зроблена з каучуку з поліхлоропреном.  Оглядовий екран на все 

обличчя. Регульовані кріплення. Клапан для видиху. Щільно 

прилягає до обличчя. Змінний екран на обличчі. Вага: 520 г.

CE EN 136

20301

CE EN 136

Полнолицевая маска PANAREA
Повна маска PANAREA
Изготовлена из гипоаллергенного силикона на один сменный 

фильтр. Обзорный экран из поликарбоната на все лицо. Крепления 

регулируются в 5 позициях. Клапаны для выдоха, динамик для 

усиления речи. Плотно прилегает к лицу. Совместима с фильтрами 

21200, 21300, 21400, 21500. Вес 670 г.

Виготовлена з гіпоалергенного силікону на один змінний фільтр. 

Оглядовий екран з полікарбонату на все обличчя. Кріплення 

регулюються в 5 позиціях. Клапани для видиху, динамік для 

посилення гучності Щільно прилягає до обличчя.  

Сумісна з фільтрами 21200, 21300, 21400, 21500. Вага 670 г.

20401

Полумаска SILIMASK
Напівмаска SILIMASK
Изготовлена из силикона с полипропиленом на один сменный 

фильтр. Регулируется по размеру головы ремешком с двойным 

подголовником и ремешком с пряжкой. Два боковых клапана 

выдоха. Совместима с фильтрами 21200, 21300, 21400, 21500.

Вес 140 г.

Виготовлена з силікону з поліпропіленом на один змінний фільтр. 

Регулюється за розміром голови ремінцем з подвійним 

підголівником та ремінцем з пряжкою. Два бокових клапани видиху. 

Сумісна з фільтрами 21200, 21300, 21400, 21500. Вага 140 г.

CE EN 140

20501

Артикул  
Вес, г. / 

Вага, г.

Цвет и код / Колір та 

код
Использование / Використання Стандарт / Стандарт

21200 327

Коричневый А2, Серый 

В2, Желтый Е2, Белый 

Р3 / Коричневий А2, 

Сірий В2, Жовтий Е2, 

Білий Р3

Газ и органические пары с температурой 

кипения выше 65 °С. Неорганические пары и 

газы. Кислые пары и газы. Токсичная пыль, 

аэрозоли. / Газ та органічна пара з 

температурою кипіння вище 65 °С. Неорганічні 

пари та гази. Кислі пари та гази. Токсичний 

пил, аерозолі.

CE  EN 14387:2004 et EN 143

21300 327

Коричневый А2, 

Серый В2, Желтый 

Е2, Зеленый К2, 

Белый Р3 / 

Коричневий А2, Сірий 

В2, Жовтий Е1, 

Зелений К2, Білий Р3

Газ и органические пары с температурой 

кипения выше 65 °С. Неорганические пары и 

газы. Кислые пары и газы. Пары кислот. 

Токсичная пыль, аэрозоли. / Газ та органічна 

пара з температурою кипіння вище 65 °С. 

Неорганічні пари та гази. Кислі пари та гази. 

Пари кислот. Токсичний пил, аерозолі.

CE  EN 14387:2004

21400 285

Коричневый А1, 

Серый В1, Желтый 

Е1, Зеленый К1, 

Белый Р3 / 

Коричневий А1, Сірий 

В1, Жовтий Е1, 

Зелений К1, Білий Р3

Газ и органические пары с температурой 

кипения выше 65 °С. Неорганические пары и 

газы. Кислые пары и газы. Пары кислот. 

Токсичная пыль, аэрозоли. / Газ та органічна 

пара з температурою кипіння вище 65 °С. 

Неорганічні пари та гази. Кислі пари та гази. 

Пари кислот. Токсичний пил, аерозолі.

CE  EN 14387:2004

21500 337

Коричневый А2, 

Белый Р3  / 

Коричневий А2, Білий 

Р3

Газ и органические пары с температурой 

кипения выше 65 °С. Токсичная пыль, 

аэрозоли. /  Газ та органічна пара з 

температурою кипіння вище 65 °С. Токсичний 

пил, аерозолі.

CE  EN 14387:2004
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Защита  
органов слуха
Захист  
органів слуху



Захист органів слуху
Це одне з найважливіших завдань на багатьох виробничих під-

приємствах. Втрата слуху викликає погіршення загального стану 

організму, а це обертається, у свою чергу, зниженням працездат-

ності, збільшенням лікарняних, появою браку. На відміну від інших 

виробничих травм, втрата слуху відбувається непомітно, без болю 

або видимих пошкоджень, тому дуже важливо вчасно зупинити 

цей процес. Продукція під торговою маркою EarLine забезпечує 

не тільки надійний захист, що відповідає європейським нормам, 

але і є максимально комфортною і зручною.

Згідно європейського
законодавства:
Як що що ден ний рі вень шу му пе ре ви щує 85дБ або ін тен сив ність 

ім пульс но го зву ку біль ше 135 дб, ком па нія по вин на за без пе чи ти 

на яв ність за со бів за хи сту ор га нів слу ху. Як що що ден ний рі вень 

шу му пе ре ви щує 90дБ або ін тен сив ність ім пульс но го зву ку біль ше 

140 дб, ком па нія по вин на зо бов'яза ти спі вро біт ни ків ви ко ри сто ву ва ти 

за со би за хи сту ор га нів слу ху.

Защита органов слу ха
Это од на из важ ней ших за дач на мно гих про из вод ст вен ных пред-

при я ти ях. По те ря слу ха вы зы ва ет ухуд ше ние об ще го со сто я ния 

ор га низ ма, а это обо ра чи ва ет ся, в свою оче редь, сни же ни ем ра бо-

то спо соб но с ти, уве ли че ни ем боль нич ных, по яв ле ни ем бра ка. В 

от ли чие от дру гих про из вод ст вен ных травм, по те ря слу ха про ис хо-

дит не за мет но, без бо ли или ви ди мых по вреж де ний, по это му очень 

важ но во вре мя ос та но вить этот про цесс. Про дук ция под тор го вой 

мар кой EarLine обеспечивает не только надежную защиту, отвеча-

ющую европейским нормам, но и является максимально комфорт-

ной и удобной.

Согласно европейского
законодательства:
Если ежед нев ный уро вень шу ма пре вы ша ет 85дБ или ин тен сив ность 

им пульс но го зву ка боль ше 135 дБ, ком па ния дол жна обес пе чить 

на ли чие средств за щи ты ор га нов слу ха. Если ежед нев ный уро вень 

шу ма пре вы ша ет 90дБ или ин тен сив ность им пульс но го зву ка боль-

ше 140 дБ, ком па ния дол жна обя зать со труд ни ков ис поль зо вать 

сред ства за щи ты ор га нов слу ха.

Код / Код

Защита / Захист

Рекомендации / Рекомендації Использование / Використання
SNR

Высокие 

частоты  / 

Високі 

частоти

Средние 

частоты / 

Середні 

частоти

Низкие 

частоты / 

Низькі 

частоти

30210 37 дБ 36 дБ 35 дБ 34 дБ

Встав лен ные ме тал ли чес кие элементы от лич но ре а ги-

руют на ме тал ло де тек тор. Что, в со че та нии с си ним 

цве том, по зво ля ет ис поль зо вать бе ру ши в пи ще вой 

про мыш лен нос ти. /Вмонтовані металеві елементи чу до-

во ре а гують на ме та ло де тек тор, що в поєднанні з си нім 

ко льо ром, до зво ляє ви ко рис то ву ва ти бе ру ші в хар чо вій 

про мис ло вос ті

Инди ви ду аль ная упа ков ка,  

дли тель ное ис поль зо ва ние/

Інди ві ду аль не упа ку ван ня, 

 три ва ле ви ко рис тан ня

30211 17 дБ 20 дБ 14 дБ 10 дБ

30212 30 дБ 27 дБ 28 дБ 27 дБ

30215
30205
30206

36дБ 35дБ 33дБ 31дБ
Удобно использовать, скрутив беруши /  

Зручно використовувати, скрутивши беруші

Очень шумные помещения /  

Сильно зашумлені приміщення

30213 30 дБ 32 дБ 27 дБ 24 дБ Ис поль зо вать в очень шум ных по ме ще ни ях/

Ви ко рис то ву ва ти в силь но за шум ле них 

при мі щен нях

Инди ви ду аль ная упа ков ка, мно го ра зо-

вое дли тель ное ис поль зо ва ние/

Інди ві ду аль не упа ку ван ня, 

ба га то ра зо ві, три ва ле ви ко рис тан ня30214 29 дБ 27 дБ 27 дБ 26 дБ

30230         
30235

21 дБ 25 дБ 17 дБ 15 дБ
Не ис поль зо вать в очень шум ных по ме ще ни ях/

Не ви ко рис то ву ва ти в силь но за шум ле них 

при мі щен нях

Для по се ти те лей, усло вия сред не го 

уров ня шу ма, крат ко сроч ное ис поль зо-

ва ние/Для від ві ду ва чів, умо ви се ред-

ньо го рів ня шу му, ко рот ко стро ко ве 

ви ко рис тан ня
30220
30221

20дБ 25дБ 15дБ 13дБ

30240         
30245

24 дБ 25 дБ 20 дБ 19 дБ

Не ис поль зо вать в очень шум ных по ме ще ни ях/

Не ви ко рис то ву ва ти в силь но за шум ле них 

при мі щен нях

Для по се ти те лей, усло вия сред не го 

уров ня шу ма, крат ко сроч ное ис поль зо-

ва ние/Для від ві ду ва чів, умо ви се ред-

ньо го рів ня шу му, ко рот ко стро ко ве 

ви ко рис тан ня

Уровень шумопоглощения
Рівень шумопоглинання
L — низкая частота 

M — средняя частота 

H — высокая частота 

SNR — номинальная частота 

единичного звука

L — низька частота  

M — середня частота  

H — висока частота  

SNR — номінальна частота  

одиничного звуку

Таблица рекомендаций и сравнения беруш
Таблиця рекомендацій і порівняння беруш

44
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30300  CE EN 352l2

SNR: 36 dB H:35 M:33 L:31

Частота/Частота, Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Среднее снижение шума/ 

Середне зниження шуму, dB
35,6 35,8 38,8 37,4 38,7 46,9 44,4

Стандартное отклонение/   

Стандартне відхилення, dB
6,2 7,0 6,3 6,0 5,0 4,8 5,2

Ожидаемая защита/        

Очікуваний захист 
29,4 28,8 32,5 31,4 33,7 42,1 39,2

Беруши EARLINE из мягкого полиуретана, индивидуальная упаковка.  

В коробке 200 пар в индивидуальных пакетиках.

Беруші EARLINE з м'якого поліуретану, індивідуальна упаковка.  

В коробці 200 пар в індивідуальних пакетиках.

30205 BIP SNR: 36 dB  CE EN 352l2

30215  BIP SNR: 36 dB  CE EN 352l2

Беруши EARLINE из мягкого полиуретана, упакованы россыпью в коробке. 

Коробка 500 пар россыпью.

Беруші EARLINE з м'якого поліуретану, упаковано насипом в коробці.  

Коробка 500 пар насипом.

Беруши из мягкого полиуретана на обруче. В коробке 40 шт.  

30221 используется с 30220. В коробке 200 пар.

Беруші з м'якого поліуретану на обручі. В коробці 40 шт.  

30221 використовується з 30220. В коробці 200 пар

30220, 30221 BOP SNR: 20 dB  CE EN 352l2

Диспенсер для беруш. Используется с 30215. 

Диспенсер для беруш. Використовується з 30215

Беруши  на обруче из полипропилена.  В коробке 40 шт.  

30235 используется с 30230. В коробке 200 пар.   

Беруші на обручі з поліпропілену.  В коробці 40 шт.  

30235 використовується з 30230. В коробці 200 пар. 

30230, 30235 SNR: 21 dB  CE EN 352l2

Беруши на складном обруче из акрилбутилстирола. В коробке 40 шт.  

30245 используется с 30240. В коробке 200 пар.    

   . Беруші на обручі, що складається, з акрілбутилстирола.  В коробці 40 шт.  
30245

 
використовується з 30240. В коробці 200 пар.

30240, 30245 SNR: 24 dB  CE EN 352l2

SNR: 20 dB H:25 M:15 L:13

Частота/Частота, Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Среднее снижение шума/ 

Середне зниження шуму, dB
24,8 22,6 15,6 13,8 21,6 33,0 38,4 40,2

Стандартное отклонение/   

Стандартне відхилення, dB
5,8 6,1 4,6 3,8 3,6 5,5 1,7 3,8

Ожидаемая защита/        

Очікуваний захист 
19,0 16,5 11,0 10,0 18,0 27,5 36,7 36,4

SNR: 21 dB H:25 M:17 L:15

Частота/Частота, Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Среднее снижение шума/ 

Середне зниження шуму, dB
21,9 20,4 20,5 23,1 32,1 41,0 38,6

Стандартное отклонение/   

Стандартне відхилення, dB
6,5 6,2 7,4 5,5 5,3 7,5 8,7

Ожидаемая защита/        

Очікуваний захист 
15,4 14,2 13,1 17,6 26,8 33,5 29,9

SNR: 24 dB H:25 M:20 L:19

Частота/Частота, Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Среднее снижение шума/ 

Середне зниження шуму, dB
22,5 21,8 20,2 23,2 29,7 35,9 40,2

Стандартное отклонение/   

Стандартне відхилення, dB
3,2 4,1 3,3 3,8 5,1 4,3 5,6

Ожидаемая защита/        

Очікуваний захист 
19,3 17,8 16,9 19,4 24,6 31,6 34,6

30221

30245

30235

30300
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Бе ру ши мно го ра зо вые на съем ном шнур ке, вкла ды ши жел то го цве та, 

ин ди ви ду аль ная упа ков ка в ко ро боч ке с кре пе жом — клип сой. В ко роб-

ке 100 ми ни упа ко вок (по 1 па ре бе руш в каж дой)

Бе руші ба га то ра зо во го ви ко ри с тан ня на з'ємно му шнур ку, вкла диші 

жо в то го ко ль о ру, індивіду аль на упа ков ка в ко ро бочці з кріплен ням — 

кліпсою.В ко ро бці 100 міні упа ко вок (по 1 парі бе руш в кожній).

30213 BUP SNR: 30 dB  CE EN 352l2

SNR: 30 dB H:32 M:27 L:24

Частота/Частота, Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Среднее снижение шума/ 

Середне зниження шуму, dB
29,5 28,2 29,3 33,4 35,0 39,3 45,4

Стандартное отклонение/   

Стандартне відхилення, dB
5,2 6,5 6,1 6,6 3,1 5,9 6,1

Ожидаемая защита/        

Очікуваний захист 
24,3 21,7 23,2 26,8 31,9 33,4 39,3

SNR: 36 dB H:35 M:33 L:31

Частота/Частота, Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Среднее снижение шума/ 

Середне зниження шуму, dB
35,6 35,8 38,8 37,4 38,7 46,9 44,4

Стандартное отклонение/   

Стандартне відхилення, dB
6,2 7,0 6,3 6,0 5,0 4,8 5,2

Ожидаемая защита/        

Очікуваний захист 
29,4 28,8 32,5 31,4 33,7 42,1 39,2

Беруши EARLINE из мягкого полиуретана на шнурке, 

идивидуальная упаковка. В коробке 150 пар  

в индивидуальных пакетиках

Беруші EARLINE з м'якого поліуретану на шнурку, індивідуальна 

упаковка. В коробці 150 пар в індивідуальних пакетиках

SNR: 36 dB  CE EN 352l230206

Бе ру ши мно го ра зо вые из оран же во го термопластика TPR,  

на шнур ке. В ко роб ке 150 пар в ин ди ви ду аль ной упа ков ке 

Бе руші ба га то ра зо во го ви ко ри с тан ня з по ма ран че во го 

термопластику TPR, на шнур ку.  

В ко ро бочці 150 пар в індивіду альній упа ковці

SNR: 29 dB  CE EN 352l2

SNR: 29 dB H:27 M:27 L:26

Частота/Частота, Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Среднее снижение шума/ 

Середне зниження шуму, dB
31,6 32,7 30,9 30,6 37,4 29,9 40,3 44,6

Стандартное отклонение/   

Стандартне відхилення, dB
5,6 5,7 5,9 5,2 8,1 5,1 7,7 5,0

Ожидаемая защита/        

Очікуваний захист 
25,9 26,5 24,4 27,4 30,4 24,6 33,5 39,6

30214 
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Бе ру ши мно го ра зо вые на съем ном шнур ке. Упа кованы в ко ро боч ке с кре пе-

жемlклип сой. Ме тал ло де тек тор реагирует на встав лен ный ме тал ли че с кий 

ша рик, что, в со че та нии с си ним цве том, по зво ля ет ис поль зо вать бе ру ши в 

пи ще вой про мыш лен но с ти. В ко роб ке 100 ми ни�упа ко вок  

(по 1 па ре бе руш в каж дой)
   

Бе руші ба га то ра зо во го ви ко ри с тан ня на з’єм но му шнур ку.  Упа ковані в ко ро-

бочці з кріплен нямlкліпсой. Ме та ло де тек тор ре а гує на встав ле ну ме тале ву 

куль ку, що в поєднанні з синім ко ль о ром, до зво ляє ви ко ри с то ву ва ти бе руші в 

хар човій про мис ло вості. В коробці 100 міні�упаковок  

( по 1 парі беруш в кожній)

30211 BUP SNR: 17 dB  CE EN 352l2

SNR: 17 dB H:20 M:14 L:10

Частота/Частота, Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Среднее снижение шума/ 

Середне зниження шуму, dB
9,0 10,5 14,8 16,0 22,5 28,9 33,1

Стандартное отклонение/   

Стандартне відхилення, dB
3,0 2,5 3,0 2,5 3,9 3,4 3,8

Ожидаемая защита/        

Очікуваний захист 
6,0 8,0 11,8 13,5 18,5 25,5 29,8

SNR: 30 dB H:27 M:28 L:27

Частота/Частота, Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Среднее снижение шума/ 

Середне зниження шуму, dB
31,4 31,3 29,2 31,4 36,6 30,3 40,8 44,7

Стандартное отклонение/   

Стандартне відхилення, dB
5,5 4,8 4,8 4,0 6,2 5,7 7,3 5,1

Ожидаемая защита/        

Очікуваний захист 
25,9 26,5 24,4 27,4 30,4 24,6 33,5 39,6

SNR: 37 dB H:36 M:35 L:34

Частота/Частота, Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Среднее снижение шума/ 

Середне зниження шуму, dB
36,2 37,6 36,9 37,7 37,6 47,9 44,6

Стандартное отклонение/   

Стандартне відхилення, dB
4,5 4,5 3 3,5 3,4 4,3 4,1

Ожидаемая защита/        

Очікуваний захист 
31,7 33,1 32,5 34,2 34,2 43,6 40,5

30210 SNR: 37 dB  CE EN 352l2

Бе ру ши одноразовые на шнур ке. Ме тал ло де тек тор реагирует на встав-

лен ный ме тал ли че с кий ша рик, что, в со че та нии с си ним цве том, по зво-

ля ет ис поль зо вать бе ру ши в пи ще вой про мыш лен но с ти.  

В коробке 150  пар в индивидуальной упаковке
   

Бе руші од но ра зо во го ви ко ри с тан ня на шнур ку. Ме та ло де тек тор ре а-

гує на встав ле ну ме тале ву куль ку , що в поєднанні з синім ко ль о ром, 

до зво ляє ви ко ри с то ву ва ти бе руші в хар човій про мис ло вості.  

В коробці 150 пар в індивідуальній упаковці

Бе ру ши мно го ра зо вые из термопластика TPR на шнур ке. В ко роб ке 

150 пар в ин ди ви ду аль ной упа ков ке. Ме тал ло де тек тор реагирует на 

встав лен ный ме тал ли че с кий ободок, что, в со че та нии с си ним цве том, 

по зво ля ет ис поль зо вать бе ру ши в пи ще вой про мыш лен но с ти 
  

Бе руші ба га то ра зо во го ви ко ри с тан ня  

з термопластику TPR, на шнур ку. В ко ро бочці 150 пар в індивіду-

альній упа ковці. Ме та ло де тек тор ре а гує на встав ле ний ме тале вий 

обідок, що в поєднанні з синім ко ль о ром, до зво ляє ви ко ри с то ву ва ти 

бе руші в хар човій про мис ло вості

SNR: 30 dB  CE EN 352l230212 
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Лингафони / Лінгафони из синего АБС (акрилобутилстирол) / з синього АБС

Ободок / Обідок    ПВХ, искусственная кожа/ ПВХ, штучна шкіра

Дужка / Дужка регулируется в трех позициях /
 регулюється у трьох позиціях

Вес / Вага 186 г

31030 МАХ 300  CE EN 352l1

SNR: 23,9 dB H:28,7 M:20,9 L:13,0

Частота/Частота, Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Среднее снижение шума/ 

Середне зниження шуму, dB
14,7 9,8 14,6 23,2 27,0 31,0 38,6 36,6

Стандартное отклонение/   

Стандартне відхилення, dB
3,3 4,1 2,8 3,6 3,0 3,9 3,0 5,5

Ожидаемая защита/        

Очікуваний захист 
11,4 5,5 11,8 19,6 24,0 27,0 35,6 31,1

Лингафони / Лінгафони из желтого АБС (акрилобутилстирол) / з жовтого АБС

Ободок / Обідок ПВХ, искусственная кожа/ ПВХ, штучна шкіра

Дужка / Дужка регулируется, с мягким уплотнителем /
 регулюється, з м'яким потовщенням

Вес / Вага 178 г

31040 МАХ 400  CE EN 352l1

SNR: 25,5 dB H:30,8 M:22,5 L:14,8

Частота/Частота, Hz 125 250 63 500 1000 2000 4000 8000 

Среднее снижение шума/  

Середне зниження шуму, dB
10,5 17,012,8 23,7 30,1 33,0 39,1 40,9

Стандартное отклонение/   

Стандартне відхилення, dB
3,0 3,13,4 4,2 3,1 4,0 3,0 4,9

Ожидаемая защита/         

Очікуваний захист 
7,5 13,99,4 19,4 27,0 29,0 36,1 36,0

Лингафони / Лінгафони из желтого АБС (акрилобутилстирол) / з жовтого АБС

Ободок / Обідок ПВХ, искусственная кожа/ ПВХ, штучна шкіра

Дужка / Дужка  регулируется и складывается (карманная модель) /
 регулюється та складається (кишенькова модель)

Вес / Вага 255 г

31050 МАХ 500  CE EN 352l1

SNR: 28,5 dB H:34,1 M:26,2 L:15,8

Частота/Частота, Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Среднее снижение шума/ 

Середне зниження шуму, dB
13,7 11,4 22,1 29,0 37,5 35,8 38,4 38,5

Стандартное отклонение/   

Стандартне відхилення, dB
4,5 4,0 4,4 2,2 3,0 3,8 3,8 3,4

Ожидаемая защита/        

Очікуваний захист 
9,2 7,4 17,7 26,7 34,5 32,0 34,6 35,1

Лингафони / Лінгафони из красного АБС(акрилобутилстирол)/ з червоного АБС

Ободок / Обідок ПВХ, искусственная кожа/ ПВХ, штучна шкіра

Дужка / Дужка регулируется в трех позициях /регулюється у трьох позиціях  

Вес / Вага 166 г

31020 МАХ 200  CE EN 352l1

SNR: 25,7 dB H:30 M:23,1 L:14,5

Частота/Частота, Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Среднее снижение шума/ 

Середне зниження шуму, dB
13,2 10,0 16,6 25,1 31,4 31,7 37,8 34,9

Стандартное отклонение/   

Стандартне відхилення, dB
3,0 3,2 2,8 3,3 3,2 3,2 4,7 6,7

Ожидаемая защита/        

Очікуваний захист 
10,2 6,8 13,9 21,8 28,3 28,5 33,1 28,2
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SNR: 30 dB             H:33             M:27        L:19

Наушники с двойной дужкой для ношения  

с каской или другими видами СИЗ

Навушники з подвійною дужкою для носіння 

з каскою чи іншими видами ЗІЗ

31070 MAX 700 

 CE EN 352l1

SNR: 31 dB           H:33           M:28                L:21

Электронные наушники

Електронні навушники

31850 MAX 800  
 CE 

SNR: 29,8 dB       H:32,1        M:27,4         L:19,9

Наушники складные. Лингафоны из желтого АВС. 

Дужка из искусственной кожи. Вес 258 г.

Навушники складні. Лінгафони з жовтого АВС.  

Дужка зі штучної шкіри. Вага 258 г.

31080 MAX 510

 CE 

 CE 

EN 352l1
EN 352l4

EN 352l1

EN 352l3

SNR: 23 dB H:28 M:21 L:12

Частота/Частота, Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Среднее снижение шума/  

Середне зниження шуму, dB
14,3 11,3 16,1 25,8 33,1 34,8 32,7 31,0

Стандартное отклонение/   Стандартне 

відхилення, dB
5,7 5,2 6,4 4,6 6,1 4,5 5,5 5,7

Ожидаемая защита/        Очікуваний 

захист 
8,6 6,1 9,7 21,2 27,0 30,3 27,2 25,5

60750

Наушники адаптированные для крепления на каску /
Навушники адаптовані для кріплення на каску

Порог болезненных

ощущений

Поріг больових відчуттів

Порог комфортной

слышимости

Поріг комфортної

чутності

Обычный

разговор

Звичайна бесіда

   

  

Порог слышимости

Поріг чутності

   

  

140 dB

130 dB

120 dB

110 dB

100 dB

90 dB

80 dB

70 dB

60 dB

50 dB

40 dB

30 dB

20 dB

10 dB

0 dB

Звук мотора болида Формулы 1

Звук двигуна боліду Формули 1

Пневматическая дрель/
Пневматична дріль

Пожарная сигнализация, бензопила/
Пожежна сигналізація, бензопила

Громовой раскат/
Громовий розкат

Пневматический отбойный молоток/
Пневматичний відбійний молоток

Пожарная сирена, газонокосилка/
Пожежна сирена, газонокосарка

Ручная пила/
Ручна пила

Шум улицы с интенсивным движением/
Гомін вулиці з інтенсивним рухом

Офисная техника/
Офісна техніка

Звук сминаемой бумаги/
Звук папіру, який зминають

Шум жилой улицы/
Гомін житлової вулиці

Шум леса/
Гомін лісу

Тихая комната/
Тиха кімната

Дыхание человека, студия звукозаписи/
Дихання людини, студія звукозапису

Шкала звука / Шкала звуку

Используется  

с каской Classik / 

Використовується 

з каскою Classik 
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Таблица рекомендаций и сравнения наушников
Таблиця рекомендацій і порівняння навушників

Артикул/

Артикул

Защита/Захист
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31020 25,7 30 23,1 14,5 Нет/Ні 166

Не использовать 

при сильных 

низкочастотных 

шумах/Не 

використовувати 

при сильних 

низькочастотних 

шумах

В не очень шумных условиях. 

Кратковременно/ 

У не дуже гучних умовах. 

Короткочасно

31030 23,9 28,7 20,9 13,0 Нет/Ні 186

31040 25,5 30,8 22,5 14,8 Нет/Ні 178

Долгий срок службы. 

Дополнительная защита головы/

Довгий термін служби. 

Додатковий захист голови

31050 28,5 34,1 26,2 15,8 Да/Так 255

Среда, где использование  

не постоянно. Высокий уровень 

шума/Середовище,  

де використання не постійне. 

Високий рівень шуму

31070 30 33 27 19 Нет/Ні 234

Среда, где необходима защита 

головы, возможно 

продолжительное использование, 

очень шумные условия/  

Середа, де необхідний захист 

голови, можливо тривале 

використання, дуже гучні умови

31080 29,8 32,1 27,4 19,9 Да/Так 258

Возможно продолжительное 

использование, не постоянный 

шум, при необходимости водить 

транспорт/ Можливо тривале 

використання, не постійний шум, 

при необхідності керувати 

транспортом

31850 31 33 28 21 Да/Так 274

Очень шумные условия, возможно 

продолжительное использование, 

не постоянный шум. Условия, 

когда необходимо слышать 

человеческую речь/  

Дуже гучні умови, можливо 

тривале використання,  

не постійний шум. Умови, коли 

необхідно чути людську мову

60750 23 28 21 12 Нет/Ні н/д

Наушники на каску используются 

при невысоком уровне шума, 

когда необходима одновременно 

защита головы и органов слуха/ 

Навушники на каску 

використовуються при невисокому 

рівні шуму, коли необхідний 

одночасний захист голови  

та органів слуху
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Защита  
головы и лица
Захист голови  
та обличчя
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65160    

белая / біла

65161    

синяя / синя

65162    

зеленая / зелена

65164
оранжевая / помаранчева

65165
красная / червона

65100   

белая / біла

65101  

 синяя / синя

65102  

 зеленая / зелена
65103

 желтая / жовта

65104
 оранжевая / помаранчева

65105
красная / червона

Материал / Матеріал Полиэтилен/ Поліетилен

Размер / Розмір Регулируется с шагом 2 мм / Регулюється з кроком 2 мм

Вес / Вага 340 г

Условия работы / Умови роботи Защита от электричества 440 Вт /

 Захист від електрики 440 Вт.

Каска OPAL  CE EN 397

65163
желтая / жовта

Материал / Матеріал Полиэтилен / Поліетилен

Размер / Розмір Регулируется с шагом 2 мм / Регулюється з кроком 2 мм

Вес / Вага 370 г

Условия работы / Умови роботи от / від  – 20 оС до + 50 оС

Каска CLASSIC  CE EN 397

Каски комплектуются подкасочником, расстояние от 

корпуса каски до подкасочника составляет от 20 до 40 

мм для лучшей амортизации при ударе / Каски 

комплектуються підкасочником, відстань від корпусу 

каски до підкасочника складає від 20 до 40 мм для 

кращої амортизації при ударі
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62300    

белая / біла

65301
синяя / синя

65303
желтая / жовта

Материал / Матеріал Полипропилен / Поліпропілен

Размер / Розмір  Каска комплектуется подкасочником, который регулируется 

по размеру от 55 см. до 62 см с шагом 2 мм / 

 Каска комплектується підкасочником, який регулюється

 за розміром від 55 см. до 62 см. з кроком 2 мм

Вес / Вага 350 г

Условия работы / Умови роботи  Строительство, промышленность, высотные работы /

 Будівництво, промисловість, роботи на висоті

Каска PACIFIC  CE EN 397

Кепка AntiXHeurt
 CE EN 812

57300
синяя / синя

57302
 зеленая / зелена

57303
желтая / жовта

57305
красная / червона

57306
черная / чорна

57307
лимонная / лимонна

57308
 оранжевая / помаранчева

Не является защитной каской/ 

Не є захисною каскою
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60700 Крепление на голову  
для экранов VISOR /Кріплення  
на голову для екранів VISOR

60706 Адаптер для крепления 
наушников на каску/Адаптер для 
кріплення навушників на каску 

60707 Держатель экрана на каску/ 
Тримач екрану на каску 

60710 VISOR  
Прозрачный защитный экран из 
поликарбоната/ Прозорий захісний 
екран з полікарбонату 40х20 см

 CE EN 166

60705 Крепление на каску для 
экранов VISOR/Кріплення на каску 
для екранів VISOR

 CE EN 166:2002, EN 1731:2007

60711 VISOR BORD METALL  
Прозрачный защитный экран из 
поликарбоната с металлической 
окантовкой/ Прозорий захісний екран  
з полікарбонату з металевою 
окантовкою 40х20 см

 CE EN 166:2002, EN 1731:2007

60713 VISOR TEINTE 
Затемненный защитный экран из 
поликарбоната / Затемнений захісний 
екран з полікарбонату 40х20 см

 CE EN 166

60720 VISOR GRILL  
Защитная металлическая сетка / 
Захисна металева сітка 30х19 см

 CE EN 166:2002, EN 1731:2007

Использование / Використання:  

60707, 60750

Использование / Використання:  

60710, 60711, 60713, 60720, 60706
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Варианты объединения некоторых элементов  
защиты головы и лица / Варіанти об'єднання деяких елементів 

захисту голови та обличчя 

+

+

65105

60710 60720

60750

60705

60710

60720

60700

+ +

+
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Рекомендации к использованию касок и налобной защиты / 
Рекомендації до використання касок і налобного захисту

Код / Код
Регулировка / 

Регулювання
Вес / Вага Рекомендации / Рекомендації Использование / Використання

65160 Да / Так 340 г
Защита от электричества 440 Вт/ Захист від 

електрики 440 Вт

Строительство, промышленность, высотные работы 

/ Будівництво, промисловість, висотні роботи.

65100 Да / Так 370 г
Срок годности 5 лет с даты производства /Термін 

придатності 5 років з дати виробництва

Строительство, промышленность, высотные работы 

/ Будівництво, промисловість, висотні роботи

57300 Да / Так 170 г

Не является защитной каской, т.к. не 

предотвращает последствий от падения 

предметов / Не є захисною каскою, оскільки не 

запобігає наслідкам від падіння предметів

Использовать в помещениях, где не может быть 

падений крупных предметов / Використовувати в 

приміщеннях, де не може бути падінь великих 

предметів

60700 Да / Так 200 г

Условия, когда необходима защита глаз и лица с 

помощью экрана / Умови, коли необхідний захист 

очей і обличчя за допомогою екрану

60705 Да / Так 100 г Крепится на строительную каску / Кріпиться на 

будівельну каску

Условия, когда необходима одновременно защита 

глаз и лица с помощью экрана, а также головы с 

помощью каски / Умови, коли необхідний одночасно 

захист очей і обличчя за допомогою екрану, а також 

голови за допомогою каски

65300 Да / Так 350 г.
Игольчатая регулировка размера / Голчасте 

регулювання за розміром

Строительство, промышленность, высотные работы 

/ Будівництво, промисловість, роботи на висоті.

Код / Код
Характеристика / 

Характеристика
Вес / Вага Рекомендации / Рекомендації Использование / Використання

60710

Прозрачный 

поликарбонат 

40х20 см / 

Прозорий 

полікарбонат 

40х20 см

Адаптирован ко всем видам 

креплений на каску и налобным 

защитам. Защищает от жидких и 

твердых частиц. / Адаптований до 

всіх видів кріплень на каску і 

налобних захистів. Захищає від 

рідких і твердих частинок.

Условия, требующие защиты глаз и 

лица: работа в саду, общественные 

работы, столярное производство, 

работа со слабыми химическими 

растворами / Умови, що вимагають 

захисту очей і обличчя: робота в саду, 

суспільні роботи, столярне 

виробництво, робота із слабкими 

хімічними 

розчинами

Не защищает от солнечного 

света. Рекомендовано 

использовать с защитными 

очками, т.к. экран не прилегает 

плотно к лицу и не защищает от 

высоких рисков. / Не захищає 

від сонячного світла. 

Рекомендовано використовувати 

з захисними окулярами, оскільки 

екран не прилягає щільно до 

обличчя і не захищає від високих 

ризиків.

60711

Прозрачный 

поликарбонат 

40х20 см, 

металлический 

бордюр / 

Прозорий 

полікарбонат 

40х20 см, 

металевий бордюр

Металлический бортик делает его 

более долговечным. Защищает от 

жидких и твердых частиц. / 

Металевий бортик робить його 

довговічнішим. Захищає від рідких і 

твердих частинок.

60713

Затемненный 

поликарбонат 

40х20 см / 

Затемнений 

полікарбонат 

40х20 см

Затемнен. Адаптирован ко всем 

видам креплений на каску и 

налобным защитам. / Затемнений. 

Адаптований до всіх видів кріплень на 

каску і налобних захистів.

Условия, требующие защиты глаз и 

лица, в том числе при высокой 

яркости: работа в саду, общественные 

работы, столярное производство, 

работа со слабыми химическими 

растворами / Умови, що вимагають 

захисту очей і обличчя, зокрема при 

високій яскравості: робота в саду, 

суспільні роботи, столярне 

виробництво, робота із слабкими 

хімічними розчинами

Рекомендовано использовать с 

защитными очками, т.к. экран не 

прилегает плотно к лицу и не 

защищает от высоких рисков. / 

Рекомендовано використовувати 

з захисними окулярами, оскільки 

екран не прилягає щільно до 

обличчя і не захищає від високих 

ризиків.

60720

Металлическая 

сетка 30х19 см / 

Металева сітка 

30х19 см

Металлический бортик делает ее 

более долговечной / Металевий 

бортик робить її довговічнішою.

Условия, требующие защиты глаз и 

лица: работа в саду, общественные 

работы, столярное производство, 

лесное хозяйство / Умови, що 

вимагають захисту очей і обличчя: 

робота в саду, суспільні роботи, 

столярне виробництво, лісове 

господарство

Не использовать при работе с 

жидкостями. Рекомендовано 

использовать с защитными 

очками, т.к. экран не прилегает 

плотно к лицу и не защищает от 

высоких рисков. / Не 

використовувати при роботі з 

рідинами. Рекомендовано 

використовувати з захисними 

окулярами, оскільки екран не 

прилягає щільно до обличчя і не 

захищає від високих ризиків.
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Защита  
органов зрения
Захист  
органів зору
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Оку ля ри 

За со би за хи сту очей  
За со би за хи сту очей по вин ні збе рі га ти ся уда ли ні від пря мих со няч них 

про ме нів і аг ре сив них хі міч них ре чо вин. Лін зи необхід но очи ща ти 

м'якою тка ни ною в те плій миль ній во ді. За со би за хи сту очей мо жуть 

бу ти про де зин фі ко ва ні будьlяким зви чай ним гос по дар сь ким де зін фек-

то ром.

1 поз на чає оп тич ний клас 1

В ука зує, що цей пред мет пру ча єть ся уда рам се редньої си ли, що про во-

ку ють пред ме ти на ве ли кій швид ко сті.

S ука зує на те, що опра ва клас ифі ко ва на як та ка, що має пі дви ще ну міц-

ність.

   Не за тем не ні оку ля ри, що ма ють мар ку ван ня 2–1,2 від філь тро ву ють 

99% ульт ра фі о ле то во го ви про мі ню ван ня до 380 нм, але не за хи щають 

від пря мо го со няч но го світ ла.

   За тем не ні оку ля ри з мар ку ван ням 5–2,5 за хищають від пря мих со няч-

них про ме нів.

   Зе ле ні оку ля ри з мар ку ван ням 5 за хищають від ін фра чер во но го ви про-

мі ню ван ня під час зва рю валь них чи ав то ген них ро біт.

 Ва жли во

   Пе ред за мі ною оку ля рів пе ре ко най те ся у від по від но сті їх ньо го мар ку-

ван ня мар ку ван ню на опра ві. 

   Ма те рі а ли, з яких ви го то вля ють оп тич ний за хист очей, мо жуть про во-

ку ва ти алер гій ні ре ак ції. 

  Як що у вас алер гій на ре ак ція — не гай но звер ніть ся до лі ка ря. 

  Оку ля ри з по дря пи на ми по вин ні не гай но за мі нять ся. 

   У нор маль них умо вах ви ко ри стан ня і при дот ри ман ні пра вил збе ре жен-

ня, про дукт на дає за хист на про тя зі двох ро ків. За хи сні оку ля ри по вин-

ні по ста вля ти ся і збе рі га ти ся в ори гі наль но му упа ку ван ні.

Оч ки
Сред ства за щи ты глаз 
Сред ства за щи ты глаз дол жны хра нить ся вда ли от пря мых сол неч ных 

лу чей и аг рес сив ных хи ми че ских ве ществ. Лин зы необхо ди мо очи щать 

мяг кой тка нью в те плой мыль ной во де. Сред ства за щи ты глаз мо гут 

быть про де зин фи ци ро ва ны лю бым обыч ным хо зяй ствен ным де зин-

фек то ром.

1 обоз на ча ет оп ти че ский класс 1

В ука зы ва ет, что этот пред мет со про тив ля ет ся уда рам сред ней си лы, 

ко то рую про во ци ру ют пред ме ты на боль шой ско ро сти.

S ука зы ва ет на то, что опра ва клас си фи ци ро ва на как, имею щая по вы шен ную 

проч ность.

   Не за тем нен ные оку ля ры, имею щие мар ки ров ку 2–1,2 от филь тро вы ва-

ют 99% ульт ра фи о ле то во го из лу че ния до 380 нм, но не за щи щают от 

пря мо го сол неч но го све та.

   За тем нен ные оку ля ры с мар ки ров кой 5–2,5 за щи щают от пря мых сол-

неч ных лу чей.

Зе ле ные оку ля ры с мар ки ров кой 5 пре до ста вля ют за щи ту от ин фра-

крас но го из лу че ния во вре мя сва роч ных или ав то ген ных ра бот.

Важ но

Пе ред за ме ной оку ля ров убе ди тесь в со от вет ствии их мар ки ров ки 

мар ки ров ке на опра ве. 

Ма те ри а лы, из ко то рых из го та вли ва ют глаз ную оп ти че скую за щи ту, 

мо гут про во ци ро вать ал лер ги че ские ре ак ции. 

Если у вас ал лер ги че ская ре ак ция — не мед лен но об ра ти тесь к вра чу. 

Оку ля ры с ца ра пи на ми дол жны не мед лен но за ме нять ся. 

В нор маль ных усло виях ис поль зо ва ния и при со блю де нии пра вил 

хра не ния, про дукт пре до ста вля ет за щи ту в те че нии двух лет. За щит-

ные оч ки дол жны по ста влять ся и хра нить ся в ори ги наль ной упа ков ке. 

Тестування базувалося на стандартах: 

  США: ANSІ Z 87.1  

  Європа: CE EN 166  

  Австралія: AS / NZS 1337  

  Японія: JІ T 8147  

  Канада: CSA Z 94  

Сертифікати й акредитація: 

  ІSO 9002  

  Австралійський стандарт 

  СЕ 

  CSA: відповідність стандарту CSA

Спецификация окуляров ЕN 175

Цвет 
Цифра соответствия 

кода фильтра

Бесцветный 2–1,2 

Затемненные 5–2,5

Зеленый 3–3

Для сварки 3 и 5

Янтарный 2–1,2

Специфікація окулярів ЕN 175

Колір 
Цифра відповідності 

коду фільтра

Безбарвний  2–1,2 

Затемнені 5–2,5

Зелений 3–3

Для зварювання 3 и 5

Бурштиновий 2–1,2

Сопротивляемость ударам

Покрываемые риски
Максимальная 

скорость удара (м\с)
Символ

Удар большой силы 190 А

Удар средней силы 120 В

Удар малой силы 45 F

Увеличенная прочность 5,1 S

Опірність ударам

Ризики,  

що покриваються

  Максимальна 

швидкість удару (м\с) 
Символ

Удар великої сили 190 А

Удар середньої сили 120 В

Удар малої сили 45 F

Збільшена міцність 5,1 S

Необязательные спецификации

Сопротивляемость царапанью К

Сопротивляемость запотеванию N

Сопротивляемость температуре от l5°С до 55°С T

Необов'язкові специфікації

Опірність подряпанню К

Опірність запотіванню N

Опірність температурі від  l5°С  до 55°С T 

Оптические классы 

Допуски оптической силы Символ

±0,06 (постоянный) 1

±0,12 (не постоянный) 2

±0,25 (исключительный) 3

Оптичні класи

Допуски оптичної сили Символ

±0,06 (постійний) 1

±0,12 (не постійний) 2

±0,25 (винятковий) 3

Маркировка на оправе указывает:

  Идентификацию производителя.

  Номер норм.

   Коэффициент сопротивляемости 

удару (смотрите ниже*)

  Символ соответствия СЕ

Маркировка на окулярах 

обозначает:

  Уровень защиты окуляра

  Указание производителя

  Оптический класс.

  Сопротивляемость ударам.

  Знак СЕ

Маркування на оправі вказують:

  Ідентифікацію виробника.

  Номер норм.

   Коефіцієнт опірності удару 

(дивитися нижче*)

  Символ відповідності СЕ

Маркування на окулярах  

позначають:

  Рівень захисту окуляра

  Указівка виробника

  Оптичний клас.

  Опірність ударам.

  Знак СЕ

Тестирование базировалось на стандартах: 

  США: ANSI Z 87.1  

  Европа: CE EN 166  

  Австралия: AS / NZS 1337  

  Япония: JIS T 8147  

  Канада: CSA Z 94  

Сертификаты и аккредитация: 

  ISO 9002  

  Австралийский стандарт 

  СЕ 

  CSA: соответствие стандарту CSA 

Оптический класс/

Оптичний клас

Производитель

Виробник 

Уровень защиты/ 

Рівень захисту

Код фильтра/

Код фільтра

Механическая 

сопротивляемость/

Механічна опірність

Знак сертификации/

Знак сертифікації

                    Производитель / Виробник
Соответствие нормам/Відповідність нормам  
         Механическая сопротивляемость/Механічна опірність
                  Знак сертификации/Знак сертифікації
                          Номер лаборатории/Номер лабораторії
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Цвет линз /  

Колір лінз

Стандарт / 

Стандарт 

EN 

Пропускание 

света / 

Пропускання 

світла

Уровень затемнения / 

Рівень затемнення EN 

1836

Характеристика / Характеристика

IR 5 EN 169 1.18-3.16 % N/A

Применимы в условиях воздействия инфракрасного излучения  

от низкого до среднего уровня: литье металла, газовая пайка, резка 

и шлифовка металла, легкая ацетиленовая сварка. Не применимы 

при вождении автомобиля. / Застосовні в умовах впливу 

інфрачервоного випромінювання від низького до середнього рівня: 

лиття металу, газова пайка, різання та шліфування металу, легке 

ацетиленове зварювання. Не застосовувати при керуванні автомобілем.

Прозрачные / 

Прозорі
EN 170 90%

Обеспечивают максимальную видимость. Механические работы 

внутри помещений. / Забезпечують максимальну видимість. 

Механічні роботи всередині приміщень.

Желтые / Жовті  EN 170 89%

Максимальное увеличение контрастности в условиях малой 

освещенности. Блокирует 87% голубого цвета, обеспечивает 

повышенное распознавание деталей и цвета. Обеспечивает более 

светлый вид ранним утром, поздним вечером, в туманные и 

пасмурные дни. Рекомендуются при работах в вечерние и ночные 

смены. / Максимальне збільшення контрастності в умовах малої 

освітленості. Блокує 87% блакитного кольору, забезпечує 

підвищене розпізнавання деталей і кольору. Забезпечує більш 

світлий вигляд рано вранці, пізно ввечері, в туманні і похмурі дні. 

Рекомендуються при роботах у вечірні та нічні зміни.

Золотистые 

зеркальные / 

Золотисті  

дзеркальні

EN 172  

UV 400 
53%

Для общих работ внутри и снаружи помещений. 100% защита от 

вредного воздействия ультрафиолетового излученя UV-A  и UV-B. 

Зеркальная поверхность отражает свет, уменьшая количество 

света, проходящего через линзу. / Для загальних робіт всередині і 

зовні приміщень. 100% захист від шкідливого впливу 

ультрафіолетового випромінювання UV-A і UV-B. Дзеркальна 

поверхня відбиває світло, зменшуючи кількість світла, що проходить 

через лінзу.

Коричневые / 

Коричневі
EN 172 23%

Увеличивают восприятие в условиях чередования света и тени, 

особенно при работах в лесу. Низкоконтрастная передача цвета  

увеличивает остроту зрения, улучшает восприятие цветов и 

объектов в светлое время. / Збільшують сприйняття в умовах 

чергування світла й тіні, особливо при роботах в лісі. 

Низькоконтрастна передача кольору збільшує гостроту зору, 

покращує сприйняття кольорів і об’єктів у світлий час.

Серые  

затемнённые /  

Сірі затемнені

EN 172 17%

Уменьшают чрезмерный солнечный свет. Затемненные линзы без 

искажения цвета. Для работ на открытом воздухе в условиях 

сильного солнечного света. / Зменшують надмірне сонячне світло. 

Затемнені лінзи без спотворення кольору. Для робіт на відкритому 

повітрі в умовах сильного сонячного світла.

Зелёные / Зелені
EN 172  

UV 400  
16%

Зелёные линзы UV 400 обеспечивают защиту от чрезмерного 

солнечного света и 100% защиту от вредного воздействия  

ультрафиолетового излучения UV-A  и UV-B. / Зелені лінзи UV 400 

забезпечують захист від надмірного сонячного світла і 100% захист 

від шкідливої дії ультрафіолетового випромінювання UV-A і UV-B.

Красные  

зеркальные /  

Червоні 

дзеркальні

EN 172 14%

Уменьшают чрезмерный солнечный свет. Затемненные линзы без 

искажения цвета. Для работ на открытом воздухе в условиях 

сильного солнечного света. / Зменшують надмірне сонячне світло. 

Затемнені лінзи без спотворення кольору. Для робіт на відкритому 

повітрі в умовах сильного сонячного світла.

Сильно  

затемнённые / 

Сильно затемнені

EN 172 6%

Для общих работ в условиях интенсивного яркого солнечного света 

или в условиях высокогорья.  Не применимы при вождении 

автомобиля. / Для загальних робіт в умовах інтенсивного яскравого 

сонячного світла або в умовах високогір’я. Не застосовувати  при 

водінні автомобіля.

Сильно 

затемнённые 

поляризационные / 

Сильно затемнені, 

полярізаційні

EN 172 6%

Для общих работ в условиях интенсивного яркого солнечного света, 

в условиях высокогорья. Поляризационные линзы обеспечивают 

повышенный комфорт в местах с большим количеством 

отраженного света: здания с зеркальными стенами, вода, снег, 

белый песок и т.д. Не применимы при вождении автомобиля. / 

Для загальних робіт в умовах інтенсивного яскравого сонячного 

світла, в умовах високогір’я. Поляризаційні лінзи забезпечують 

підвищений комфорт в місцях з великою кількістю відбитого світла: 

будівлі з дзеркальними стінами, вода, сніг, білий пісок тощо. 

Не застосовувати  при водінні автомобіля.
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Дополнительная защита против синего света  

(до 400 нм), 100% защита от ультрафиолетового 

излученя UV-A и UV-B / Додатковий захист проти 

синього світла (до 400 нм),  100% захист  

від ультрафіолетового випромінювання UV-A і UV-B.

Поляризационное покрытие / Полярізаційне покриття

Покрытие  

от запотевания / 

Покриття від 

запотівання

  

Покрытие от царапин / 

Покриття від подряпин

Работа в условиях резкой 

смены освещения /  

Робота в умовах різкої 

зміни освітлення

Защита от инфракрасных 

лучей / Захист від 

інфрачервоного проміння
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Оправа: Нейлон, антискользящая носовая дужка

Дужки: Нейлон, мягкий ПВХ на окончаниях дужек для уменьшения давления и  повышения комфортности при ношении

Линзы: Поликарбонат, толщина 2,3 мм

Защита: Центральная и боковая защита

FREELUX
62117 62127 62135 62136 62139 62148 62159          

Оправа: Нейлон, нековзаюча носова дужка

Дужки: Нейлон, м`який ПВХ на кінцях дужок для зменшення тиску та збільшення комфорту при носінні

Лінзи: Полікарбонат, товщина 2,3 мм

Захист: Центральний та бічний захист

CE EN 166

62117

62127

FREELUX

62135

62136

in
out

UV
400

3

3

1

0
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6214862148

62117 62127 62135 62136 62139 62148 62159

Оправа, цвет / 

Оправа, колір

Синий, черный / 

Синій, чорний

Синий, черный / 

Синій, чорний

Серебристый / 

Сріблястий
Серый / Сірий Черный / Чорний Черный / Чорний Черный / Чорний

Оправа, 

маркировка / 

Оправа, 

маркування

F CAT.0 F CAT.1 F CAT.3 FT CAT.3 F CAT.3 F CAT.4 F CAT.4

Линзы, цвет / 

Лінзи, колір

Прозрачные, 

покрытие  

от царапин / 

Прозорі, 

покриття від 

подряпин

Зеркальные, 

UV400 / 

Дзеркальні, 

UV400

Красные, 

зеркальные / 

Червоні, 

дзеркальні

Затемненные, 

покрытие 

от царапин / 

Затемнені, 

покриття від 

подряпин

Затемненные, 

поляризационное 

покрытие / 

Затемнені, 

полярізаційне 

покриття

Сильно 

затемненные, 

покрытие  

от царапин / 

Сильно затемнені, 

покриття від 

подряпин

Сильно 

затемненные, 

поляризационное 

покрытие /  

Сильно затемнені, 

полярізаційне 

покриття 

Линзы, 

маркировка / 

Лінзи, 

маркування

2-1.2 1FK 5-1.7 1F 5-3.1 1F 5-3.1 1FK 5-3.1 1F 5-4.1 1FK 5-4.1 1F

Линзы, 

стандарт / 

Лінзи, 

стандарт

EN 1836 

EN 170

EN 1836 

EN 172

EN 1836 

EN 172

EN 1836

EN 172

EN 1836

EN 172

EN 1836

EN 172

EN 1836

EN 172

62139

3

4

4

62159
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3

4

62210 62213 62214

Оправа, цвет/ 

Оправа, колір

Серый металлик/ 

Сірий металік

Серый металлик/ 

Сірий металік

Серый металлик/ 

Сірий металік

Оправа, маркировка/ 

Оправа, маркування
FlCAT.0 FlCAT.3 FlCAT.4

Линзы, цвет/  

Лінзи, колір

Прозрачные, 

антизапотевающее 

покрытие/Прозорі, 

покриття від 

запотівання

Дымчатые, 

антизапотевающее 

покрытие/ 

Димчасті, покриття 

від запотівання

Сильно 

затемненные, 

защита от царапин/ 

Дуже затемнені, 

захист від подряпин

Линзы, маркировка/ 

Лінзи, маркування
2l1.2 1FN 5l3.1 1FN 5l4.1 1FK

Линзы, стандарт/ 

Лінзи, стандарт
EN1836, EN170 EN1836, EN172 EN1836, EN172

62210

62213

62214

Оправа: Титан     

Дужки: Титан, мягкий ПВХ на окончаниях дужек  

для комфортного ношения 

Линзы: Поликарбонат, толщина 2,3 мм 

Защита: Центральная и боковая защита

TITALUX
62210 62213 62214            

Оправа: Титан     

Дужки: Титан, м`який ПВХ на кінцях дужок  

для комфортного носіння  

Лінзи: Полікарбонат, товщина 2,3 мм 

Захист: Центральний та бічний захист

CE EN 166

0

Крепление для корректирующих линз. Легкий и прочный. 

Возможна регулировка по высоте окуляра

АДАПТЕР/АДАПТЕР
60201

Креплення для лінз, що корегують. Легкий і міцний

Можливе регулювання по висоті окуляра  

Изпользуется с моделями 60680, 60683, 60690, 60693 (стр. 73) 
Використовується з моделями 60680, 60683, 60690, 60693 (стор. 73)
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Оправа: Нейлон, нескользящая носовая дужка

Дужки: Нейлон, регулируются по длине и наклону

Линзы: Поликарбонат, толщина 2,2 мм

Защита: Центральная и угловая боковая защита

STYLUX
60510 60513 60516  

Оправа: Нейлон, нековзаюча носова дужка

Дужки: Нейлон, регулюються за довжиною та нахилом

Лінзи: Полікарбонат, товщина 2,2 мм

Захист: Центральний та кутовий бічний захист

CE EN 166

60510

3

60513

0

0

60516

60510 60513 60516

Оправа, цвет/ 

Оправа, колір
Синий / Синій Черный / Чорний Синий / Синій

Оправа, маркировка/ 

Оправа, маркування
FT FT FT

Линзы, цвет/ 

Лінзи, колір

Бесцветные, за щи та 

от ца ра пин/Прозорі,  

за хист від под ря пин

Дымчатые, за щи та 

от ца ра пин/ Димчаті,  

за хист від под ря пин

Желтые, за щи та 

от ца ра пин/Жовті,  

за хист від под ря пин

Линзы, маркировка/

Лінзи, маркування
2l1.2  1FTK 5l3.1  1FTK 2l1.2  1FTK

Линзы, стандарт/

Лінзи, стандарт
EN 170 EN 172 EN 170

Крепление для корректирующих линз

Кріплення для лінз, що корегують

Оправа: Термопластичный полиамид, ультралегкая и 

прочная. Нескользящая носовая дужка

АДАПТЕР/АДАПТЕР
60200

Оправа: Термопластичний поліамід, дуже легка та міцна.

Нековзаюча носова дужка

Изпользуется с моделями 60510, 60513, 60516 

Використовується з моделями 60510, 60513, 60516
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Оправа: Поликарбонат

Дужки: Поликарбонат

Линзы: Поликарбонат, толщина 2,1 мм

Защита: Центральная и угловая боковая защита

DAYLUX
62510  

Оправа: Полікарбонат

Дужки: Полікарбонат

Лінзи: Полікарбонат, товщина 2,1 мм

Захист: Центральний та кутовий бічний захист

Оправа: Поликарбонат, антискользящая носовая дужка

Дужки: Поликарбонат, мягкий ПВХ на окончаниях дужек 

для уменьшения давления и повышения  комфортности 

при ношении

Линзы: Поликарбонат

Защита: Центральная и боковая защита

STARLUX
60565 60567

Оправа: Полікарбонат, нековзаюча носова дужка

Дужки: Полікарбонат, м’який ПВХ на кінцях дужок для

зменшення тиску та збільшення комфорту при носінні

Лінзи: Полікарбонат

Захист: Центральний та бічний захист

CE EN 166

CE EN 166

62510

Оправа, цвет / Оправа, колір
Серебристый, прозрачный / 

Сріблястий, прозорий

Оправа, маркировка / Оправа, маркування F CAT.0

Линзы, цвет / Лінзи, колір
Прозрачные, покрытие от царапин / 

Прозорі, покриття від подряпин

Линзы, маркировка / Лінзи, маркування 2-1.2 1FK

Линзы, стандарт / Лінзи, стандарт EN 1836 EN 170

60567

3

60565

0

62510

0

60565 60567

Оправа, цвет /  

Оправа, колір

Прозрачный, желтый / 

Прозорий, жовтий

Затемненный, синий / 

Затемнений, синій

Оправа, маркировка 

/  

Оправа, маркування

F-CAT.0 F-CAT.3

Линзы, цвет /  

Лінзи, колір

Прозрачные, 

антизапотевающее 

покрытие / Прозорі, покриття 

від запотівання

Затемненные, 

антизапотевающее 

покрытие / Затемнені, 

покриття від запотівання

Линзы, маркировка /  

Лінзи, маркування
2-1.2 1FN 5-3.1 1FN

Линзы, стандарт / 

Лінзи, стандарт
EN 1836 EN 170 EN 1836 EN 172

CE EN 166 62510
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3

0

0

0

4

60530

60532

60538

60533

60539

60530 60532 60533 60538 60539 

Оправа, цвет/ 

Оправа, колір

Черный/ 

Чорний

Серый, черный 

/Сірий, чорний

Черный / 

Чорний

Серый, черный/ 

Сірий, чорний

Серый, черный 

/Сірий, чорний

Оправа, маркировка/ 

Оправа, маркування
F FlCAT.0 F FНlCAT.0 FНlCAT.4

Линзы, цвет/                

Лінзи, колір

Прозрачные, 

защита  

от царапин / 

Прозорі, 

захист  

від подряпин

Прозрачные , 

анти за по те ва-

ю щее по кры-

тие, за щи та  

от ца ра пин / 

Про зорі, 

по крит тя від 

за потіван ня, 

за хист від 

под ря пин

Затемненные, 

защита 

от царапин / 

Затемнені, 

захист  

від подряпин

Прозрачные, 

защита  

от царапин / 

Прозорі, 

захист  

від подряпин

Затемненные, 

защита  

от царапин / 

Затемнені, 

захист  

від подряпин

Линзы, маркировка/ 

Лінзи, маркування
2l1.2 1FК 2l1.2 1FКN 5l3.1 1FК 2l1.2 1FК 5l4.1 1FК

Линзы, стандарт/ 

Лінзи, стандарт
EN170

EN 170    

EN1836
 EN172

EN 170    

EN1836

EN 172   

EN1836

Оправа: Нейлон, антискользящая носовая дужка

Дужки: Нейлон, регулируются по длине и наклону

Линзы: Поликарбонат, толщина 2,2 мм

Защита: Центральная и угловая боковая защита

MIRALUX
60530 60532 60533
60538 60539           

Оправа: Нейлон, нековзаюча носова дужка

Дужки: Нейлон, регулюються за довжиною та нахилом

Лінзи: Полікарбонат, товщина 2,2 мм

Захист: Центральний та кутовий бічний захист

CE EN 166

Размер / Розмір S

Размер / Розмір S
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Оправа: Поликарбонат 

Дужки: Поликарбонат 

Линзы: Поликарбонат, толщина 2,45 мм 

Защита: Центральная и боковая защита 

Оправа: Полікарбонат 

Дужки: Полікарбонат 

Лінзи: Полікарбонат, товщина 2,45 мм 

Захист: Центральний та бічний захист

POKELUX
60550 60551 60552 60553
60554 60556 60558 60559 

in
out

UV
4001

0

0

0

60550

60552

60558

60550 60551 60552 60553 60554 60556 60558 60559

Оправа, цвет/  

Оправа, колір

Прозрачный/ 

Прозорий

Медовый/ 

Медовий

Прозрачный/ 

Прозорий

Затемненный/ 

Затемнений

Затемненный/ 

Затемнений

Желтый/ 

Жовтий

Прозрачный/ 

Прозорий

Затемненный, 

дымчатый/ 

Затемнений, 

димчастий

Оправа, маркировка/ 

Оправа, маркування
FT FTlCAT.1 FTlCAT.0 FT FTlCAT.4 FT FHlСАТ.0 FHlСАТ.4

Линзы, цвет/                

Лінзи, колір

Про зрач ные,  

ан ти за по те ва ю-

щее по кры тие/

Про зорі,  

по крит тя  

від за потіван ня

Зеркальные 

UV400/ 

Дзеркальні 

UV400

Про зрач ные, ан ти-

за по те ва ю щее  

по кры тие, за щи та 

от ца ра пин/ 

Про зорі, по крит тя 

від за потіван ня,  

за хист від под ря пин

За тем нен ные, 

ан ти за по те ва ю-

щее по кры тие/ 

За тем нені,  

по крит тя  

від за потіван ня

Силь но за тем-

нен ные, ан ти за-

по те ва ю щее  

по кры тие/ Ду же 

за тем нені,  

по крит тя  

від за потіван ня

Жел тые, ан ти-

за по те ва ю щее 

по кры тие/ 

Жовті, по крит тя 

від за потіван ня

Про зрач ные, 

ан ти за по те ва ю-

щее по кры тие/ 

Про зорі,  

по крит тя  

від за потіван ня

Силь но за тем нен-

ные, ан ти за по те ва-

ю щее по кры тие/ 

Ду же за тем нені, 

по крит тя  

від за потіван ня

Линзы, маркировка/ 

Лінзи, маркування
2l1.2 1FTN 5l1.7 1FT 2l1.2 1FTKN 5l3.1 1FTN 5l4.1 1FTN 2l1.2 1FTN 2l1.2 1FN 5l4.1 1FN

Линзы, стандарт/ 

Лінзи, стандарт
EN 170

EN 172  

EN1836

EN 172

EN1836
EN 172

EN1836

EN172
EN 170

EN 172   

EN1836

EN1836

EN 172

CE EN 166

60551 iinin UUUVUV
oututout 40040000400

CE EN 1

iiin UUUVUVUV

Размер / Розмір S
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3

0

4

4

60553

60556

60559

60554

Размер / Розмір S
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IR 5

UV
400

3

CE EN 166

AIRLUX
62550 62551  
62553 62555           

Оправа: Поликарбонат

Дужки: Поликарбонат

Линзы: Поликарбонат, толщина 2,3 мм

Защита: Центральная и боковая  защита

Оправа: Нейлон, нековзаюча носова дужка

Дужки: Нейлон, регулюються за довжиною та нахилом

Лінзи: Полікарбонат, товщина 2,2 мм

Захист: Центральний та кутовий бічний захист

62550 62551 62553 62555

Оправа, цвет / 

Оправа, колір

Прозрачный / 

Прозорий

Зеленый / 

Зелений

Затемненный / 

Затемнений
IR 5

Оправа, 

маркировка / 

Оправа, 

маркування

F-CAT.0 F-CAT.3 F-CAT.3 F-CAT.3

Линзы, цвет / 

Лінзи, колір

Прозрачные, 

антизапотеваю-

щее покрытие / 

Прозорі, 

покриття від 

запотівання

Зеленый UV 400, 

антизапотеваю-

щее покрытие  / 

Зелений UV 400, 

покриття від 

запотівання

Затемненные, 

антизапотеваю-

щее покрытие / 

Затемнені, 

покриття від 

запотівання

Затемненные,  

IR 5, антизапоте-

вающее покрытие 

/ Затемнені IR 5, 

покриття від 

запотівання

Линзы, 

маркировка / 

Лінзи, 

маркування

2-1.2 1FN 3-3 1FN 5-3.1 1FN 5 1FN

Линзы, 

стандарт / 

Лінзи, 

стандарт

EN 1836

EN 170

EN 1836

EN 172

EN 1836

EN 172

EN 1836

EN 172

UVUVUVUV
0000000

R RR RR 55555

0

62555

62553

62551

62550
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3

3

0

0

60490

60540

60493

60543

CE EN 166

CE EN 166SPHERLUX
60490 60493                         

Оправа: Полікарбонат, нековзаюча носова дужка

Дужки: Полікарбонат

Лінзи: Полікарбонат

Захист: Центральний  та бічний захист

TIGHLUX
60540 60543                         
Оправа: Поликарбонат, антискользящая носовая 

дужка

Дужки: Поликарбонат

Линзы: Поликарбонат

Защита: Центральная  и боковая защита

Оправа: Полікарбонат

Дужки: Полікарбонат, м’який ПВХ на кінцях дужок 

для зменшення тиску та збільшення комфорту  

при носінні

Лінзи: Полікарбонат, товщина 2,3 мм.

Захист: Центральний  та бічний захист

Оправа: Поликарбонат

Дужки: Поликарбонат, мягкий ПВХ на окончаниях 

дужек для уменьшения давления и повышения 

комфортности при ношении

Линзы: Поликарбонат, толщина 2,3 мм

Защита: Центральная  и боковая защита

60540 60543

Оправа, цвет / 

Оправа, колір
Прозрачный / Прозорий Затемненный / Затемнений

Оправа, 

маркировка / 

Оправа, 

маркування

F F-CAT.3

Линзы, цвет / 

Лінзи, колір

Прозрачные, антизапотевающее 

покрытие / Прозорі, покриття від 

запотівання

Затемненные, антизапотевающее 

покрытие / Затемнені, покриття від 

запотівання

Линзы, маркировка 

/ Лінзи, маркування
2-1.2 1FN 5-3.1 1FN

Линзы, стандарт / 

Лінзи, стандарт
EN 170 EN 172

60490 60493

Оправа, цвет / 

Оправа, колір
Прозрачный / Прозорий Затемненный / Затемнений

Оправа, 

маркировка / 

Оправа, 

маркування

F F

Линзы, цвет / 

Лінзи, колір

Прозрачные, антизапотевающее 

покрытие / Прозорі, покриття від 

запотівання

Затемненные, антизапотевающее 

покрытие / Затемнені, покриття  

від запотівання

Линзы, маркировка 

/ Лінзи, маркування
2-1.2 1FN 5-3.1 1FN

Линзы, стандарт / 

Лінзи, стандарт
EN 170 EN 172

60490 60493

60540

60490
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in
out

IR 5

1

0

60950

60951

Оправа: Нейлон с обтюратором из поролона

Дужки: Сменные, нейлон, мягкий нейлон на окончаниях дужек  

или регулируемая съемная резинка

Линзы: Поликарбонат, толщина 2,3 мм

Защита: Полная круговая защита

FLYLUX
60950 60951 60955

Оправа: Нейлон з обтюратором із поролона

Дужки: Змінні, нейлон, м`який нейлон на кінцях дужок або 

резинка, що регулюється та знімається

Лінзи: Полікарбонат, товщина 2,3 мм

Захист: Повний круговий захист

CE EN 166

60955

60950 60951 60955

Оправа, цвет / 

Оправа, колір

Черный / 

Чорний
Черный / Чорний Черный / Чорний

Оправа, 

маркировка / 

Оправа, 

маркування

F CAT.1 F CAT.0 F 

Линзы, цвет / 

Лінзи, колір

Зеркальные, 

UV400 / 

Дзеркальні, 

UV400 

Прозрачные, 

антизапотевающее 

покрытие / Прозорі, 

покриття від запотівання

IR 5, покрытие  

от царапин /  

IR 5, покриття  

від подряпин

Линзы, 

маркировка / 

Лінзи, 

маркування

2–1.2 1F 2–1.2 1FN 5 1FК

Линзы, 

стандарт / 

Лінзи, 

стандарт

EN 1836

EN 172

EN 1836

EN 170
EN 169

UV
400
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3

0

0

60970

60976

60973

Оправа: Черный нейлон со съёмным мягким обтюратором

Дужки: Нейлон. Регулируются по длине. Модель 2 в 1.  

В комплекте эластичная резинка с регулируемым креплением

Линзы: Поликарбонат 2,3 мм

Защита: Полная круговая защита

MADLUX
60970 60973 60976

Оправа: Чорний нейлон з м’яким обтюратором, що знімається

Дужки: Нейлон. Регулюються за довжиною. Модель 2 в 1. 

У комплекті еластична гумка з кріпленням, що регулюється

Лінзи: Полікарбонат 2,3 мм

Захист: Повний коловий захист

CE EN 166
60970 60973 60976

Оправа, цвет / 

Оправа, колір
Черный / Чорний Черный / Чорний

Черный, желтый / 

Чорний, жовтый

Оправа, 

маркировка / 

Оправа, 

маркування

F F F

Линзы, цвет / 

Лінзи, колір

Прозрачные, 

антизапотевающее 

покрытие /  

Прозорі, покриття 

від запотівання

Затемненные, 

антизапотевающее 

покрытие / 

Затемнені, покриття 

від запотівання

Желтые, 

антизапотевающее 

покрытие /  

Жовті, покриття від 

запотівання

Линзы, 

маркировка / 

Лінзи, 

маркування

2-1.2 1FN 5-3.1 1FN 2-1.2 1FN

Линзы, 

стандарт / 

Лінзи, 

стандарт

EN 170 EN 172 EN 170

76
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CE EN 166

Оправа: Термопластичний еластомер з обтюрато-

ром зі вспіненого негорючого неопрену.  

Гнучка носова дужка

Дужки: Головний еластичний ремінь, що регулюється

Лінзи: Полікарбонат 2,3 мм

Захист: Повний коловий захист

Вентиляція: Бічна, відкрита/закрита

SPIDLUX
60980 60983                         
Оправа: Термопластичный эластомер с обтюрато-

ром из вспененного негорючего неопрена.  

Гибкая носовая дужка

Дужки: Регулируемый эластичный головной ремень

Линзы: Поликарбонат 2,3 мм

Защита: Полная круговая защита

Вентиляция: Боковая, открытая/закрытая 

60980 60983

Оправа, цвет / 

Оправа, колір
Черный / Чорний Черный / Чорний

Оправа, 

маркировка / 

Оправа, 

маркування

F F

Линзы, цвет / 

Лінзи, колір

Прозрачные, антизапотевающее 

покрытие / Прозорі, покриття від 

запотівання

Затемненные, антизапотевающее 

покрытие / Затемнені, покриття від 

запотівання

Линзы, маркировка 

/ Лінзи, маркування
2-1.2 1FN 5-3.1 1FN

Линзы, стандарт / 

Лінзи, стандарт
EN 170 EN 172

0

60980

60983

3
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CE EN 166

CE EN 166

Оправа: Поліпропілен з м’яким ущільнювачем 

з вулканізованого термопрастику

Дужки: Головний еластичний ремінь, що регулюється

Лінзи: Полікарбонат 

Захист: Повний коловий захист

Доступ повітря: 4 вентиляційних отвори 

з захистом від пилу та бризок хімічних речовин

BIOLUX
60680 60683                         
Оправа: Полипропилен с мягким уплотнителем 

из вулканизированного термопластика

Дужки: Регулируемый эластичный головной ремень

Линзы: Поликарбонат 

Защита: Полная круговая защита

Доступ воздуха: 4 вентиляционных отверстия 

с защитой от пыли и брызг химических веществ

Оправа: Термопластичний поліуретан з м’яким 

ущільнювачем

Дужки: Головний еластичний ремінь, що регулюється

Лінзи: Полікарбонат 

Захист: Повний коловий захист

Доступ повітря: Непряма вентиляція

I-LUX  
60690 60693                         
Оправа: Термопластичный полиуретан с мягким 

уплотнителем

Дужки: Регулируемый эластичный головной ремень

Линзы: Поликарбонат 

Защита: Полная круговая защита

Доступ воздуха: Непрямая вентиляция

60680 60683

Оправа, цвет / 

Оправа, колір
Серая / Сіра Серая / Сіра

Оправа, 

маркировка / 

Оправа, 

маркування

3.4 ВТ 3.4 ВТ

Линзы, цвет / 

Лінзи, колір

Прозрачные, антизапотевающее 

покрытие / Прозорі, покриття  

від запотівання

Затемненные, антизапотевающее 

покрытие / Затемнені, покриття  

від запотівання

Линзы, маркировка 

/ Лінзи, маркування
2-1.2 1ВТN 5-3.1 1ВТN

Линзы, стандарт / 

Лінзи, стандарт
EN 170 EN 172

60690 60693

Оправа, цвет / 

Оправа, колір
Черный / Чорний Черный / Чорний

Оправа, 

маркировка / 

Оправа, 

маркування

1 ВТ 1 ВТ

Линзы, цвет / 

Лінзи, колір

Прозрачные, антизапотевающее 

покрытие / Прозорі, покриття  

від запотівання

Красные, зеркальные, 

антизапотевающее покрытие / 

Червоні, дзеркальні, покриття  

від запотівання

Линзы, маркировка 

/ Лінзи, маркування
2-1.2 1ВТN 5-3.1 1ВТN

Линзы, стандарт / 

Лінзи, стандарт
EN 170 EN 172

0

60680

60690

60693

60683

3
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Оправа: Поликарбонат

Дужки: Поликарбонат, мягкий нейлон на окончаниях дужек для 

уменьшения давления и  повышения комфортности при ношении

Линзы: Поликарбонат, толщина 2,4 мм

Защита: Центральная и боковая защита

SOFTILUX
60560 60563

Оправа: Полікарбонат

Дужки: Полікарбонат, м`який нейлон на кінцях дужок  

для зменшення тиску та збільшення комфорту при носінні

Лінзи: Полікарбонат, товщина 2,4 мм

Захист: Центральний та бічний захист

CE EN 166

60560

62339

62358

60560 60563 

Оправа, цвет/  

Оправа, колір
Прозрачный / Прозорий Черный / Чорний

Оправа, маркировка/ 

Оправа, маркування
FТ FТ

Линзы, цвет/                

Лінзи, колір

Прозрачные, защита  

от царапин / Прозорі, захист 

від подряпин

Затемненные, защита  

от царапин / Затемнені, 

захист від подряпин

Линзы, маркировка/ 

Лінзи, маркування
2l1.2 1FTK 5l3.1 1FТК

Линзы, стандарт/  

Лінзи, стандарт
 EN170 EN172

60563

3

3

0

4

CE EN 166

Оправа: Нейлон

Дужки: Нейлон.

Лінзи: Полікарбонат

Захист: Центральний та бічний захист

FAIRLUX
62339 62358                         
Оправа: Нейлон

Дужки: Нейлон

Линзы: Поликарбонат

Защита: Центральная и боковая защита

62339 62358

Оправа, цвет / 

Оправа, колір
Черный / Чорний Черный / Чорний

Оправа, 

маркировка / 

Оправа, 

маркування

F-CAT.3 F-CAT.4

Линзы, цвет / 

Лінзи, колір

Затемненные, антизапотевающее 

покрытие / Затемнені, покриття  

від запотівання

Сильно затемненные, 

поляризационное покрытие / 

Сильно затемнені, полярізаційне 

покриття

Линзы, маркировка 

/ Лінзи, маркування
5-3.1 1FN 5-4.1 1F

Линзы, стандарт / 

Лінзи, стандарт

EN 1836

EN 172

EN 1836

EN 172

62339
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3

3

Оправа: Нейлон

Дужки: Нейлон, регулируются по длине

Линзы: Поликарбонат, толщина 2,2 мм

Защита: Центральная и боковая защита

ASTRILUX
60520 60523

Оправа: Нейлон

Дужки: Нейлон, регулюються за довжиною

Лінзи: Полікарбонат, товщина 2,2 мм

Захист: Центральний та бічний захист

CE EN 166 60520 60523 

Оправа, цвет/  

Оправа, колір
Синий / Синій  Черный / Чорний

Оправа, маркировка/ 

Оправа, маркування
FТ FТ

Линзы, цвет/                

Лінзи, колір

Прозрачные, 

антизапотевающее покрытие / 

Прозорі, покриття  

від запотівання

Затемненные, 

антизапотевающее  

покрытие / Затемнені, 

покриття від запотівання

Линзы, маркировка/ 

Лінзи, маркування
2l1.2 1FTN 5l3.1 1FТN

Линзы, стандарт/  

Лінзи, стандарт
 EN170 EN172

0

0

60520

60350

60523

60353

Оправа: Нейлон

Дужки: Нейлон, регулируются по длине 

Линзы: Поликарбонат, толщина 2,2 мм

Защита: Центральная и угловая боковая защита

SABLUX
60350 60353

Оправа: Нейлон

Дужки: Нейлон, регулюються за довжиною 

Лінзи: Полікарбонат, товщина 2,2 мм

Захист: Центральний та кутовий бічний захист

CE EN 166 60350 60353

Оправа, цвет/ Оправа, колір Синий/Синій Синий/Синій

Оправа, маркировка/ 

Оправа, маркування
FТ FТ

Линзы, цвет/                

Лінзи, колір

Прозрачные, защита  

от царапин/Прозорі, захист 

від подряпин

Затемненные, защита 

от царапин / Затемнені, 

захист від подряпин

Линзы, маркировка/  

Лінзи, маркування
2l1.2 1FТК 5l2.5 1FТК

Линзы, стандарт/  

Лінзи, стандарт
EN170  EN172

60350
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Оправа: Поликарбонат, антискользящая носовая дужка

Дужки: Нейлон, регулируются по длине и наклону 

Линзы: Поликарбонат, толщина 2,2 мм

Защита: Центральная и угловая боковая защита

Оправа: Полікарбонат, нековзаюча носова дужка

Дужки: Нейлон, регулюються за довжиною та нахилом 

Лінзи: Полікарбонат, товщина 2,2 мм

Захист: Центральний та кутовий бічний захист

CE EN 166 60570 60573 

Оправа, цвет / Оправа, колір Синий/Синій Черный/Чорний

Оправа, маркировка / 

Оправа, маркування
F F

Линзы, цвет/                

Лінзи, колір

Прозрачные, 

антизапотевающее 

покрытие / Прозорі, 

покриття від запотівання

Затемненные, 

антизапотевающее 

покрытие / Затемнені, 

покриття від запотівання

Линзы, маркировка /  

Лінзи, маркування
2l1.2 1FN 5l3.1 1FN

Линзы, стандарт /  

Лінзи, стандарт
EN170  EN172

Оправа: Нейлон

Дужки: Нейлон, регулируется длинна

Линзы: Поликарбонат, толщина 2,2 мм

Защита: Цельная боковая защита

ECOLUX 60360 60363  

Оправа: Нейлон

Дужки: Нейлон, довжина регулюється

Лінзи: Полікарбонат, товщина 2,2 мм

Захист: Цільний бічний захист

60360 60363 

Оправа, цвет / Оправа, колір Синий/Синій Черный/Чорний

Оправа, маркировка / 

Оправа, маркування
F F

Линзы, цвет/ Лінзи, колір Бесцветный/Прозорий Дымчатый/Димчатий

Линзы, маркировка /  

Лінзи, маркування
2l1.2 1F 5l3.1 1F

Линзы, стандарт /  

Лінзи, стандарт
EN170  EN172

CE EN 166

PARALUX
60570 60573

CE EN 166

0

60570

60573

60363

3

3
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60400 AR

60401

60411

IR 5

3

4

60403

60404

60405

60400 AR 60401 60403 60404 60405 60411

Оправа, маркировка / 

Оправа, маркування
FT FT FT FT CAT.4 F F

Линзы, цвет /  

Лінзи, колір

Прозрачные, 

покрытие от царапин 

/ Прозорі, покриття 

від подряпин

Прозрачные 

/ Прозорі

Затемненные, 

покрытие от царапин 

/ Затемнені, покриття 

від подряпин

Сильно затемненные, 

покрытие от царапин / 

Сильно затемнені, 

покриття від подряпин

IR 5, покрытие 

от царапин / IR 

5, покриття від 

подряпин

Прозрачные / 

Прозорі

Линзы, маркировка / 

Лінзи, маркування
2-1.2 1FTK 2-1.2 1FT 5-3.1 1FTK 5-3.1 1FTK 5-1 1FK 2-1.2 1F

Линзы, стандарт /  

Лінзи, стандарт
EN 170 EN 170 EN 172

EN 1836

EN 172
EN 169 EN 170

Оправа: Поликарбонат

Дужки: Поликарбонат

Линзы: Поликарбонат, толщина 2,2 мм

Защита: Центральная и угловая боковая защита

VISILUX
60400 60401 60403 
60404 60405 60411

Оправа: Полікарбонат

Дужки: Полікарбонат

Лінзи: Полікарбонат, товщина 2,2 мм

Захист: Центральний та кутовий бічний захист

CE EN 166

61400

61401

61410 
STONE

61411
MOON

Мягкая салфетка из микрофибры 

для протирания очков. Размер 

30х16 см. / М’яка серветка з 

мікрофібри для протирання 

окулярів. Розмір 30х16 см.

Мягкий чехол для 

очков. Размер 20 х 10 

см. / М’який чохол 

для окулярів. Розмір 

20 х 10 см.

Футляр для очков. 

Черный / Футляр для 

окулярів. Чорний

Футляр для очков. 

Черный / Футляр для 

окулярів. Чорний
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Оправа: Нейлон

Дужки: Нейлон, регулируется длинна и угол наклона

Линзы: Поликарбонат, толщина 2,4 мм

Защита: Цельная боковая защита

PIVOLUX 
60320 60325 
60326 60329  

Оправа: Нейлон

Дужки: Нейлон, регулюється довжина і кут нахилу

Лінзи: Полікарбонат, товщина 2,4 мм

Захист: Цільний бічний захист

CE EN 166

60320 60325 60326 60329

Оправа, цвет / 

Оправа, колір

Красний / 

Червоний
Синий / Синій Синий / Синій

Черный / 

Чорний

Оправа, 

маркировка / 

Оправа, 

маркування

FT FT FT FT 

Линзы, цвет /  

Лінзи, колір

Прозрачные, 

покрытие  

от царапин / 

Прозорі, 

покриття  

від подряпин

Прозрачные, 

покрытие  

от царапин / 

Прозорі, 

покриття  

від подряпин

Затемненные, 

покрытие  

от царапин / 

Затемнені, 

покриття  

від подряпин

Затемненные, 

IR 5, покрытие 

от царапин / 

Затемнені,  

IR 5, покриття  

від подряпин

Линзы, 

маркировка / 

Лінзи, маркування

2–1.2 1FTK 2–1.2 1FTK 5–3.1 1FTK 5–1 1FK

Линзы, стандарт / 

Лінзи, стандарт
EN 170 EN 170 EN 172 EN 169

CE EN 166

IR 5

3

0

0

60320

60325

60326

60329



79

60330 60332 60336

Оправа, цвет / 

Оправа, колір
Черный / Чорний Черный / Чорний Черный / Чорний

Оправа, 

маркировка / 

Оправа, 

маркування

F F F

Линзы, цвет /  

Лінзи, колір

Прозрачные, 

покрытие от 

царапин / Прозорі, 

покриття від 

подряпин

Прозрачные, 

антизапотевающее 

покрытие / Прозорі, 

покриття від 

запотівання

Желтые, 

покрытие от 

царапин / Жовті, 

покриття від 

подряпин

Линзы, 

маркировка / 

Лінзи, маркування

2-1.2 1FК 2-1.2 1FN 2-1.2 1FК

Линзы, стандарт / 

Лінзи, стандарт
EN 170 EN 170 EN 170

0

0

0

60330

60332

60336

60440

Оправа: Без оправы

Дужки: Черный нейлон, регулируется длинна и угол наклона

Линзы: Поликарбонат, толщина 2,4 мм

Защита: Цельная боковая защита

VRІLUX
60330 60332 60336 

Оправа: Без оправи

Дужки: Чорний нейлон, регулюється довжина і кут нахилу

Лінзи: Полікарбонат, товщина 2,4 мм

Захист: Цільний бічний захист

CE EN 166

60440

Оправа, цвет / Оправа, колір Черный / Чорний

Оправа, маркировка / Оправа, маркування EN 166-S CE

Линзы, цвет / Лінзи, колір Прозрачные / Прозорі

Линзы, маркировка / Лінзи, маркування 2-1.2 1SК

Линзы, стандарт / Лінзи, стандарт EN 166

Оправа: Нейлон

Дужки: Нейлон, регулируются по длине и углу наклона

Линзы: Поликарбонат, толщина 2,2 мм.  Панорамные

Защита: Полная защита и дополнительная защита лба

TWISTLUX
60440 

Оправа: Нейлон

Дужки: Нейлон, регулюються за довжиною та кутом нахилу

Лінзи: Полікарбонат, товщина 2,2 мм. Панорамні

Захист: Повний захист та додатковий захист чола

CE EN 166

6

6

CE EN 166

6
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Оправа: Мягкий ПВХ с перфорацией 

Крепление: Эластичная резинка с регулировкой на креплении

Экран: Моноблок, бесцветный поликарбонат

Маркировка окуляра: 2–1.2 1BT

60590          MONOLUX

Оправа: М'який ПВХ з перфорацією

Кріплення: Еластична резинка з регулюванням на кріпленні

Екран: Моноблок, безбарвний полікарбонат

Маркування окуляра: 2–1.2 1BT

Оправа: Мягкий ПВХ с непрямой вентиляцией

Экран: Моноблок, прозрачный поликарбонат

Крепление: Эластичная резинка

Защита: Полная, круговая

Маркировка: 2l1,2 1BTN  
Антизапотевающее покрытие

60610                    LABOLUX

Оправа: М’який ПВХ з непрямою вентиляцією

Екран: Моноблок, прозорий полікарбонат

Кріплення: Еластична резинка 

Захист: Повний, круговий

Маркування: 2l1,2 1BTN

Покриття від запотівання

CE EN 166, EN 170

Оправа: Мягкий ПВХ с тремя вентиляционными отверстиями с защитой от пыли и жидкости 

Экран: Моноблок, прозрачный поликарбонат

Крепление: Эластичная резинка

Защита: Полная круговая

Маркировка: 2l1,2  1BN 

Антизапотевающее покрытие

60601                    KEMILUX

Оправа: М’який ПВХ з трьома вентиляційними отворами з захистом від пилу та рідини

Екран: Моноблок, прозорий полікарбонат

Кріплення: Еластична резинка

Захист: Повний, круговий

Маркування: 2l1,2 1BN

Покриття від запотівання

CE EN 166, EN 170

Оправа: Мягкий ПВХ с двумя вентиляционными отверстиями с защитой от пыли и жидкости

Экран: Моноблок, прозрачный поликарбонат

Крепление: Эластичная резинка

Защита: Полная, круговая

Маркировка: 2l1,2 1BN 

Антизапотевающее покрытие

60620                      SIELLUX

Оправа: М’який ПВХ с двома вентиляційними отворами для захисту від пилу та рідини

Екран: Моноблок, прозорий полікарбонат

Кріплення: Еластична гумка

Захист: Повний, круговий

Маркування: 2l1,2 1BN 

Покриття від запотівання

CE EN 166, EN 170

CE EN 166, EN 170
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Дужки: Нейлон. Угол наклона и длина регулируется

Окуляр: Бесцветный поликарбонат. Толщина 2,4 мм

Защита: Моноблок, боковая защита области глаза

Маркировка окуляра: 2l1.2  1SK

60340 VRILUX SURLUNETTE

Дужки: Нейлон. Кут нахилу й довжина регулюється

Окуляр: Безбарвний полікарбонат. Товщина 2,4 мм

Захист: Моноблок, бічний захист області ока

Маркування окуляра: 2l1.2  1SK

З покриттям від подряпин. Використовуються як захист разом 
з коригуючими окулярами, а також для відвідувачів

С покрытием от царапин. Используются в качестве защиты поверх 
корректирующих очков, а также для посетителей.

CE EN 166, EN 170

Оправа: Мягкий ПВХ

Доступ воздуха: 4 противопылевых фильтра с защитой от попадания брызг 

химрастворов

Крепление: Эластичная резинка с регулировкой на креплении

Экран: Моноблок, бесцветный поликарбонат

Маркировка окуляра: 2–1,2 1B

60599              CHIMILUX

Оправа: М'який ПВХ

Доступ повітря: 4 протипилових фільтри із захистом від влучення бризок  

хімічних розчинів

Кріплення: Еластична резинка з регулюванням на кріпленні

Екран:  Моноблок, безбарвний полікарбонат

Маркування окуляра: 2–1,2 1B

То же, маркировка окуляра: 2–1,2 1BN. Антизапотевающее покрытие

Те ж саме, маркування окуляра: 2–1,2 1BN. Покриття від запотівання

60600
CE EN 166, EN170

Линзы: Поликарбонат и ацетат

Вентиляция: 3 непрямых вентиляционных отверстия

Крепление: Регулируемая эластичная резинка, устойчивая к повреждениям и 

экстремальным температурам

Защита: Линзы защищены прозрачной отрывной пленкой. Защита против брызг 

и грязных частиц

Совместим с респиратором и корректирующими очками

60650
STORMLUX

Лінзи: Полікарбонат та ацетат

Вентиляція: 3 непрямих ветиляційних отвори

Кріплення: Регульована еластична гумка, стійка до пошкоджень  

і екстремальних температур

Захист: Лінзи захищені прозорою відривною плівкою.  

Захист проти бризок і брудних часток

Сумісний з респіратором і коригуючими окулярами

60650

Оправа, цвет / Оправа, колір Черный / Чорний

Оправа, маркировка / Оправа маркування 3.4 BT

Линзы, цвет / Лінзи, колір

Прозрачные, антизапотевающее 

покрытие / Прозорі, покриття  

від запотівання

Линзы, маркировка / Лінзи, маркування 2-1.2 1BTN

Линзы, стандарт / Лінзи, стандарт EN 166

CE EN 166
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Оправа: ПВХ, крепление стекол из АБС
Доступ воздуха: Непрямой, через фильтры

Крепление: Эластичная резинка с регулировкой на креплении

Стекло: Диаметр 50 мм., уровень затемнения — 5

60820  REVLUX

Оправа: ПВХ, кріплення стекол з АБС
Доступ повітря: Непрямий, через фільтри

Кріплення: Еластична гумка з регулюванням на кріпленні

Скло: Діаметр 50 мм., рівень затемнення — 5

Оправа: Черный АВС

Крепление: Эластичная резинка с регулировкой

Линзы: Диаметр 50 мм, усиленная прочность

Вентиляция: Прямая, боковая 

60800  DUOLUX A

Оправа: Чорний АВС 

Кріплення: Еластична резинка, що регулюється

Лінзи: Діаметр 50 мм, підсилена міцність 

Вентиляція: Пряма, бічна

CE EN 166

CE EN 166

Размер: Диаметр 50 мм

Стекло: 63000 — бесцветное, 63005 — затемненное

63000
63005  

Розмір:  Діаметр 50 мм

Скло: 63000 — безбарвне, 63005 — затемнене

CE EN 166 

CE EN 169

60820 

60800 

Оправа цвет/ 

Оправа колір

Оправа цвет/ 

Оправа колір

Зеленый/Зелений

Черный / Чорний

Оправа маркировка/ 

Оправа маркування

Оправа маркировка/ 

Оправа маркування

FT 3.4

F

Линзы цвет/  

Лінзи колір

Линзы цвет/  

Лінзи колір

Бесцветные + сварочные 5 уровень затемнения/

 Прозорі + зварювальні рівень затемнення 5

IR 5, усиленная прочность /  

IR 5, підсилена міцність

Линзы маркировка/ 

Лінзи маркування

Линзы маркировка/ 

Лінзи маркування

2l1.2, 1FT+1R5

5  1

Линзы стандарт/  

Лінзи стандарт

Линзы стандарт/  

Лінзи стандарт

EN 170

EN 169

EN 169

Тоже, экономичная модель

Теж саме, економічна модель

60821

IR 5
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Материал: Термостойкий полиамид

Регулировка затемнения: Автоматическая. Уровень 

затемнения от 9 до 13. Время смены затемнения 0,04 мс. 

Дополнительно, регулировка уровня затемнения вручную

Окуляр: Размер – 97 х 47 мм. Солнечная батарея. 

Внешний экран контроля уровня затемнения

Масса: 440 г

66800
SALAMANDER

Матеріал: Термостійкий поліамід

Регулювання затемнення: Автоматичне. Рівень затемнення 

від 9 до 13. Час зміни затемнення 0,04 мс. Додатково, 

регулювання рівня затемнення вручну

Окуляр: Розмір – 97 х 47 мм. Сонячна батарея. 

Зовнішній екран контролю рівня затемнення

Вага: 440 г

CE EN 166

Материал: Термопластик

Крепление: Регулируется с помощью вентиля, поставляется в комплекте

Окуляр: Бесцветный — фиксируется. Затемненный — поднимается.

Размер окуляра: 105x50 мм

66600

Матеріал: Термопластик

Кріплення: Регулюється за допомогою вентиля, поставляється в комплекті

Окуляр: Безбарвний — фіксується. Затемнений — піднімається. 

Розмір окуляра: 105x50 мм

CE EN 166, EN 175

Размер: 105x50 мм

Тара: Упаковка (в одной упаковке — 100 штук)

63101X63113

Розмір: 105х50 мм

Тара: Пакування (в одному впакуванні — 100 штук)

CE EN 169

63101 Бесцветные (EN 166) / Безбарвні (EN 166)

63109 Уровень затемнения 9 / Рівень затемнення 9

63110 Уровень затемнения 10 / Рівень затемнення 10

63111 Уровень затемнения 11 / Рівень затемнення 11

63112 Уровень затемнения 12 / Рівень затемнення 12

63113 Уровень затемнения 13 / Рівень затемнення 13
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62127

62135

62136

62139

62148

62159

74 FAIRLUX

62339

62358

62 TITALUX

62210
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62214

63 STYLUX
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66-67 POKELUX
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60551

60552
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68 AIRLUX
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69 SPHERLUX

60490

60493
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Продукция 
краткосрочного 
использования
Продукція 
короткострокового 
використання

TYPE 1 Защита от проникновения 

газообразных токсических веществ  /                          

Захист від проникнення газоподібних 

токсичних речовин   

TYPE 2 Частичная защита 

от проникновения газообразных 

токсических веществ  /  

Частковий захист від проникнення 

газоподібних токсичних речовин

    

TYPE 3 Защита от проникновения 

жидкостей / Захист від проникнення 

рідин

TYPE 4 Защита от проникновения 

аэрозолей / Захист від проникнення 

аерозолів

TYPE 5 Защита от проникновения 

твердых частиц / Захист від 

проникнення твердих часток  

  

TYPE 6 Защита от проникновения 

капель и брызг / Захист від 

проникнення крапель та бризок  

   

За щи та от про ник но ве ния  

ми к ро   ор  га низ мов / За хи с т  

від про ник нен ня мікро ор ганізмів

За щи та от ра дио ак тив ной пы ли / 

За хи с т від радіоак тив но го пи лу
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Комбінезони 

Умови використання. 
Маркування
1. Назва зареєстрованого бренда.

2. Виробник, імпортер.

3. Ідентифікація моделі.

4. Значок європейської сертифікації. Може бути присутнім тільки на 

виробах, що пройшли тестування і сертифікацію в лабораторіях, 

уповноважених Європейським Союзом.

5. Піктограма хімічного захисту відповідно до  європейських 

норм.

6. Значок «відкритої книги» призиває прочитати умови 

використання.

7. Значок розміру. Для більш точної інформації дивіться таблицю 

розмірів.

8. П'ять значків про експлуатацію виробу:

Не прати. Прання може привести до зміни захисних 

властивостей виробу.

Не сушити в сушильних шафах.

Не використовувати хім. чищення.

Не прасувати.

Не займається, має властивість згасання. Не підносити

близько до вогню і джерел високої температури

9. Вироб має антистатичні властивості  

і дає електростатичний захист у відповідності  

зі стандартом EN 1149l1.

Розміри в сантиметрах

SP — Специфічний розмір. Дивіться на етикетку усередині виробу.

1

2

9

8

7

5

4

3

CE0334

EN 1149�1

41113

6

Розмір Обхват грудей Зріст

M/2 92l104 168l176

L/3 104l116 174l182

XL/4 116l124 180l188

XXL/5 124l136 186l194

XXXL/6 136l148 192l200

Техническая спецификация 
для SMS покрытия  
Технічна специфікація  
для SMS покриття  
Г/м2 — грамм на метр квадратный /грам на метр квадратний

MD — Продольное направление волокон /Поздовжній напрямок волокна 

CD — Поперечное направление волокон /Поперечний напрямок волокна

SMS — Spunbonded polypropylene + Meltblown + Spunbonded polypropylene

Meltblown— соединение путем смешивания / з'єднання шляхом змішування

N/5 cm — означает давление в Ньютонах на 5 см ткани / означає тиск у 

Ньютонах на 5 см тканини

Техническая спецификация  
для SPP покрытия
Технічна специфікація  
для SPP покриття
Г/м2 — грамм на метр квадратный /грам на метр квадратний

MD — Продольное направление волокон /Поздовжній напрямок волокна 

CD — Поперечное направление волокон /Поперечний напрямок волокна

SPP — Spunbonded polypropylene (точечное соединение ткани) / (точечне 

з'єднання тканини)

N/5 cm — означает давление в Ньютонах на 5 см ткани / означає тиск у 

Ньютонах на 5 см тканини

Физические свойства /

Фізичні властивості

Единицы /

Одиниці

Результаты тестов / 

Результати тестів

Вес, г/м2  / Вага, г/м2 Г/м2 60

Сила давления (MD)  / 

Сила тиску(MD)
Кг/5 см 8.2

Сила давления (CD) / 

Сила тиску(CD)
Кг/5 см 3.1

Сопротивление растягиванию 

(MD) / Опір розтягуванню (MD)
% 55

Сопротивление растягиванию 

(CD) / Опір розтягуванню (CD)
% 98

Сопротивление разрыву (MD) / 

Опір розриву (MD)
Кг/6 см 1

Сопротивление разрыву (CD) / 

Опір розриву (CD)
Кг/6 см 1.5

Физические свойства  

/ Фізичні властивості

Единицы/

Одиниці

Минимум/ 

Мінімум. 

В среднем/ 

У середньому

Максимум/ 

Максимум

Вес/ Вага Г/м2 33.87 35.13 36.64

Сила давления(MD) / 

Сила тиску(MD)
N/5 cm 52.38 65.71 78.66

Сила давления(CD) / 

Сила тиску(CD)
N/5 cm 37.60 44.71 52.79

Сопротивление 

растягиванию(MD) / 

Опір розтягуванню(MD)

% 46.68 73.32 95.03

Сопротивление 

растягиванию(CD) / 

Опір розтягуванню(CD)

% 52.00 69.80 86.23

Комбинезоны
Условия использования. 
Маркировка
1. Название зарегистрированного бренда.

2. Производитель, импортер.

3. Идентификация модели.

4. Значок европейской сертификации. Может присутствовать 

только на изделиях, прошедших тестирование и сертификацию в 

лабораториях, уполномоченных Европейским Союзом.

5. Пиктограмма химической защиты в соответствии с европейскими 

нормами.

6. Значок «открытой книги» призывает прочитать условия 

использования.

7. Значок размера. Для более точной информации смотрите в 

таблицу размеров.

8. Пять значков про эксплуатацию изделия:

Не стирать. Стирка может привести к изменению 

защитныхсвойств изделия.

Не сушить в сушильных шкафах.

Не использовать хим. чистку.

Не утюжить.

Не воспламеняется, имеет свойство затухания. Не подносить к 
открытому огню и источникам  высоких температур

9. Изделия обладает антистатическими свойствами и дает 

электростатическую защиту в соответствии со стандартом EN 

1149l1.

Размеры в сантиметрах

 SP — Специфический размер. Смотрите на этикетку внутри изделия.

Размер Обхват груди Рост

M/2 92l104 168l176

L/3 104l116 174l182

XL/4 116l124 180l188

XXL/5 124l136 186l194

XXXL/6 136l148 192l200

Для чего используется  
полипропиленовое покрытие?
Полипропиленовая рабочая одежда для краткосрочного использования 

легкая и достаточно дешевая.

Она комфортна и обеспечивает хорошую защиту.

Срок службы зависит от толщины изделия.

Один слой полипропилена для SPP и три слоя SMS покрытия.

Продукция используется в сельском хозяйстве, химической, пищевой 

промышленностях, фармакологии, медицине, при работах связанных 

с покраской и очисткой.

Для чого використовується  
поліпропіленове покриття?
Поліпропіленовий робочий одяг для короткострокового використання 

легкий і досить дешевий.

Одяг комфортний та забезпечує якісний захист.

Термін служби залежить від товщини виробу.

Один шар поліпропілену для SPP і три шари SMS покриття.

Продукція використовується в сільському господарстві, хімічній 

та харчовій промисловостях, фармакології та медицині, а також 

при роботах пов’язаних з очисткою та фарбуванням.
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Тип покрытия/Тип покриття SMS Breath PRS2+ PROOF 
СРЕ пленка/ 

СРЕ плівка

Тест проведенный на покрытие / Тест 

проведений на покриття

Тип 

теста/ 

Тип тесту
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Стойкость к износу / 

Стійкість до зношування
EN 530 <500 3/6 <500 3/6 7750 6/6 <500 3/6 <500 3/6

Стойкость на образование трещин на изгибе/ 

Стійкість до утворення тріщин на згинах
ISO 7854

>300 

000
6/6

1000l 

2500
1/6 >10000 6/6 >10 000 6/6 >300000 6/6

Сопротивление надрыву / 

Стійкість до надриву

ISO  

9073l4
l l

34N, 

27N
2/6 25.1N 2/6 37,2 Н 3/6 l l

Сопротивление проколу / 

Стійкість до проколу
EN 863 7.8N 1/6 15N 2/6 8.7N 1/6 7,4 Н 1/6 7,8 Н 1/6

Максимальное сопротивление надрыву / 

Максимальна стійкість до надриву

EN ISO 

13934l1
l l

74N, 

51N
1/6 l l 64,5 Н 2/6 l l

Сопротивление жидкостям / 

Опір рідинам
EN 368 l Да/Так l Да /Так l Да/ Так l Да/Так l Да/Так
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Серная кислота 30% / 

Сірчана кислота 30% 
H2SO4 0% 97% 0% 97% 0% 97,4% 1% 94,3% 0% 97,0%

Едкий натр / 

Їдкий натр
NaOH 0% 96,1% 0% 96% 0% 97,4% 0,01% 96,1% 0% 96,1%

Гептан / 

Гептан
H l l 0% 91% 0% 86,5% l l l l

Чистый изопропиловый спирт / 

Чистий ізопропиловий спирт
l l l 0% 93% 0% 94% l l l l

Воспламенение /

Займання

EN 

13274l4
l l Нет/Ні Да/ Так Нет /Ні Да/ Так Нет/Ні Да/Так l l

Прочность шва /

Міцність шва

ISO 

13935l2
>79N 3/6 81N 3/6 60,7N 2/6 90 Н 3,6 >79,0 Н 3/6

Электростатические свойства / 

Електростатичні властивості

EN  

1149l1

<5 x 

1010
Да/ Так l l l l <4,1x1010 Да/Так <5х1010 Да/Так

Соответствие размерам / 

Відповідність розмірам
EN 340 l Да/ Так l Да/ Так l Да/ Так l Да/Так l Да/Так

Тип покрытия/Тип покриття Микропористая пленка/Мікропориста плівка

Тест проведенный на покрытие/  

Тест проведений на покриття
Тип теста/Тип тесту Результат/Результат Соответствие/Відповідність 

Стойкость к износу / 

Стійкість до зношування
EN530 100l500 Да/Так

Стойкость на образование трещин на изгибе/ 

Стійкість до утворення тріщин на згинах
EN ISO  7854 15 000–40 000 Да/Так

Сопротивление надрыву / 

Стійкість до надриву
ISO 9073l4

вдоль/уподовж: 62,3 Н   

поперек/упоперек: 36,4 Н
Да/Так

Сопротивление проколу / 

Стійкість до проколу 
EN 863 7,63 Н Да/Так

Максимальное сопротивление надрыву / 

Максимальна стійкість до надриву
EN ISO 13934l1 71,6 кПа Да/Так

Сопротивление жидкостям/ 

Опір рідинам
EN 368 Да/Так Да/Так

Проникновение жидких хим. веществ/ 

Проникнення рідких хім. речовин
EN 368 Нет/Ні Да/Так

Проникание жидких хим. веществ/ 

Проникнення рідких хім.речовин
EN ISO 6529

16:00 мин/хв     10:00 мин/хв                           

13:00 мин/хв
Да/Так

Прочность швов/ 

Міцність швів
EN ISO 13935l2

разрыв материи, швы целы/ 

розрив тканини, шви цілі
Да/Так

Поверхностное сопротивление/ 

Поверхневий опір
EN 1149l1 5,6х109 Да/Так

Защита от радиоактивных веществ/ 

Захист від радіоактивних речовин
EN 1073l2:02

Номинальная защита/ 

Номінальний захист 15,9
Да/Так

Защита от инфекции/ 

Захист від інфекції
EN 14126:3 Да/Так Да/Так
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Материал:  Полипропилен SPP, 40 г/м2

Карманы: Два 

Цвет: Белый, голубой

Застежка: 4 кнопки

Воротник: Отложной

Халат SPP классический  

Халат SPP класичний 

41113    Размер/Розмір L   41113 blue 
41114      Размер/Розмір XL     41114 blue
41115         Размер/Розмір XXL    41115 blue

Матеріал: Поліпропілен SPP, 40 г/м2

Кишені: Дві

Колір: Білий, блакитний

Застібка: 4 кнопки

Комір: Відкладний

Материал: Полипропилен SPP, 40 г/м2

Карманы: Два 

Цвет: Белый

Застежка: Молния

Воротник: Стойкой

Халат SPP с воротником стойка  

Халат SPP з коміром стійка

41123 Размер/Розмір L  
41124 Размер/Розмір XL
41125 Размер/Розмір XXL

Матеріал: Поліпропілен SPP, 40 г/м2

Кишені: Дві

Колір: Білий

Застібка: Блискавка

Комір: Стійкою
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Материал: Полипропилен SPP, 40 г/м2

Цвет: Белый

Застежка: Молния

Комбинезон  SPP белый

Комбінезон SPP білий

42102 Размер/Розмір M
42103 Размер/Розмір L 
42104 Размер/Розмір XL
42105 Размер/Розмір XXL
42106 NEW Размер/Розмір ХXXL

Матеріал: Поліпропілен SPP, 40 г/м2

Колір: Білий

Застібка: Блискавка

Эластичная резинка на капюшоне, рукавах, внизу штанов /  

Еластична резинка на капюшоні, рукавах, знизу штанів

Материал: Полипропилен SPP, 50 г/м2

Цвет: Синий

Застежка: Молния

Комбинезон  SPP синий  

Комбінезон SPP синій

42203 Размер/Розмір L 
42204 Размер/Розмір XL
42205 Размер/Розмір XXL
42206 NEW Размер/Розмір ХXXL

Матеріал: Поліпропілен SPP, 50 г/м2

Колір: Синій

Застібка: Блискавка

Эластичная резинка на капюшоне, рукавах, внизу штанов / 

Еластична резинка на капюшоні, рукавах, знизу штанів

CE EN340:2003 CE EN340:2003
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Материал:  Трехслойный полипропилен SMS, 65 г/м2

Цвет: Белый 

Капюшон: Эластично обтягивает лицо

Застежка: Молния с клапаном

Запястье, талия, штанины: На резинке

Комбинезон полипропиленовый PRS1(SMS) 
«дышащий», химстойкий
Комбінезон поліпропіленовий PRS1(SMS) 
«дихаючий», хімічно стійкий

44103 Размер/Розмір L  
44104 Размер/Розмір XL
44105 Размер/Розмір XXL

Матеріал: Трьохшаровий поліпропілен SMS, 65 г/м2

Колір: Білий 

Каптур: Еластично обтягає обличчя

Застібка: Блискавка із клапаном

Зап'ястя, талія, колоші: На резинці

TYPE 5
EN 13982l1:2004+А1:2010

EN 340:2003CE CAT. III

Материал:  Полипропилен SMS, 65 г/м2, трехслойный

Цвет: Синий 

Капюшон: Эластично обтягивает лицо

Застежка: Молния с клапаном

Запястье, талия, штанины: На резинке

Комбинезон SMS Fire Retardant. плотность  
65 г/м2, антистатический, не воспламеняется
Комбінезон SMS Fire Retardant,  
щільність 65 г/м2, антистатичний, не займається

44133 Размер/Розмір L 
44134 Размер/Розмір XL
44135 Размер/Розмір XXL

Матеріал: Поліпропілен SMS, 65 г/м2 ,3 шари

Колір: Синій 

Каптур: Еластично обтягає обличчя

Застібка: Блискавка із клапаном

Зап'ястя, талія, колоші: На резинці

TYPE 5
EN 13982l1:2004

EN 1149l1:1995(antistatic)CE CAT. III

EN 533:97TYPE 6
EN 13034:2005+А1:2009

TYPE 6
EN 13034:2005

EN 340:2003

EN 1073l2:2002
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Материал: Полипропилен BREATH + пленка с микропорами, 55 г/м2

Цвет: Белый

Капюшон: Эластично обтягивает лицо

Застежка: Молния с клапаном

Запястье, талия, штанины: На резинке

Комбинезон полипропиленовый BREATH, 
«дышащий», химстойкий, антистатичный
Комбінезон поліпропіленовий BREATH, 
«дихаючий», хімічно стійкий, антистатичний  

44203 Размер/Розмір L  
44204 Размер/Розмір XL
44205 Размер/Розмір XXL

Матеріал: Поліпропілен BREATH + плівка з мікропорами, 55 г/м2

Колір: Білий

Каптур: Еластично обтягає обличчя

Застібка: Блискавка із клапаном

Зап’ястя, талія, колоші: На резинці

TYPE 5
EN 13982-1:2004+А1:2010

CE CAT. ІІІ   EN 340:2003 CE CAT. ІІІ   EN 340:2003

Материал: Полипропилен PRS2+ пленка с микропорами, 65 г/м2

Цвет: Белый

Капюшон: Эластично обтягивает лицо

Застежка: Молния с клапаном

Запястье, талия, штанины: На резинке

Комбинезон полипропиленовый PRS2+, 
«дышащий», химстойкий, антистатичный
Комбінезон поліпропіленовий PRS2+, 
«дихаючий», хімічно стійкий, антистатичний

44213 Размер/Розмір L  
44214 Размер/Розмір XL
44215 Размер/Розмір XXL

Матеріал: Поліпропілен PRS2+ плівка з мікропорами, 65 г/м2

Колір: Білий

Каптур: Еластично облягає обличчя

Застібка: Блискавка із клапаном

Зап’ястя, талія, колоші: На резинці

TYPE 5
EN 13982l1:2004

EN 1149l1(antistatic)EN 1149l5:2008(antistatic)
TYPE 6
EN 13034:2002

TYPE 6
EN 13034:2005+А1:2009
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Материал: Полипропилен SMS влагостойкий 3 слоя

Цвет: Белый

Капюшон: Эластично обтягивает лицо

Застежка: Молния с клапаном

Запястья, талия, штанины: На резинке

Комбинезон SMS PROF, плотность 60 г/м2, 
антистатический, влагостойкий
Комбінезон SMS PROF, щільність 60 г/м2, 
антистатичний, вологостійкий

44313 Размер/Розмір L  
44314 Размер/Розмір XL
44315 Размер/Розмір XXL
44316 Размер/Розмір ХXXL

Матеріал: Поліпропілен SMS вологостійкий 3 шари

Колір: Білий

Каптур: Еластично обтягує обличчя

Застібка: Блискавка із клапаном

Зап’ястя, талія, колоші: На резинці

EN 1149l5:2008(antistatic)CE CAT. III

Материал: Полипропилен, покрытый полимерной  пленкой СРЕ

Цвет: желтый, Белые швы

Капюшон: Эластично обтягивает лицо

Застежка: Молния с клапаном

Запястья, талия, штанины: На резинке

Комбинезон SMS TYPE 4,  
защита от токсических веществ и аэрозолей
Комбінезон SMS TYPE 4,  
захист від токсичних речовин та аерозолів

44443 Размер/Розмір L  
44444 Размер/Розмір XL
44445 Размер/Розмір XXL

Матеріал: Поліпропілен, вкритий полімерною плівкою СРЕ

Колір: Жовтий, білі шви

Каптур: Еластично обтягує обличчя

Застібка: Блискавка із клапаном

Зап’ястя, талія, колоші: На резинці

TYPE 5 TYPE 6
EN 13982l2:2004 EN 13034:2005+А1:2009

CE CAT. III

TYPE 4
EN 14605:2005+А1:2009TYPE 5

EN 13982l1:2004+А1:2010

TYPE 6
EN 13034:2005+А1:2009

EN 340:2003

EN 340:2003
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Материал: Полипропилен влагостойкий с микропористой пленкой

Цвет: Белый, зеленые швы

Капюшон: Эластично обтягивает лицо

Застежка: Молния с клапаном

Запястья, талия, штанины: На резинке

Комбинезон MICROPOROUS TYPE 4 White, 
антистатичный, защита от проникновения 
микроорганизмов и радиационной пыли
Комбінезон MICROPOROUS TYPE 4 White, 
антистатичний, захист від проникнення 
мікроорганізмів та радіаційного пилу

44403 Размер/Розмір L  
44404 Размер/Розмір XL
44405 Размер/Розмір XXL

Матеріал: Поліпропілен вологостійкий з мікропористою плівкою

Колір: Білий, зелені шви

Каптур: Еластично обтягує обличчя

Застібка: Блискавка із клапаном

Зп’ястя, талія, колоші: На резинці

TYPE 5В TYPE 6В
EN 13982l1:2004 EN 13034:2005+А1:2009

CE CAT. III

TYPE 4В
EN 14605:2005 EN 1149l1:95(antistatic)

EN 14126:03 EN 1073l2:02

Материал: Полипропилен влагостойкий с микропористой пленкой

Цвет: Зеленый, белые швы

Капюшон: Эластично обтягивает лицо

Застежка: Молния с клапаном

Запястья, талия, штанины: На резинке

Комбинезон MICROPOROUS TYPE 4 Green, 
антистатичный, защита от проникновения 
микроорганизмов и радиационной пыли
Комбінезон MICROPOROUS TYPE 4 Green, 
антистатичний, захист від проникнення 
мікроорганізмів та радіаційного пилу

44413 Размер/Розмір L  
44414 Размер/Розмір XL
44415 Размер/Розмір XXL

Матеріал: Поліпропілен вологостійкий з мікропористою плівкою

Колір: Зелений, білі шви

Каптур: Еластично обтягує обличчя

Застібка: Блискавка із клапаном

Зп’ястя, талія, колоші: На резинці

CE CAT. III

TYPE 5В TYPE 6В
EN 13982l1:2005 EN 13034:2005+А1:2009

TYPE 4В
EN 14605:2005

EN 1149l1:95(antistatic)

EN 14126:03 EN 1073l2:02EN 340:2003 EN 340:2003
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Материал: Полиэтилен

Цвет: Белый

Толщина: 20 микрон

Застежка: 4 кнопки

Халат полиэтиленовый
Халат поліетиленовий

41214 
Единый размер/Єдиний розмір 

Матеріал: Поліетилен

Колір: Білий

Товщина: 20 мікрон

Застібка: 4 кнопки

Халат посетителя — 41214 — 1 шт.

Бумажная маска — 45410 — 1 шт.

Берет «Шарлот» — 45610 — 1 шт.

Бахилы «Визит» — 45240 — 1 пара

Набор посетителя
Набір відвідувача

41300 
Единый размер/Єдиний розмір 

Халат відвідувача — 41214 — 1 шт.

Паперова маска — 45410 — 1 шт.

Берет «Шарлот» — 45610 — 1 шт.

Бахіли «Візит» — 45240 — 1 пара

Материал: Полиэтилен

Цвет: Белый

Толщина: 22 микрона

Фартук
Фартух

56220 
Размер120х70/Розмір 120х70 

Матеріал: Поліетилен

Колір: Білий

Товщина: 22 мікрона
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CE EN 420, 374l2

VINYLE 5700

Материал: Винил, с присыпкой (без присыпки)

Длина: 23 см

Толщина: 0,125 мм

5706 Размер/Розмір S  5716
5708 Размер/Розмір M  5718
5710 Размер/Розмір L  5720
5712 Размер/Розмір XL  5722

Матеріал: Вініл, з присипкою (без присипки) 

Довжина: 23 см 

Товщина: 0,125 мм

В коробке 100 шт. / В коробці 100 шт.

CE EN 420, 374l2

С присыпкой Без присыпки
З присипкою Без присипки

LATEX 5800

Материал: Латекс, с присыпкой (без присыпки)

Длина: 23 см

Толщина: 0,125 мм

5806 Размер/Розмір S 5816
5808 Размер/Розмір M  5818
5810 Размер/Розмір L  5820
5812 Размер/Розмір XL  5822

Матеріал: Латекс, з присипкою (без присипки) 

Довжина: 23 см 

Товщина: 0,125 мм

В коробке 100 шт. / В коробці 100 шт.

CE EN 420, 374l2

С присыпкой Без присыпки
З присипкою Без присипки

NITRILE

WHITE            GREEN

Материал: Нитрил высшего качества, без присыпки 

Манжет: Утолщенный на конце

Толщина: Белая 0,07 мм. Зеленая 0,12 мм

Длина: Белая 24 см. Зеленая 24,5 см 

Уровень качества: Белая 4. Зеленая 1,5

Вес: Белая 3,8 г. Зеленая 6,5 г

5936 Размер/Розмір S  5956
5938 Размер/Розмір M    5958
5940 Размер/Розмір L 5960
5942 Размер/Розмір XL  5962

Матеріал: Нітрил вищої якості, без присипки

Манжет: Потовщений на кінці

Товщина: Біла 0,07 мм. Зелена 0,12 мм

Довжина: Біла 24 см. Зелена 24,5 см.

Рівень якості: Біла 4. Зелена 1,5

Вага: Біла 3,8 г. Зелена 6,5 г.

В коробке 100 шт. / В коробці 100 шт.

Без присыпки
Без присипки 

VYNILE BLUE

Материал: Винил, с присыпкой (без присыпки)

Длина: 23 см

Толщина: 0,125 мм

Цвет: Голубой

5746 Размер/Розмір S  5756
5748 Размер/Розмір M  5758
5750 Размер/Розмір L  5760
5752 Размер/Розмір XL  5762

Матеріал: Вініл, з присипкою (без присипки)

Довжина: 23 см

Товщина: 0,125 мм

Колір: Блакитний

В коробке 100 шт./ В коробці 100 шт 

CE EN 420, 374l2

С присыпкой Без присыпки
З присипкою Без присипки

POLYETHYLENE 

Материал: Полиэтилен

5949  Размер/Розмір M
5950  Размер/Розмір L

Матеріал: Поліетилен

В упаковке 100 шт. / В упаковці100 шт.

CE EN 420

NITRILE BLUE

Материал: Нитрил, с присыпкой (без присыпки)

Манжет: Утолщенный на конце

Длина: 23 см

Толщина: 0,125 мм

Цвет: Голубой

5906 Размер/Розмір S  5916
5908 Размер/Розмір M  5918
5910 Размер/Розмір L  5920
5912 Размер/Розмір XL  5922

Матеріал: Нітріл, з присипкою (без присипки) 

Манжет: Потовщений на кінці 

Довжина: 23 см 

Товщина: 0,125 мм 

Колір: Блакитний

В коробке 100 шт. / В коробці 100 шт.

С присыпкой Без присыпки
З присипкою Без присипки

CE EN 420, 374l2
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Материал: Полипропилен

Диаметр: 53 см

Минимальная упаковка: 100 штук

Берет «Шарлот»
Берет «Шарлот»

45610  
Единый размер/Єдиний розмір 

Матеріал: Поліпропілен

Діаметр: 53 см

Мінімальна упаковка: 100 штук

Белый / Білий — 45610

Голубой / Блакитний — 45611

Зеленый / Зелений — 45612

Материал: Полипропилен

Диаметр: 53 см

Минимальная упаковка: 100 штук

Берет «Компакт»
Берет «Компакт»

45620  
Единый размер/Єдиний розмір 

Матеріал: Поліпропілен

Діаметр: 53 см

Мінімальна упаковка: 100 штук

Белый / Білий — 45620

Голубой / Блакитний — 45621

Зеленый / Зелений — 45622

Материал: Полипропилен

Диаметр: 53 см

Цвет: Белый

Минимальная упаковка: 100 штук

Берет «Посетитель» с козырьком
Берет «Відвідувач» з козирком

45640  
Единый размер/Єдиний розмір 

Матеріал: Поліпропілен

Діаметр: 53 см

Колір: Білий

Мінімальна упаковка:  100 штук

Материал: Полипропилен

Диаметр: 53 см

Цвет: Белый

Минимальная упаковка: 100 штук

Бейсболка
Бейсболка

45645  
Единый размер/Єдиний розмір 

Матеріал: Поліпропілен

Діаметр: 53 см

Колір: Білий

Мінімальна упаковка:  — 100 штук

Материал: Полипропилен

Цвет: Белый

Минимальная упаковка: 100 штук

Капюшон с козырьком
Каптур з козирком

45650  
Единый размер/Єдиний розмір 

Матеріал: Поліпропілен

Колір: Білий

Мінімальна упаковка:  100 штук

Материал: Выбеленная бумага. Синий кант 

Диаметр: 53 см

Минимальная упаковка: 100 штук

Бумажная пилотка
Паперова пілотка

45661  
Единый размер/Єдиний розмір 

Матеріал: Вибілений папір. Синій кант 

Діаметр: 53 см

Мінімальна упаковка:  100 штук

Маска гигиеническая «Лепесток» /  
Маска гігієнічна «Пелюсток»  

23000

Вес — 4 г. Защита от нетоксичных крупных частиц и пыли, чашеобразная 

конструкция с одной резинкой, гибкой носовой пластиной. Хорошее 

прилегание к лицевой части головы, совместимость со средствами 

защиты глаз, лица и головы.

Упаковка — 50 штук.

Вага — 4 г. Захист від нетоксичних великих часток і пилу, чашеподібна 

конструкція з однією резинкою, гнучкою носовою пластиною. Гарне 

прилягання до лицьової частини голови, сумісність із засобами захисту 

очей, обличчя і голови.

Упаковка — 50 штук.
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Материал: Полипропилен SPP, 14 г

Цвет: Белый

Минимальная упаковка: 100 штук

Защита бороды 
Захист бороди

45540  
Единый размер/Єдиний розмір 

Матеріал: Поліпропілен SPP, 14 г

Колір: Білий

Мінімальна упаковка:  100 штук

Материал: Фильтрующая бумага

Минимальная упаковка: 100 штук

Повязка гигиеническая 
однослойная
Пов'язка гігієнічна 
одношарова

45410

Матеріал: Фільтруючий папір

Мінімальна упаковка:  100 штук

Материал: Синий полиэтилен

Минимальная упаковка: 100 штук

Вес: 3 г 

Плотность: 0,32 мк

Бахилы «Визит»
Бахіли «Візит»

45240  
Единый размер/Єдиний розмір 

Матеріал: Синій поліетилен

Мінімальна упаковка: 100 штук

Вага: 3 г. 

Щільність: 0,32 мк

Материал: Полиэтилен

Минимальная упаковка: 50 штук

Длина: 40 см

Бахилы на сапоги «Боты»
Бахіли на чоботи «Боти»

45255  
Единый размер/Єдиний розмір 

Матеріал: Поліетилен

Мінімальна упаковка: 50 штук

Довжина: 40 см

Материал: Фильтрующая бумага

Минимальная упаковка: 100 штук

Повязка гигиеническая 
двухслойная
Пов'язка гігієнічна 
двошарова

45420 

Матеріал: Фільтруючий папір

Мінімальна упаковка:  100 штук

Материал:  Полипропилен с антискользящим 

рельефом

Минимальная упаковка: 100 штук

Бахилы антискользящие
Бахіли антиковзаючі

45245  
Единый размер/Єдиний розмір 

Матеріал:  Поліпропілен з антиковзаючим 

рельєфом

Мінімальна упаковка: 100 штук

Материал: Полипропилен

Усиление: Подошва синим полиэтиленом

Минимальная упаковка: 50 штук

Бахилы «Защита»
Бахіли «Захист»

45250  
Единый размер/Єдиний розмір 

Матеріал: Поліпропілен

Посилення: Підошва синім поліетиленом

Мінімальна упаковка: 50 штук

Материал: Полипропилен SPP/MP/SPP

Минимальная упаковка: 50 штук

Цвет: Голубой

Материал: Полипропилен SPP/MP/SPP

Минимальная упаковка: 50 штук

Цвет: Голубой

Повязка гигиеническая 
хирургическая трехслойная
Пов'язка гігієнічна
хірургічна трьохшарова

45455 На завязках / На зав’язках

Повязка гигиеническая 
хирургическая трехслойная
Пов'язка гігієнічна
хірургічна трьохшарова

45450 На резинках / На резинках

Матеріал: Поліпропілен SPP/MP/SPP

Мінімальна упаковка: 50 штук

Колір: Блакитний

CE EN 14683 Type II (EFB>98%) Test Nelson

Матеріал: Поліпропілен SPP/MP/SPP

Мінімальна упаковка: 50 штук

Колір: Блакитний

CE EN 14683 Type II (EFB>98%) Test Nelson

Материал: Полиэтилен

Длина: 40 см

Минимальная упаковка: 100 штук

Манжеты полиэтиленовые
Манжети поліетиленові

45330 Белые / Білі
45331 Синие / Сині
Единый размер/Єдиний розмір 

Матеріал: Поліетилен

Довжина: 40 см

Мінімальна упаковка:  100 штук
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Код

Комфорт / Комфорт Защита / Захист

Материал / 
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42105 **** *** Да/ 

Так
* * 0

SPP 40 г/м2, защита от 
минимальных рисков / 
SPP 40 г/м2, захист від 

мінімальних ризиків

Защита от небольших 
загрязнений / 

Захист від невеликих 
забруднень

Условия с минимальными рисками: сельское 
хозяйство, клининговые работы, для 

посетителей / Умови з мінімальними ризиками: 
сільське господарство, клінінгові роботи, для 

відвідувачів

42205 *** *** Да/

Так
** ** 0

SPP 50 г/м2, защита от 
минимальных рисков / 
SPP 50 г/м2, захист від 

мінімальних ризиків

Защита от небольших 
загрязнений / 

Захист від невеликих 
забруднень

Ус ло вия с ми ни маль ны ми ри с ка ми: сель ское 
хо зяй ство, кли нин го вые ра бо ты, для по се ти те-
лей / Умо ви з мінімаль ни ми ри зи ка ми: сільське 

го с по дар ство, клінінгові ро бо ти, для відвіду вачів

44105 *** ** Да/

Так
** Да/ 

Так
1*

SMS 65 г/м2,  
дышащий / 

SMS 65 г/м2,  
дихаючий

Не использовать 
в условиях взрывоl 
и пожароопасных, 

а так же, при 
влажности менее 25% / 

Не використовувати  
в умовах вибухоl  

і пожежонебезпечних, 
а також, за вологості 

меншій ніж 25%

Ра бо ты с хи ми че с ки ми про дук та ми,  
убор ка и тех ни че с кое об слу жи ва ние 

в про мыш лен но с ти, с/х оп ры с ки ва ние, ра бо ты 
при по вы шен ной влаж но с ти.   / 

Ро бо ти з хімічни ми про дук та ми,  при би ран ня 
і технічне об слу го ву ван ня в про мис ло вості,  
с/г об при с ку ван ня, ро бо ти при підви щеній 

во ло гості. 

44135 ** ** Нет/

Ні
*** Да/

Так
1*

Три слоя не тка но го  
по ли про пи ле на SMS,  
65 г/м2, ан ти ста ти чен/ 
Три ша ри не тка но го  
по ліп ро пи ле на SMS,  

65 г/м2, ан ти ста тич ний

Не ис поль зо вать  
в взры воl и по жа ро о-

пас ных усло ви ях,  
а так же, при влаж нос-

ти ме нее 25 % /  
Не ви ко рис то ву ва ти  

в ви бу хоl і по же жо не-
без печ них умо вах,  

а та кож при во ло гос ті 
мен шій, ніж 25%

Фар ма цев ти чес кая про мыш лен ность и ме ди ци-
на, пи ще вая про мыш лен ность, сель с кое хо зяй-
ст во и хи ми чес кая про мыш лен ность(не ор га ни-
чес кие хи ми чес кие ве щес т ва ма лой кон цен т ра-

ции), убор ка и по крас ка. /  
Фар ма цев тич на про мис ло вість та ме дици на,  

сіль сь ке гос по дар ст во та хі міч на про мис ло вість 
(не ор га ніч ні хі міч ні ре чо ви ни ма лої кон цен т ра-

ції), при би ран ня та фар бування

44205 ** *** Да/ 

Так
** Да/ 

Так
1*

3 слоя нет ка но го  
по ли про пи ле на  

55 г/м2 + ми кро по ри стая 
мем бра на, дышащий / 

3 ша ри нет ка но го 
поліпропілена 55 г/м2  

+ мі кро по ри ста мем бра-
на, дихаючий

Не использовать  
 при влажности менее 

25% /  
Не використовувати  
за вологості меншій 

ніж 25%

Ра бо ты с хи ми че с ки ми про дук та ми,  убор ка  
и тех ни че с кое об слу жи ва ние в про мыш лен но с-
ти, с/х оп ры с ки ва ние, ра бо та с лег ко вос пла ме-

ня е мы ми  ве ще с т ва ми. / 
Ро бо ти з хімічни ми про дук та ми,  при би ран ня  
і технічне об слу го ву ван ня в про мис ло вості,  

с/х об при с ку ван ня, ро бо та з лег ко зай ми с ти ми  
ре чо ви на ми.

44215 ** *** Да/ 

Так
** Да/ 

Так
1*

3 слоя нет ка но го  
по ли про пи ле на  

65 г/м2 + ми кро по ри стая 
мем бра на, дышащий, 

антистатичен / 
3 ша ри нет ка но го 

поліпропілена 65 г/м2 + 
мі кро по ри ста мем бра на, 

дихаючий, 
антистатичний

Не использовать 
в условиях взрывоl 
и пожароопасных, 

а так же, при 
влажности менее 25% / 

Не використовувати  
в умовах вибухоl  

і пожежонебезпечних, 
а також, за вологості 

меншій ніж 25%

Ра бо ты с хи ми че с ки ми про дук та ми,  убор ка и тех-
ни че с кое об слу жи ва ние в про мыш лен но с ти,  

с/х оп ры с ки ва ние, ра бо та с лег ко вос пла ме ня е мы-
ми  ве ще с т ва ми. Ан ти ста ти че с кое по кры тие 

по зво ля ет сни зить уро вень ста ти че с ко го за ря да. / 
Ро бо ти з хімічни ми про дук та ми,  при би ран ня 
і технічне об слу го ву ван ня в про мис ло вості, с/г 

об при с ку ван ня, ро бо та з лег ко зай ми с ти ми  ре чо-
ви на ми. Ан ти ста тич не по крит тя до зво ляє зни зи ти 

рівень ста тич но го за ря ду.

44315 ** ** Нет/ 

Ні
** Да/ 

Так
1*

3 слоя нет ка но го  
SMS 60 г/м2 

недышащий, 
антистатичен / 

3 ша ри нет ка но го SMS 
60 г/м2  недихаючий, 

антистатичний

Не использовать 
в условиях взрывоl 
и пожароопасных, 

а так же, при 
влажности менее 25% / 

Не використовувати  
в умовах вибухоl  

і пожежонебезпечних, 
а також, за вологості 

меншій ніж 25%

Ра бо ты с хи ми че с ки ми про дук та ми,  убор ка  
и тех ни че с кое об слу жи ва ние в про мыш лен но с ти, 
с/х оп ры с ки ва ние, ра бо та с лег ко вос пла ме ня е-
мы ми  ве ще с т ва ми. Ан ти ста ти че с кое по кры тие 

по зво ля ет сни зить уро вень ста ти че с ко го за ря да. / 
Ро бо ти з хімічни ми про дук та ми,  при би ран ня 
і технічне об слу го ву ван ня в про мис ло вості, 

с/г об при с ку ван ня, ро бо та з лег ко зай ми с ти ми  
ре чо ви на ми. Ан ти ста тич не по крит тя до зво ляє 

зни зи ти рівень ста тич но го за ря ду.

44415
44405

** ** Нет/

Ні
*** Да/

Так
1*

Не тка ный  
по ли про пи лен+ 

мик ро по рис тая плен ка, 
про кле ен ные швы,  

ан ти ста ти чен/  
Не тка ний по ліп ро пи-

лен+мік ро по рис та  
плів ка, про кле є ні шви 

ан ти ста тич ний

Не ис поль зо вать 
в взры воl и по жа ро о-

пас ных усло ви ях, 
а так же, при влаж нос-

ти ме нее 25 % /  
Не ви ко рис то ву ва ти  

в ви бу хоl і по же жо не-
без печ них умо вах,  

а та кож при во ло гос ті 
мен шій, ніж 25%

Фар ма цев ти чес кая про мыш лен ность  
и ме ди ци на, пи ще вая про мыш лен ность, сель с-
кое хо зяй ст во и хи ми чес кая про мыш лен ность 
(ра дио ак тив ная пыль и хи ми чес кие час ти цы), 

убор ка и по крас ка/ 
Фар ма цев тич на про мис ло вість та ме дици на, 

сіль сь ке гос по дар ст во та хі міч на про мис ло вість 
(ра ді а ційн ий пил та хі міч ні час т ки), при би ран ня 

та фар бування

44445 ** ** Нет/

Ні
*** Да/

Так
1*

Не тка ный  
по ли про пи лен,  

по кры тый по ли мер ной 
плен кой СРЕ,  

про кле ен ные швы,  
ан ти ста ти чен/  

Не тка ний по ліп ро пи лен, 
вкри тий по лі мер ною 

плів кою СРЕ, про кле є ні 
шви, ан ти ста тич ний

Не ис поль зо вать 
в взры воl и по жа ро о-

пас ных усло ви ях, 
а так же, при влаж нос-

ти ме нее 25 % /  
Не ви ко рис то ву ва ти  

в ви бу хоl і по же жо не-
без печ них умо вах,  

а та кож при во ло гос ті 
мен шій, ніж 25%

Фар ма цев ти чес кая про мыш лен ность  
и ме ди ци на, ра бо та с удоб ре ни я ми, хи ми чес кая 
про мыш лен ность (ра бо та с хи ми чес ки ми ве щес-
т ва ми аэро золь ной фор мы), убор ка и по крас ка/ 

Фар ма цев тич на про мис ло вість та ме дици на,   
хі міч на про мис ло вість (ро бо та з хі міч ни ми ре чо-

ви на ми аеро золь ної фор ми), при би ран ня  
та фар бування

1* Исключительно от брызг и мелких частиц / Виключно від бризок та дрібних часток
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Во лок но По лер
Вя за ное во лок но, плот но на чес ан ное с од ной или 

двух сто ро н, что бы при дать по верх но сти пу ши-

стость, объем и изо ля цион ные свой ства. Пер вые 

«po la i res» со сто яли из 100% по ли э сте ра и име ли 

плот ность 300 г/м2. Со вре ме нем из де лия ус овер-

шен ство ва лись, имея то боль шую (400 г/м2), то 

ме нь шую (110 г/м2) плот ность. На дан ный мо мент 

мы име ем «po la i res», из го то влен ные из на ту раль-

ных во ло кон, та ких как хло пок (смесь), лен и 

ис кус ствен ных во ло кон, та ких как ви ско за или 

ми кро фи бра. Что бы по лу чить необхо ди мую лег-

кость, неж ность и, осо бен но те пло ту, мы вы бра ли 

«po la i res» на ба зе 100% по ли э сте ра. Ткань та ко го 

ка че ства не де фор ми ру ет ся, не име ет за па ха и 

име ет вы со кую со про тив ля емость к из на ши ва нию.

Ta slan 320D
Та сла но вая нить про из во дить ся в труб ке под воз-

дей стви ем сжа то го воз ду ха, при да ет тка ни объе-

мный и во лок ни стый вид.

По ли ко тон – аб бре виа ту ра образованная 
из названий двух ма те ри а лов: по ли эс тра 
и ко тона (хло пка)
Хло пок — на ту раль ный ма те ри ал ра сти тель но го 

про ис хож де ния. Он ши ро ко ис поль зу ет ся бла го да-

ря та ким своим свой ствам, как ком форт ность, 

от лич ный внеш ний вид, лег кость в ис поль зо ва нии 

для по ши ва. В ос нов ном хло пок очень эла сти чен. 

За щи ща ет от вы со ких тем пе ра тур, хо ро шо под да-

ет ся стир ке и хо ро шо впи ты ва ет вла гу. Что бы сох-

ра нить преимущества хлоп ка и при дать ему при 

этом боль шую проч ность, ма те ри ал сме ши ва ют с 

по ли эс те ром — син те ти че ским во лок ном с вы со-

кой сте пе нью проч но сти. Ча ще все го по ли ко тон 

со сто ит из 65% по ли э сте ра и 35% хлоп ка.

По ли эс тер
Син те ти че ское во лок но хи ми че ско го про ис хож де-

ния с шел ко ви стой по верх но стью. Ис поль зу ет ся в 

чистом виде или сме шан ным, ча ще все го с на ту-

раль ны ми во лок на ми (хлоп ком или ль ном), а так-

же с ис кус ствен ны ми во лок на ми (по ли ви ско зой 

или ми кро фи брой). Во лок но по ли э сте ра име ет 

хо ро шую эла стич ность, не мнет ся и не ска ты ва ет-

ся (не сби ва ет ся по сле стир ки). Нить упру гая, мяг-

кая, с хо ро ши ми тер ми че ски ми свой ства ми, не 

мнется, плис си ро ван ная, удоб на в ис поль зо ва нии, 

ги дро фоб на, не да ет усад ку; пе ре но сит дей ствие 

мно гих хи ми че ских эл емен тов.

По лиа мид
Син те ти че ское во лок но, из вест ное под наз ва ни ем 

Ней лон и соз дан ное ком па ни ей Du Pont для ими та-

ции шел ка. Ткань из по лиа ми да мо жет быть глад-

кая, мяг кая и креп кая, или лег кая и те плая, ли бо 

из ми кро фи бры, ко то рая ком би ни ру ет оба ви да. 

Име ет хо ро шую упру гость. Сре ди свойств тка ни из 

по лиа ми да так же мож но вы де лить вы со кую со про-

тив ля емость из но су, за щи ту от ма сел и дру гих 

хи ми ка тов, тон кость, от но си тель ную эла стич ность 

и простоту в ухо де (она ги дро фоб на и не мнет ся).

Микрофибра
Очень тон кое и в то же вре мя прочное, од но род ное 

волокно с вы соки ми тех ни че ски ми ха рак те ри сти-

ка ми. Тес но сжа тые во ло кон ца при да ют эф фект 

«ве тров ки», не те ряя при этом те пло те ла. Тка ни 

из ми кро фи бры очень вы со ко про ни ца емы. Нес мо-

тря на то, что про ме жут ки меж ду во лок на ми очень 

ма лень кие, что бы про пу скать во ду, они до ста точ но 

ве ли ки для  до сту па воз ду ха, что обес пе чи ва ет су-

хость те ла и удоб ство но ше ния, без хи ми че ской 

об ра бот ки или про пи тки.

Пропитка ПУ и ПВХ
Это процесс на не се ния спе ци фи че ско го ве ще ства 

(ПВХ, ПУ или дру гих син те ти че ских ве ществ …) 

на  по верх ность тка ни для при да ния определенных 

свойств. Це лью про пи тки яв ля ет ся при дать одеж-

де боль шую не про мо кае мость и га ран ти ро вать 

вы со кую проч ность при но ше нии, а так же вы со кую 

за щи ту от пя тен, осо бен но на пер вом эта пе, ког да 

одеж да бо лее чув стви тель на к стир ке. 

ПУ — по лиу ре тан — син те ти че ская смо ла или 

мусс, вхо дя щие в со став смаз ки в не ко то рых мем-

бра нах и в про из вод стве эла ста на и элас то ме ра. 

В ми кро по ри стом ви де, по зво ля ет при дать одеж де 

не про мо кае мость и  воз ду хо про ни ца емость. 

ПВХ — по ли ви нил хло рид — ве ще ство, при ме няю-

ще еся в не ко то рых про пи тках. Ук ре пля ет ткань и 

за щи ща ет про тив не ко то рых аг рес сив ных фак то-

ров, та ких как мор ская во да, сла бые ра ство ры 

ки слот и ще ло чей.

Рипстоп
Син те ти че ские тка ни (ча ще все го по лиа мид или 

по ли эс тер) со стоя щий из сши тых в клет ку ни тей и 

ку соч ков тка ни, что по зво ля ет упроч нить струк ту ру 

тка ни, а так же из бе жать уве ли че ния дыр ки при 

об ра зо ва нии  по ре за.

Рип стоп с про пи ткой ПУ и ПВХ
Це лью про пи тки яв ля ет ся при дать одеж де боль-

шую не про мо кае мость и га ран ти ро вать вы со кую 

проч ность при но ше нии, а так же вы со кую за щи ту 

от пя тен, осо бен но на пер вом эта пе, ког да одеж да 

бо лее чув стви тель на к стир ке.

Респиранты. До ступ воз ду ха (Bre athane)
Спо соб ность тка ни про пу скать воз дух: про пи тка 

ми кро по ри стой мем бра ны, пре пят ствую щей про-

ни кно ве нию во ды при лю бых кли ма ти че ских усло-

виях, в то же вре мя про пу ска ет ис па ре ния те ла.  

Не про мо кае мость: не да ет про са чи вать ся во де 

из вне (на при мер: во да дож де вая, снег, из мо розь).

Про во ди мость вод ных ис па ре ний (на зы ва е мая 

так же «ды ха ние») оз на ча ет фи зи че скую воз мож-

ность ма те рии про пу скать из ну три одеж ды на ру жу 

пар, ис па ре ния и т.д.

Одеж да Co ver guard Se a sons дол жна спо соб ство-

вать удер жа нию ста биль но го уров ня ком фор та в 

эк стре маль ных усло виях. Изо ля ция, вен ти ля ция, 

впи ты ва ние и вы вод влаги яв ля ют ся пер во на чаль-

ной за да чей струк ту ры одеж ды.

Удач ное со е ди не ние нес коль ких уров ней бла го-

при ят ству ет соз да нию ми кро кли ма та, ко то рый 

при соответствующей вен ти ля ции, по зво ля ет 

удер жать иде аль ное рав но ве сие меж ду жа рой и 

влаж но стью. Глав ная цель на ших мо де лей — 

за щи та от не по го ды, а так же вы вод ис па ре ний 

на ру жу. В обо их слу чаях речь идет о том, что бы 

пре пят ство вать ох лаж де нию влаж но го те ла. 

Про пи тка ми кро пор спо соб ству ет ис па ре нию 

влаги, бло ки руя при этом ка пли во ды из вне. 

Впи ты ваю щие вла гу мем бра ны очень бы стро 

по гло ща ют ис па ре ния и вы во дят их на ру жу. 

Ги дро фоб ные во лок на и про пи тки по вы ша ют 

не про мо кае мость.

Ок сфорд
Син те ти че ские хи ми че ские во лок на опре де лен но-

го ди а ме тра (це поч ка ли ней ных мо ле кул) с очень 

сла бой спо соб но стью к по гло ще нию и впи ты ва-

нию. Эти во лок на обла да ют боль шой стой ко стью 

к ис ти ра нию. Их ос нов ные фи зи че ские свой-

ства  — тон кость, эла стич ность, нес ми нае мость.

Би вер
Двух сто рон няя полиестрlхлопчатобумажная ткань 

тя же лой вяз ки, от по ли ро ван ная и вы чес ан ная 

снару жи. Пре и му ще ство: снег сколь зит по ма те ри-

а лу и одеж да ос та ет ся су хой дол гое вре мя. Кро ме 

то го, обла да ет эф фек том те плос бе ре же ния и 

за щи ты от ве тра. Очень хо ро шая стой кость к ис ти-

ра нию, от лич ная за щи та от хо ло да, лег ко сти ра ет-

ся и не те ря ет при этом ни бле ска, ни цве та.

Тин су лейт
Во лок на лег ко го и мягкого во до от тал ки ва юще го 

по ли э сте ра. Его способность к тер ми че ской изо ля-

ции и те плос бе ре же нию вы ше чем у клас си че ских 

во ло кон.

Соевое волокно
Соевые волокна - это новый  природный, эколо-

гичный материал. Тонкие и длинные волокна сои 

прекрасно сочетаются  с различными смесями на 

основе хлопка. Ткань из такого волокна теплее, 

чем синтетические материалы, мягкая как шелк, 

отлично выводит влагу и быстро сохнет, обладает 

антибактериальными свойствами и высокой возду-

хопроницаемостью. Кроме того, ткани  из соевых 

волокон и спандэкса удобные и мягкие, и поэтому 

используются в производстве нижнего белья, фут-

болок и спортивной одежды.

Бамбуковое волокно
Новый экологически чистый материал - натураль-

ное бамбуковое волокно. Одежда, изготовленная 

из бамбукового волокна очень легка, комфорта, 

удобна и не вызывает аллергии. Кроме того, она 

отлично  впитывает влагу тела, не имеет запаха, 

экологична и долговечна.

TENCEL® (ТЕНЦЕЛ) 
Первое целлюлозное волокно, в котором были 

использованы нанотехнологии. Благодаря 

управлению и регулированию структуры наново-

локон, получают ткани с высокими гидрофиль-

ными и абсорбционными свойствами, с высоким 

коэффициентом испарения. В отличие от синте-

тических волокон, TENCEL® обладает уникаль-

ными свойствами транспортировки влаги, что 

создает оптимальные условия влажности для 

человеческой кожи. В зависимости от условий 

влажности воздуха, TENCEL® или поглощает, 

или испаряет влагу.

Преимущества: ткань из  такого волокна  мягкая 

как шелк, отлично выводит влагу и быстро сохнет, 

не теряет форму, обладает антибактериальными 

свойствами и высокой воздухопроницаемостью. 

Кроме того,  сочетание бамбуковых волокон, 

TENCEL® и Spandex придает изделию эластич-

ность и мягкость, прочность и удобство в эксплуа-

тации, облегчает уход за ним.

Характеристики материалов, используемых  
при пошиве одежды торговой марки COVERGUARD
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Во лок но По лер 
В'яза не во лок но, щіль но на чес ане з од нієї чи з 

двох сторін, щоб до да ти по верх ні об’єму та ізо-

ля цій них вла сти во стей. Пер ші «po la і res» скла-

да ли ся з 100% по ліе сте ра і ма ли щіль ність 300 

г/м2. Зго дом  ви ро би удос ко на ли ли ся, маю чи то 

більшу (400 г/м2), то мен шу (110 г/м2) щіль ність. 

На да ний мо мент ми ма ємо «po la і res», ви го то-

вле ні з на ту раль них во ло кон, та ких як ба вов на 

(су міш), льон і штуч ні во лок на, та кі як  ві ско за 

чи мі кро фі бра. 

  Щоб одер жа ти необхід ну лег кість, ні жність і, 

осо бли во те пло ту,  

ми ви бра ли «po la і res» на ба зі 100% по ліе сте ра. 

Тка ни на та кої яко сті не де фор му єть ся, не має 

за паху і має ви со ку опір ність до зно шу ван ня.

Ta slan 320D
Та сла но ва нит ка ви ро бля тєть ся в труб ці під 

впли вом стис ну то го по ві тря, до дає тка ни ні 

об'єм ний і во лок ни стий ви гляд. 

По лі ко тон – аб ре віа ту ра утворена  
з назв двох ма те рі а лів:  
по ліе стеру і ко тону (ба вов ни)
Ба вов на — на ту раль ний ма те рі ал рос лин но го 

по хо джен ня. Він ши ро ко ви ко ри сто ву єть ся зав-

дя ки та ким сво їм вла сти во стям, як ком форт-

ність, від мін ний зов ніш ній ви гляд, лег кість у 

ви ко ри стан ні для по шит тя. В ос нов но му ба вов-

на ду же ела стич на. За хи щає від ви со ких тем пе-

ра тур, доб ре під да єть ся пран ню і доб ре ус мок-

тує во ло гу.

Щоб збе рег ти зруч но сті ба вов ни і до да ти їй 

при цьо му ве ли ку міц ність, ма те рі ал змі шу ють 

з по ліе сте ром — син те тич ним во лок ном з 

ви со ким сту пе нем міц но сті. Най ча сті ше  по лі-

ко тон скла да єть ся з 65% по ліе сте ра і 35% 

ба вов ни.

По ліе стер
Син те тич не во лок но хі міч но го по хо джен ня із 

шов ко ви стою по верх нею. Ви ко ри сто ву єть ся у 

чистому вигляді чи змі ша ним, най ча сті ше  з 

на ту раль ни ми во лок на ми (ба вов ною чи льо-

ном), а та кож зі штуч ни ми во лок на ми (по лі ві ско-

зою чи мі кро фі брою).  Во лок но по ліе сте ра має 

гар ну ела стич ність, не мнеть ся і не ска чу єть ся 

(не зби ваєть ся пі сля пран ня). Нит ка пруж на, 

м'яка, з гар ни ми тер міч ни ми вла сти во стя ми не 

мнеть ся, плі си ро ва на, зруч на у ви ко ри стан ні, 

гі дро фоб на, не дає усад ку; пе ре но сить дію 

ба гатьох хі міч них еле мен тів.

По ліа мід
Син те тич не во лок но, ві до ме за на звою Ней лон і 

ство ре не ком па ні єю Du Pont для імі та ції шов ку. 

Тка ни на з по ліа мі ду мо же бу ти глад ка, м'яка і 

міц на, чи лег ка і те пла, або з мі кро фі бри, що 

ком бі нує обид ва ви ди. Має гар ну пруж ність. 

Се ред вла сти во стей тка ни ни з по ліа мі ду та кож 

мож на ви ді ли ти ви со ку опір ність зно су, за хист 

від олій і ін ших хі мі ка тів, тон кість, від но сну ела-

стич ність і лег кість у до гля ді (во на гі дро фоб на і 

не мнеть ся).

Мікрофібра
Ду же тон ке і од но ча сно міц не, од но рід не во лок-

но з ви соки ми тех ніч ни ми ха рак те ри сти ка ми. 

Тіс но стис ну ті во ло кон ця до да ють ефект 

«ві тров ки», не втра ча ю чи при цьо му те пло ті ла. 

Тка ни ни з мі кро фі бри мають високу проник-

ність. Нез ва жаю чи на те, що про між ки між 

во лок на ми ду же ма лень кі, щоб про пу ска ти 

вологу, во ни до сить ве ли кі для  до сту пу по ві тря, 

що за без пе чує су хість ті ла і зруч ність но сін ня, 

без хі міч ної  об роб ки чи про со чен ня.

Просочення ПУ і ПВХ
Це процес на не сен ня спе ци фіч ної ре чо ви ни 

(ПВХ, ПУ чи ін ших син те тич них ре чо вин ...) на 

по верх ню тка ни ни для до дан ня певних вла сти-

во стей. Ме тою про со чен ня є до да ти одя гу ве ли-

ку во ло го стій кість і га ран ту ва ти ви со ку міц ність 

при но сін ні, а та кож ви со кий за хист від плям, 

осо бли во на пер шо му ета пі, ко ли одяг більш 

чут тє вий до пран ня. 

ПУ — по ліу ре тан — син те тич на  смо ла чи мус, 

що вхо дять до скла ду зма щен ня в де я ких мем-

бра нах і у ви роб ниц тві ела ста на і елас то ме ра. 

У мі кро по ри сто му ви гляді, до зво ляє до да ти одя-

гу во ло го стій кість і  по ві тро про ни кність. 

ПВХ — по лі ві ніл хло рид — ре чо ви на, що за сто-

со ву єть ся в де я ких про со чен нях. Зміц нює тка-

ни ну і за хи щає про ти де я ких аг ре сив них фак то-

рів, та ких як мор сь ка во да, слаб кі роз чи ни 

ки слот і лу гів.

Ріпстоп 
Син те тич ні тка ни ни (най ча сті ше   по ліа мід чи 

по ліе стер), що скла да ють ся зі зшит их у кліт ку 

ни ток і шма точ ків тка ни ни, що до зво ляє зміц ни-

ти струк ту ру тка ни ни, а та кож уни кну ти збіль-

шен ня дір ки при утво рен ні  по рі зу.

Ріп стоп із про со чен ням ПУ і ПВХ
Ме тою про со чен ня є до да ти одя гу ве ли ку во ло-

го стій кість і га ран ту ва ти ви со ку міц ність при 

но сін ні, а та кож ви со кий за хист від плям, осо-

бли во на пер шо му ета пі, ко ли одяг більш чут тє-

вий до пран ня.

Респіранти. До ступ по ві тря (Bre athane)
Здат ність тка ни ни про пу ска ти по ві тря: про со-

чен ня мі кро по ри стої мем бра ни, що пе реш ко-

джає про ни кнен ню вологи при будьlяких клі ма-

тич них умо вах, од но ча сно про пу скає ви па ри 

ті ла. Во ло го стій кість: не дає про со чу ва ти ся во ді 

ззов ні (на при клад: во да до що ва, сніг, па мо-

розь). Про пускання во дя них ви па рів (що на зи-

ваєть ся та кож «по дих») оз на чає фі зич ну мо жли-

вість ма те рії про пу ска ти зсе ре ди ни одя гу на зов-

ні пар, ви па ри і т.п.

Одяг Co ver guard Se a sons по вин ний сприя ти 

утри ман ню ста біль но го рів ня ком фор ту в 

ек стре маль них умо вах. Ізо ля ція, вен ти ля ція, 

ус мок ту ван ня і ви ве ден ня во ло го сті є пер віс ною 

за да чею струк ту ри одя гу.

Вда ле поєднання де кіль кох рів нів до зво ляе 

ство ри ти мі кро клі мат, що при відповідній вен ти-

ля ції утри мує іде аль ну рів но ва гу між спе кою і 

во ло гі стю. Го лов на ме та на ших мо де лей — 

за хист від не го ди, а та кож ви ве ден ня ви па рів 

на зов ні. В обох ви пад ках мо ва йде про те, щоб 

пе реш ко джа ти охо ло джен ню во ло го го ті ла.

Про со чен ня мі кро пор сприяє ви па ру вологи, бло-

кую чи при цьо му кра плі во ди ззов ні. Уби раю чі 

во ло гу мем бра ни ду же швид ко по гли на ють ви па-

ри і ви во дять їх на зов ні. Гі дро фоб ні во лок на і 

про со чен ня пі дви щу ють во ло го стій кість.

Ок сфорд
Син те тич ні хі міч ні во лок на виз на че но го ді а ме-

тра (лан цю жок лі ній них мо ле кул) з ду же слаб-

кою здат ні стю до по гли нан ня та вс мок ту ван ня. 

Ці во лок на ма ють ве ли ку стій кість до сти ран ня. 

Їх ос нов ні фі зич ні вла сти во сті — тон кість, ела-

стич ність, нем нуч кість.

Бі вер
Двос то рон ня поліестрlбавовняна тка ни на важ-

ко го в'язан ня, від по лі ро ва на і ви че са на зов ні. 

Пе ре ва га: сніг сков зає по ма те рі а лу й одяг 

за ли ша єть ся су хим дов гий час. Крім то го, має 

ефект те плоз бе ре жен ня і за хи сту від ві тру. 

Ду же гар на стій кість до сти ран ня, від мін ний 

за хист від хо ло ду, лег ко пе реть ся і не втра чає 

при цьо му ні бли ску, ні кольо ру.

Тін су лейт
Во лок на лег ко го і м’якого во до від штов ху валь-

но го по ліе сте ра. Йо го здатність до тер міч ної 

ізо ля ції та те плоз бе ре же ння ви ща ніж у кла сич-

них во ло кон.

Соєве волокно
Соєві волокна - це новий природний, екологіч-

ний матеріал. Тонкі й довгі волокна сої чудово 

поєднуються з різними сумішами на основі 

бавовни. Тканина з такого волокна тепліша, ніж 

синтетичні матеріали, м’яка як шовк, відмінно 

виводить вологу і швидко сохне, має антибакте-

ріальні властивості і високу повітропроникність. 

Крім того, тканини з соєвих волокон і спандекса 

зручні і м’які, і тому використовуються у вироб-

ництві нижньої білизни, футболок та спортивно-

го одягу.

Бамбукове волокно
Новий екологічно чистий матеріал - натуральне 

бамбукове волокно. Одяг, виготовлений з бам-

букового волокна дуже легкий, комфортний, 

зручний і не викликає алергії. Крім того, він від-

мінно вбирає вологу тіла, не має запаху, еколо-

гічний та довговічний.

TENCEL® (ТЕНЦЕЛ)
Перше целюлозне волокно, в якому були вико-

ристані нанотехнології. Завдяки управлінню і 

регулюванню структури нановолокон, отриму-

ють тканини з високими гідрофільними і абсор-

бційними властивостями, з високим коефіцієн-

том випаровування. На відміну від синтетичних 

волокон, TENCEL® володіє унікальними 

властивостями транспортування вологи, що 

створює оптимальні умови вологості для люд-

ської шкіри. В залежності від умов вологості 

повітря, TENCEL® або поглинає, або випаровує 

вологу.

Переваги: тканина з такого волокна м’яка як 

шовк, відмінно виводить вологу і швидко сохне, 

не втрачає форму, має антибактеріальні власти-

вості і високу повітропроникність. Крім того, 

поєднання бамбукових волокон, TENCEL® і 

Spandex надає виробу еластичність і м’якість, 

міцність і зручність в експлуатації, полегшує 

догляд за ним.

Характеристики матеріалів, які використовуються  
при пошитті одягу торгової марки COVERGUARD
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Материал: Полиэстер RIPSTOP покрытый непромокаемым ПВХ

Утеплитель: Черный полер и полиамид на спине и рукавах 

Воротник: Полер с вложеным капюшоном, закрывается на липучке

Застежка: Молния

Планка: На липучках

Карманы: Закрываются на молнии. 1 внутренний, 2 внешние 

сверху, 2 двойных снизу

Манжеты: Эластично закрываются на липучках

Регулировка низа по фигуре: Эластичная, регулируемая

Возможно нанесение фирменных логотипов

Матеріал: Поліестер RІPSTOP покритий вологостійким ПВХ

Утеплювач: Чорний полер і поліамід на спині й рукавах 

Комір: Полер із вкладеним капюшоном, закривається на липучці

Застібка: Блискавка

Планка: На липучках

Кишені: Закриваються на блискавці. 1 внутрішній, 

2 зовнішні зверху, 2 подвійних знизу

Манжети: Еластично закриваються на липучках

Регулювання низу по фігурі: Еластична, регульована

Можливе нанесення фірмових логотипів

RIPSTOP CE EN 14058
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Цвет / Колір Артикул / Артикул Размер / Розмір

Черный / Чорний  5RIPN S-XXXL

Синий с черным / Синій з чорним 5RIPB S-XXXXL

Красный с серым / Червоний з чорним 5RIPR M-XXL

Зеленый с черным / Зелений з чорним 5RIPG M-XXL

Серый с черным / Сірий з чорним 5RIPS M-XXXL
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Материал: 100% дышащий влагостойкий полиэстер, покрытый полиуретаном

Подкладка: 100% полиэстер

Утеплитель: Съемная куртка полер флис 280 г/м2 

Водостойкость: 2000 мм

Воздухопроницаемость: 3000 mpv

Застежка: Молния до верха воротника

Капюшон: Влагостойкий, можно спрятать в воротник

Манжеты: Эластично затягиваются на липучке

Карманы:  2 внешних внизу и 2 на груди

Куртки 3 в 1. Съемная флисовая подкладка отстегивается и превращается  

в теплый реглан. Куртку без подкладки можно носить как ветровку.  

В собранном виде куртка отлично защищает в холодное время года

Матеріал: 100% дихаючий вологостійкий поліестер, вкритий поліуретаном

Підкладка: 100% поліестер

Утеплювач: З’ємна куртка полер фліс 280  г/м2 

Водостійкість: 2000 мм

Повітропроникність: 3000 mpv

Застібка: Блискавка до верха коміра

Каптур: Вологостійкий, можна сховати у комір

Манжети: Еластично закриваються на липучці

Кишені: 2 зовнішніх знизу та 2 на грудях

Куртки 3 в 1. Флісова підкладка відстібається й перетворюється  

в теплий реглан. Куртку без підкладки, можна носити як вітровку.  

У зборі куртка відмінно захищає в холодну пору року

ICEBERG  BERING
Куртки утепленные  «3 в 1» /  
Куртки утеплені  «3 в 1» 

Цвет / Колір Артикул / Артикул Размер / Розмір

Iceberg Красный с черным / Червоний з чорним 5ICEB S-XXL

Bering Черный / Чорний 5BERB S-XXL

CE EN 14058
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Материал: Таслон 320 Д покрытый дышащим полиуританом

Утеплитель: Черный полер 280 г/м2 и полиамид на спине и рукавах 

Воротник: Полер с вложеным капюшоном, закрывается на липучке

Застежка: Молния

Планка: На липучках

Карманы: Закрываются на молнии. 1 внутренний, 4 внешние сверху и снизу

Манжеты: Эластично закрываются на липучках

Регулировка низа по фигуре: Эластичная, регулируемая

Возможно нанесение фирменных логотипов.

Куртки серии «Пять континентов»  3 в 1.  

Съемнаяподкладка легко отстегивается и превращается в теплый реглан. 

Оставшуюся без подкладки куртку можно носить как ветровку.  

В собранном виде куртка отлично защитит вас в холодное время года.

Матеріал: Таслон 320 Д покритий дихаючим поліурітаном

Утеплювач: Чорний полер 280 г/м2 і поліамід на спині й рукавах.

Комір: Полер із вкладеним капюшошом, закривається на липучці

Застібка: Блискавка

Планка: На липучках

Кишені: Закриваються на блискавці. 1 внутрішній, 4 зовнішні зверху й знизу

Манжети: Еластично закриваються на липучках

Регулювання знизу по фігурі: Еластичне, регульоване

Можливе нанесення фірмових логотипів.

Куртки серії «П'ять континентів» 3 в 1.

З’ємна підкладка легко відстібається й перетворюється в теплий реглан.    

Куртку, що залишилася без підкладки, можна носити як вітровку.  

У зборі куртка відмінно захистить вас у холодну пору року.

AMERICA  AUSTRALIA
Мультисезонные куртки серии «5 континентов» со свойством «3 в 1» /
Мультисезонні куртки серії «5 континентів» із властивістю «3 в 1»

Цвет / Колір Артикул / Артикул Размер / Розмір

America Черный / Чорний  5AMER S-XXXL

Australia Оранжевый с черным / Оранжевий з чорним 5AUST M-XXL

CE EN 14058
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Цвет / Колір Артикул / Артикул Размер / Розмір

Черный/Чорний 5YAWB SlХXXL

Красный/Червоний 5YAWR SlXXL

YANG WINTER

Материал: Влагостойкая дышащая мембранная ткань 94%

полиэстер+6% спандекс

Утеплитель: 100% трикотажный полиэстер 120 г/м2

Водостойкость: 8000 мм

Воздухопроницаемость: 3000 mvp

Застежка: Молния до верха воротника

Воротник: Стойка 

Капюшон: Утепленный, на эластичном шнурке с фиксаторами, 

можно спрятать в воротник

Манжеты: Резинкой, эластично закрываются на липучке

Низ: Регулируется на шнурке  с фиксаторами

Карманы: 2 внешних внизу, один на рукаве, один на груди, один внутренний

Возможность нанесения фирменных логотипов

Матеріал: Вологостійка дихаюча мембранна тканина 

94% поліестер+6% спандекс

Утеплювач: 100% трикотажний поліестер 120 г/м2

Водостійкість: 8000 мм

Повітропрониклість: 3000 mvp

Застібка: Блискавка до верха коміра

Комір: Стійкою

Каптур: Утеплений, на еластичному шнурку з фіксаторами, 

можна сховати в комір

Манжети: Резинкою,  еластично закриваються на липучці

Низ: Регулюється на шнурку з фіксаторами

Кишені: 2 зовнішніх знизу, одна на рукаві, одна на грудях, одна внутрішня

Можливість нанесення фірмових логотипів

Материал: Влагостойкая дышащая мембранная ткань 94%

полиэстер+6% спандекс

Подкладка: 100% полиэстер  280г/м2 полер флис и 100% полиэстер 

Taffeta 210T на рукавах

Утеплитель: 100%  полиэстер 140 г/м2

Водостойкость: 8000 мм

Воздухопроницаемость: 3000 mvp

Застежка: Молния до верха воротника

Воротник: Стойка 

Капюшон: Утепленный, на эластичном шнурке с фиксаторами, 

можно спрятать в воротник

Манжеты: Резинкой, эластично закрываются на липучке

Низ: Регулируется на шнурке  с фиксаторами

Карманы:  по 2 внешних внизу и на груди

Возможность нанесения фирменных логотипов

Матеріал: Вологостійка дихаюча мембранна тканина 94% 

поліестер+6% спандекс

Підкладка: 100% поліестер  280г/м2 полер фліс та  100% поліестер 

Taffeta 210T на рукавах

Утеплювач: 100%  поліестер 140 г/м2

Водостійкість: 8000 мм

Повітропрониклість: 3000 mvp

Застібка: Блискавка до верха коміра

Комір: Стійкою

Каптур: Утеплений, на еластичному шнурку з фіксаторами, 

можна сховати в комір

Манжети: Резинкою,  еластично закриваються на липучці

Низ: Регулюється на шнурку з фіксаторами

Кишені:  по 2 зовнішніх знизу та на грудях

Можливість нанесення фірмових логотипів

YIN WINTER
Куртка  женская / Куртка жіноча

Цвет / Колір Артикул / Артикул Размер / Розмір

Черный / Чорний 5YIWB XS-XL
CE EN 342

CE EN 342
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Материал: Влагостойкая дышащая мембранная ткань 94% полиэстер+

6% спандекс, 100% полиэстер микро полер флис 310 г/м2  

Водостойкость: 8000 мм  

Воздухопроницаемость: 3000 mvp  

Подкладка: 100% трикотажный полиэстер  

Застежка: Молния до верха воротника  

Капюшон: На эластичном шнурке с фиксаторами  

Манжеты: Резинкой, эластично закрываются на липучке  

Низ: Регулируется на шнурке с фиксаторами, сзади удлиненный  

Карманы: По 2 внешних внизу и на груди  

Возможность нанесения фирменных логотипов 

Материал: Влагостойкая дышащая мембрана (94% полиэстер + 6% 

спандекс), 100% полиэстер микро полер флис 310 г/м2

Подкладка: 100% трикотажный полиэстер

Водостойкость: 8000 мм

Воздухопроницаемость:  3000 mpv

Застежка: Молния до верха воротника

Капюшон: Влагостойкий, можно спрятать в воротник

Манжеты: Резинкой, эластично затягиваются на липучке

Карманы:  2 внешних внизу и 1 на груди

Низ: Регулируется на шнурке с фиксатором

Возможность нанесения фирменных логотипов 

YIN 

YANG 

Цвет / Колір Артикул / Артикул Размер / Розмір

Черный / Чорний 5YINB XS-XL

Красный / Червоний 5YINR XS-XL

Цвет / Колір Артикул / Артикул Размер / Розмір

Черный / Чорний 5YANB S-XXXL

Красный / Червоний 5YANR S-XXXL

Синий / Синій 5YANN S-XXXL

Матеріал: Вологостійка дихаюча мембранна тканина 94% поліестер+

6% спандекс, 100% поліестер мікро полер фліс 310 г/м2  

Водостійкість: 8000 мм  

Повітропрониклість: 3000 mvp  

Підкладка: 100% трикотажний поліестер    

Застібка: Блискавка до верха коміра  

Каптур: На еластичному  шнурку з фіксаторами  

Манжети: Резинкою,  еластично закриваються на липучці  

Низ: Регулюється на шнурку з фіксаторами, ззаду подовжений  

Кишені:  По 2 зовнішніх знизу та на грудях  

Можливість нанесення фірмових логотипів

Матеріал: Вологостійка дихаюча мембрана (94% поліестер + 6% 

спандекс), 100% пиліестер мікро полер фліс 310 г/м2

Підкладка: 100% трикотажний поліестер

Водостійкість: 8000 мм

Повітропроникність: 3000 mpv

Застібка: Блискавка до верха коміра

Каптур: Вологостійкий, можна сховати у комір

Манжети: Резинкою, еластично закриваються на липучці

Кишені: 2 зовнішніх знизу та 1 на грудях

Низ: Регулюється на шнурку з фіксатором

Можливість нанесення фірмових логотипів

CE EN 342
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Материал: Влагостойкая дышащая мембрана (94% полиэстер + 6% спандекс)

Подкладка: 100% Полиэстер

Утеплитель: 310 г/м2 Полер флис

Водостойкость: 8000 мм

Воздухопроницаемость: 3000 mpv

Застежка: Молния до верха воротника

Капюшон: Влагостойкий, можно спрятать в воротник

Манжеты: Эластично затягиваются на липучке

Карманы:  2 внешних внизу и 1 на груди

Рукава: Отстегиваются, превращая куртку в жилет 

Возможность нанесения фирменных логотипов 

YANG  2 В 1 

Цвет / Колір Артикул / Артикул Размер / Розмір

Серый / Сірий 5YANG S-XXXL

Матеріал: Вологостійка дихаюча мембрана (94% поліестер + 6% спандекс)

Підкладка: 100% Поліестер

Утеплювач: 310 г/м2 Полер фліс

Водостійкість: 8000 мм

Повітропроникність: 3000 mpv

Застібка: Блискавка до верха коміра

Каптур: Вологостійкий, можна сховати у комір

Манжети: Еластично закриваються на липучці

Кишені: 2 зовнішніх знизу та 1 на грудях

Рукави: Відстібаються, перетворюючи куртку в жилет 

Можливість нанесення фірмових логотипів

Материал: Влагостойкая дышащая мембрана (94% полиэстер + 6% спандекс)

Подкладка: 100% Полиэстер

Утеплитель: 310 г/м2 Полер флис

Водостойкость: 8000 мм

Воздухопроницаемость: 5000 mpv

Застежка: Молния до верха воротника

Капюшон: Влагостойкий, можно спрятать в воротник

Манжеты: Эластично затягиваются на липучке

Карманы:  2 внешних внизу и 2 на груди

Возможность нанесения фирменных логотипов 

YANG XTRA 

Цвет / Колір Артикул / Артикул Размер / Розмір

Темно-синий / Темно-синій 5YAXN S-XXXL

Матеріал: Вологостійка дихаюча мембрана (94% поліестер + 6% спандекс)

Підкладка: 100% Поліестер

Утеплювач: 310 г/м2 Полер фліс

Водостійкість: 8000 мм

Повітропроникність: 5000 mpv

Застібка: Блискавка до верха коміра

Каптур: Вологостійкий, можна сховати у комір

Манжети: Еластично закриваються на липучці

Кишені: 2 зовнішніх знизу та 2 на грудях

Можливість нанесення фірмових логотипів

CE EN 14058
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Материал: Влагостойкая дышащая мембрана (Полиэстер Oxford Ripstop 300 D)

Подкладка: 100% Полиэстер

Утеплитель: Полер флис

Водостойкость: 8000 мм

Воздухопроницаемость: 3000 mpv

Застежка: Молния до верха воротника

Манжеты: Эластично затягиваются на липучке

Карманы:  3 внешних и 3 внутренних

CASUAL YANG

Цвет / Колір Артикул / Артикул Размер / Розмір

Черный / Чорний 5YACB S-XXL

Матеріал: Вологостійка дихаюча мембрана (Поліестер Oxford Ripstop 300 D)

Підкладка: 100% Поліестер

Утеплювач: Полер фліс

Водостійкість: 8000 мм

Повітропроникність: 3000 mpv

Застібка: Блискавка до верха коміра

Манжети: Еластично закриваються на липучці

Кишені: 3 зовнішніх та 3 внутрішніх

Материал: 600 г/м2 полер флис, 100% полиэстер

Застежка: Молния до верха воротника

Манжеты: Эластично затягиваются на липучке

Карманы:  2 внешних по бокам

SHARKI

Цвет / Колір Артикул / Артикул Размер / Розмір

Черный / Чорний 5SHVB M-XXL

Матеріал: 600 г/м2 полер фліс, 100% поліестер

Застібка: Блискавка до верха коміра

Манжети: Еластично закриваються на липучці

Кишені: 2 зовнішніх по боках

CE EN 340
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Материал: 330 г/м2 полер флис, 100% анти-пиллинговый полиэстер

Манжеты: На трикотажной резинке

Воротник: Трикотажная резинка, на молнии

Низ: На трикотажной резинке

Карманы: 2 внешних по бокам

ANGARA
Куртка поло / Куртка поло

Матеріал: 330 г/м2 полер фліс, 100% анти-пілінговий поліестер

Манжети: На трикотажній резинці

Комір: Трикотажна резинка, на блискавці

Низ: На трикотажній резинці

Кишені: 2 зовнішніх по боках

Цвет / Колір Артикул / Артикул Размер / Розмір

Темно-синий / Темно-синій 5PANB S-XXL

Красный / Червоний 5PANR S-XXL

Черный / Чорний 5PANN S-XXL

Коричневый / Коричневий 5PANM S-XXL

CE EN 340
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Материал: 450 г/м2 полер флис, 100% анти-пиллинговый полиэстер

Застежка: Молния до верха воротника

Манжеты: На резинке

Карманы:  2 внешних по бокам и 1 на груди

ANGARA
Куртка / Куртка

Матеріал: 450 г/м2 полер фліс, 100% анти-пілінговий поліестер

Застібка: Блискавка до верха коміра

Манжети: На резинці

Кишені: 2 зовнішніх по боках та 1 на грудях

Цвет / Колір Артикул / Артикул Размер / Розмір

Красный / Червоний 5VANR XS-XXL

Темно-синий / Темно-синій 5VANB XS-XXL

Зеленый / Зелений 5VANV S-XXL

Черный / Чорний 5VANN XS-XXL

Серый / Сірий 5VANG S-XXL

Коричневый / Коричневий 5VANM M-XXL

CE EN 14058
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Материал: 420 г/м2 полер флис, 100% анти-пиллинговый полиэстер

Застежка: Молния до верха воротника

Карманы:  2 внешних по бокам

ANGARA
Жилет / Жилет

Матеріал: 420 г/м2 полер фліс, 100% анти-пілінговий поліестер

Застібка: Блискавка до верха коміра

Кишені: 2 зовнішніх по боках

Цвет / Колір Артикул / Артикул Размер / Розмір

Темно-синий / Темно-синій 5GANB XS-XXL

Красный / Червоний 5GANR XS-XXL

Черный / Чорний 5GANG M-XXL

CE EN 340
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Материал: 340 г/м2 полер флис, 100% полиэстер

Застежка: Молния до верха воротника

Карманы: 2 внешних по бокам

POLAIRE
Жилет / Жилет

Матеріал: 340 г/м2 полер фліс, 100% поліестер

Застібка: Блискавка до верха коміра

Кишені: 2 зовнішніх по боках

Цвет / Колір Артикул / Артикул Размер / Розмір

Темно-синий / Темно-синій 5GPOB M-XXL

Серый / Сірий 5GPOG M-XXL

Черный / Чорний 5GPON M-XXL
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Материал: 340 г/м2 полер флис, 100% полиэстер

Манжеты: На резинке

Воротник: Застегивается на кнопках

Карманы: 2 внешних внизу

POLAIRE
Куртка поло / Куртка поло

Матеріал: 340 г/м2 полер фліс, 100% поліестер

Манжети: На резинці

Комір: Застібується на кнопках

Кишені: 2 зовнішніх внизу

Цвет / Колір Артикул / Артикул Размер / Розмір

Темно-синий / Темно-синій 5PPOB S-XXL

Серый / Сірий 5PPOG S-XXL

Черный / Чорний 5PPON S-XXL
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Материал: 340 г/м2 полер флис, 100% полиэстер

Застежка: Молния до верха воротника

Манжеты: На резинке

Карманы: 2 внешних по бокам

POLAIRE
Куртка / Куртка

Матеріал: 340 г/м2 полер фліс, 100% поліестер

Застібка: Блискавка до верха коміра

Манжети: На резинці

Кишені: 2 зовнішніх по боках

Цвет / Колір Артикул / Артикул Размер / Розмір

Темно-синий / Темно-синій 5VPOB XS-XXXL

Серый / Сірий 5VPOG XS-XXXL

Черный / Чорний 5VPON S-XXXL

CE EN 14058:2004
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Материал: 35% хлопок, 65% полиэстер 245 г/м2

Утеплитель: 100% полиэстер, 200 г/м2

Подкладка: 100% полиамид

Воротник: Стойка на кнопках

Застежка: Молния до воротника закрыта планкой на кнопках

Карманы: 1 внутренний,  внешие: 2 снизу, 1 сверху, 1 для моб. телефона

Регулировка: Резинки по бокам

Возможно нанесение фирменных логотипов

Материал: 35% хлопок, 65% полиэстер

Утеплитель: 100% полиэстер, 180 г/м2

Подкладка: 100% полиамид

Застежка: Молния до  воротника

Карманы: 2 внешних внизу и 1 на груди

Возможно нанесение фирменных логотипов

Матеріал: 35% бавовна, 65% поліестер 245 г/м2

Утеплювач: 100% поліестер, 200 г/м2

Підкладка: 100% поліамід

Комір: Стійка на кнопках

Застібка: Блискавка до коміра закрита планкою на кнопках

Кишені: 1 внутрішній, зовні: 2 знизу, 1 зверху, 1 для моб. телефону

Регулювання: Резинки з боків

Можливе нанесення фірмових логотипів

Матеріал: 35% бавовна, 65% поліестер

Утеплювач: 100% поліестер, 180 г/м2

Підкладка: 100% поліамід

Застібка: Блискавка до  коміра

Кишені: 2 зовнішніх внизу та 1 на грудях

Можливе нанесення фірмових логотипів

POLENA 
Жилет / Жилет

CHOUKA 
Жилет / Жилет

Материал: 100% полиэстер, покрытый ПВХ

Подкладка: Полер флис 200 г/м2, 100% полиэстер

Воротник: Отложной

Застежка: Молния 

Карманы: 2 внутренние,  внешие: 2 снизу, 1 сверху, 1 для моб. телефона

Низ: Регулируется на шнурке с фиксаторами

Возможно нанесение фирменных логотипов

Матеріал: 100% поліестер, вкритий ПВХ

Підкладка: Полер фліс 200 г/м2, 100% поліестер

Комір: Відкладний

Застібка: Блискавка 

Кишені: 2 внутрішні, зовні: 2 знизу, 1 зверху, 1 для моб. телефону

Низ: Регулюється на шнурку з фіксаторами

Можливе нанесення фірмових логотипів

Цвет / Колір Артикул / Артикул Размер / Розмір

Синий/Синій 5LEMB MlXXL

Серый/Сірий 5LEMG MlXXL

LEMAN
Двусторонний жилет/Двобічний жилет

Цвет / Колір Артикул / Артикул Размер / Розмір

Синий / Синій 5POLB S-XXXL

Зеленый / Зелений 5POLV S-XXL

Черный / Чорний 5POLN S-XXL

Цвет / Колір Артикул / Артикул Размер / Розмір

Темно-синий / Темно-синій 5GCHB M-XXXL

CE EN 340

CE EN 340
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BODYWARMER 
Белье для мужчин / Білизна для чоловіків

BODYWARMER LADY
Белье для женщин / Білизна для жінок

BODYSOFT
Белье / Білизна

Материал: 95% соевое волокно, 5% спандекс

Матеріал: 95% соєве волокно, 5% спандекс

Материал: 95% соевое волокно, 5% спандекс

Матеріал: 95% соєве волокно, 5% спандекс

Материал: 65% бамбуковое волокно, 35% tencel, 5% спандекс

Матеріал: 65% бамбукове волокно, 35% tencel, 5% спандекс

Цвет / Колір
Артикул / 

Артикул

Размер / 

Розмір

Реглан серый / Реглан сірий 5BODT M-XL

Реглан черный / Реглан чорний 5BOBT M-XL

Футболка черная / Футболка чорна 5BODS M-XL

Рейтузы серые / Рейтузи сірі 5BODP M-XL

Рейтузы черные / Рейтузи чорні 5BOBP M-XL

Цвет / Колір
Артикул / 

Артикул

Размер / 

Розмір

Реглан серый / Реглан сірий 5BOLT S-L

Рейтузы серые / Рейтузи сірі 5BOLP S-L

Цвет / Колір
Артикул / 

Артикул

Размер / 

Розмір

Футболка черная / Футболка чорна 5BOSS M-XL

Шорты черные / Шорти чорні 5BOSB M-XL

CE EN 340

CE EN 340
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Цвет: Белый, красный, голубой, 

синий, серый, черный

Размер: S, M, L, XL, XXL

CASTOR 220 г/м2

Колір: Білий, червоний, блакитний, 

синій, сірий, чорний 

Розміри: S, M, L, XL, XXL

S M L XL XXL

Футболки/

Футболки

1/2 окружности груди / 1/2 обхвату грудей 54 56 58 61 64

Длина от плеча / Довжина від плеча 70 72 74 76 78

Тенниски/

Теніски

1/2 окружности груди / 1/2 обхвату грудей 54 56 58 60 62

Длина от плеча / Довжина від плеча 71 73 75 77 79

Футболки 95% хлопок, 5% спандекс / 95% бавовна, 5% спандекс

Цвет: Черный, серый, табачный, 

белый, синий

Размеры: S, M, L, XL, XXL

Колір: Чорний, сірий, тютюновий, 

білий, синій

Розміри: S, M, L, XL, XXL

UP TEEXSHIRT
180 г/м2

Цвет: Белый, желтый, красный, 

голубой, синий, зеленый, серый,  

черный

Размеры: S, M, L, XL, XXL

ANTARES 150 г/м2

Колір: Білий, жовтий,  червоний, 

блакитний, синій, зелений, сірий,   

чорний 

Розміри: S, M, L, XL, XXL

Цвет: Белый, синий,  

серый, черный

Размеры: S, M, L, XL, XXL

ASTERION 190 г/м2

Колір: Білий, синій,  

сірий, чорний 

Розміри: S, M, L, XL, XXL

Футболки х/б / Футболки бавовняні
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Одежда рабочая
Одяг робочий
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Шорты / Шорти

Ширинка на молнии под шлейкой. На поясе ремень. Два боковых кармана  

на штанине. Сзади карман на молнии и карман для линейки. Отделение для молотка и для 

ручек.  Два кармана «книжки» на уровне колен. Петля для карабина. Возможность 

нанесения логотипов. 

Ширінька на блискавці під шлеєю. На поясі ремінь. Дві бічні кишені на штанині.  Ззаду 

кишеня на блискавки і кишеня для лінійки.  Відділення для молотка  

і для ручок. Дві кишені «книжки» на рівні колін. Петелька для карабіну. Можливість 

нанесення логотипів. 

Размер / 

Розмір
XS S M L XL XXL

Артикул / 

Артикул
8NAVSXS 8NAVSS 8NAVSM 8NAVSL 8NAVSXL 8NAVSXXL

Брюки / Брюки

Ширинка на молнии под шлейкой.  На поясе резинки по бокам и петли для ремня.  Застежки  

Velcro®  внизу на брюках. На коленях есть места для наколенников. Два боковых кармана. 

Сзади карман на пуговице, на молнии, для линейки. Отделение для молотка и для ручек. 

Два кармана «книжки» на уровне колен. Петля для карабина.  

Возможность нанесения логотипов. 

Ширінька на блискавці під шлеєю. На поясі резинки з боків і петли для ременя. Застібки  

Velcro®  внизу на брюках. На колінах є місця для наколінників. Дві бічні кишені. Ззаду 

кишеня на гудзику, на блискавці, для лінійки. Відділення для молотка і для ручок. Дві кишені 

«книжки» на рівні колін. Петелька для карабіна. Можливість нанесення логотипів.

Размер / 

Розмір
XS S M L XL XXL XXXL

Артикул / 

Артикул
8NAVPXS 8NAVPS 8NAVPM 8NAVPL 8NAVPXL 8NAVPXXL 8NAVPXXXL

Куртка / Куртка 

Молния под шлейкой на застежке Velcro®, до верха воротника. Воротник стоечка.   

На груди карман с молнией, карман на липучке, карман для бейджа. На рукаве карман 

с отделением для ручек.  Карман для мобильного телефона. Карман с горизонтальной 

молнией. Петля для карабина. Два боковых кармана. Карман для ручек.  

Возможность нанесения логотипов. 

Блискавка під шлеєю на застібці Velcro®, до верху коміра. Комір стоєчка. На грудях кишеня 

з блискавкою, кишеня на липучці, кишеня для бейджа. На рукаві кишеня з відділенням 

для ручок. Кишеня для мобільного телефону. Кишеня з горизонтальною блискавкою. 

Петелька для карабіна. Дві бічні кишені. Кишеня для ручок. 

Можливість нанесення логотипів. 

Размер / 

Розмір
S M L XL XXL XXXL

Артикул / 

Артикул
8NAVVS 8NAVVM 8NAVVL 8NAVVXL 8NAVVXXL 8NAVVXXXL

Полукомбинезон / Напівкомбінезон

Регулируемые шлейки с пластиковыми защелками. Застежки на пуговицах по бокам. 

Застежки  Velcro®  внизу на брюках. На коленях есть места для наколенников. Ширинка на 

молнии закрытая полой. На груди карман с молнией, карман для мобильного телефона, 

карман для ручки. Два боковых кармана. Сзади карман на пуговице, на молнии, 

для линейки. Отделение для молотка и для ручек. Два кармана «книжки» на уровне колен. 

Возможность нанесение логотипов. 

Регульовані шлеї з пластиковими застібками. Застібки на гудзиках з боків. Застібки  

Velcro® знизу на брюках. На колінах є місця для наколінників. Ширінька на блискавці 

закрита клапаном. На грудях кишеня з блискавкою, кишеня для мобільного телефону, 

кишеня для ручки. Дві бічні кишені. Ззаду кишеня на гудзику, на блискавці, для лінійки. 

Відділення для молотка і для ручок. Дві кишені «книжки» на рівні колін. Можливість 

нанесення логотипів. 

Размер / 

Розмір
S M L XL XXL

Артикул / 

Артикул
8NAVBS 8NAVBM 8NAVBL 8NAVBXL 8NAVBXXL

NAVY  

Материал: 60% Хлопок, 40% полиэстер

Плотность: 245 г/м2

Цвет: Синий с голубыми вставками

Матеріал: 60% Бавовна, 40% поліестер

Щільність: 245 г/м2

Колір: Синій з блакитними вставками

CE
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Комбинезон 2 ZIP / Комбінезон  2 ZIP

Воротник-стойка. Застежка – две молнии по всей длине. Рукава на манжете 

с липучкой. Резинка на талии на спине. Два кармана на груди, два боковых и два 

на штанинах. Один карман на рукаве.

Комір-стойка. Застібка – дві блискавки на всю довжину. Рукава на манжетах 

з ліпучкою. Резинка на спині на талії, Дві кішені на грудях, дві з боків та дві 

на штанах. Одна кішеня на рукаві.

Размер / 

Розмір
S M L XL XXL XXXL

Артикул / 

Артикул
8NAVZS 8NAVZM 8NAVZL 8NAVZXL 8NAVZXXL 8NAVZXXXL

Полный комбинезон / Повний комбінезон

Молния под шлейкой на застежке Velcro®, до верха. Застежки  Velcro®  на рукавах 

и  брюках. На коленях есть места для наколенников. Воротник стоечка.   Карман на 

груди с молнией. Два кармана для мобильного телефона. Карман с горизонтальной 

молнией. Петля для карабина. На рукаве карман с отделением для ручек.  

Два боковых кармана на брюках. Сзади карман на молнии и карман для линейки. 

Отделение для молотка и для ручек. Два кармана «книжки» на уровне колен. 

Возможность нанесения логотипов.

Блискавка під шлейкою на застібці  Velcro®  до верху комірця. Застібка Velcro®  

на рукавах та брюках. На колінах є місця для наколінників. Комірець стоєчка.  

Кишеня на грудях з блискавкою. Дві кишені для мобільного телефону. Кишеня  

з горизонтальною блискавкою. Петелька для карабіну. На рукаві кишеня  

з відділенням для ручок. Дві бічні кишені на брюках. Ззаду кишеня на блискавки  

і кишеня для лінійки. Відділення для молотка і для ручок. Дві кишені «книжки»  

на рівні колін. Можливе нанесення логотипів.

Размер / 

Розмір
S M L XL XXL XXXL

Артикул / 

Артикул
8NAVСS 8NAVСM 8NAVСL 8NAVСXL 8NAVСXXL 8NAVСXXXL

Жилет / Жилет

Молния под шлейкой, до верха воротника. Низ на резинке с фиксаторами  

по бокам. Воротник стоечка. Карман на груди с молнией.  

Карман для мобильного телефона. Карман с горизонтальной молнией.  

Петля для карабина. Два боковых кармана. Карман для ручек.    

Возможность нанесения логотипов. 

Блискавка під шлеєю, до верху коміра. Низ на гумці з фіксаторами з боків.  

Комір стоєчка. Кишеня на грудях з блискавкою. Кишеня для мобільного телефону. 

Кишеня з горизонтальною блискавкою. Петелька для карабіну.  

Дві бічні кишені. Кишеня для ручок. Можливість нанесення логотипів.

Размер / 

Розмір
S M L XL XXL

Артикул / 

Артикул
8NAVGS 8NAVGM 8NAVGL 8NAVGXL 8NAVGXXL
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Полный комбинезон / Повний комбінезон

Молния под шлейкой на застежке Velcro®, до верха. Застежки  Velcro®  на рукавах и  брюках. 

На коленях есть места для наколенников. Воротник стоечка.   Карман на груди с молнией. 

Два кармана для мобильного телефона. Карман с горизонтальной молнией. Петля для 

карабина. На рукаве карман с отделением для ручек. Два боковых кармана на брюках. 

Сзади карман на молнии и карман для линейки. Отделение для молотка и для ручек.  

Два кармана «книжки» на уровне колен. Возможность нанесения логотипов.

Блискавка під шлейкою на застібці  Velcro®  до верху комірця. Застібка Velcro® на рукавах  

та брюках. На колінах є місця для наколінників. Комірець стоєчка.  Кишеня на грудях 

з блискавкою. Дві кишені для мобільного телефону. Кишеня з горизонтальною блискавкою. 

Петелька для карабіну. На рукаві кишеня з відділенням для ручок. Дві бічні кишені  

на брюках. Ззаду кишеня на блискавки і кишеня для лінійки. Відділення для молотка  

і для ручок. Дві кишені «книжки» на рівні колін. Можливе нанесення логотипів.

Размер / 

Розмір
S M L XL XXL XXXL

Артикул / 

Артикул
8PADCS 8PADCM 8PADCL 8PADCXL 8PADCXXL 8PADCXXXL

Брюки / Брюки

Ширинка на молнии под шлейкой.  На поясе резинки по бокам и петли для ремня.  Застежки  

Velcro®  внизу на брюках. На коленях есть места для наколенников. Два боковых кармана. 

Сзади карман на пуговице, на молнии, для линейки. Отделение для молотка и для ручек. 

Два кармана «книжки» на уровне колен. Петля для карабина.  

Возможность нанесения логотипов. 

Ширінька на блискавці під шлеєю. На поясі резинки з боків і петли для ременя. Застібки  

Velcro®  внизу на брюках. На колінах є місця для наколінників. Дві бічні кишені. Ззаду 

кишеня на гудзику, на блискавці, для лінійки. Відділення для молотка і для ручок. Дві кишені 

«книжки» на рівні колін. Петелька для карабіна. Можливість нанесення логотипів.

Размер / 

Розмір
XS S M L XL XXL XXXL

Артикул / 

Артикул
8PADPXS 8PADPS 8PADPM 8PADPL 8PADPXL 8PADPXXL 8PADPXXXL

PADDOCK  

Материал: 60% Хлопок, 40% полиэстер

Плотность: 245 г/м2

Цвет: Серый с оранжевыми вставками

Матеріал: 60% Бавовна, 40% поліестер

Щільність: 245 г/м2

Колір: Сірий з оранжевими вставками

CE
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Шорты / Шорти

Ширинка на молнии под шлейкой. На поясе ремень. Два боковых кармана  

на штанине. Сзади карман на молнии и карман для линейки. Отделение для молотка и для 

ручек.  Два кармана «книжки» на уровне колен. Петля для карабина. Возможность 

нанесения логотипов. 

Ширінька на блискавці під шлеєю. На поясі ремінь. Дві бічні кишені на штанині.  Ззаду 

кишеня на блискавки і кишеня для лінійки.  Відділення для молотка  

і для ручок. Дві кишені «книжки» на рівні колін. Петелька для карабіну. Можливість 

нанесення логотипів. 

Размер / 

Розмір
XS S M L XL XXL XXXL

Артикул / 

Артикул
8PADSXS 8PADSS 8PADSM 8PADSL 8PADSXL 8PADSXXL 8PADSXXXL

Куртка / Куртка 

Молния под шлейкой на застежке Velcro®, до верха воротника. Воротник стоечка.   

На груди карман с молнией, карман на липучке, карман для бейджа. На рукаве карман 

с отделением для ручек.  Карман для мобильного телефона. Карман с горизонтальной 

молнией. Петля для карабина. Два боковых кармана. Карман для ручек.  

Возможность нанесения логотипов. 

Блискавка під шлеєю на застібці Velcro®, до верху коміра. Комір стоєчка. На грудях кишеня 

з блискавкою, кишеня на липучці, кишеня для бейджа. На рукаві кишеня з відділенням 

для ручок. Кишеня для мобільного телефону. Кишеня з горизонтальною блискавкою. 

Петелька для карабіна. Дві бічні кишені. Кишеня для ручок.  

Можливість нанесення логотипів. 

Размер / 

Розмір
S M L XL XXL XXXL

Артикул / 

Артикул
8PADVS 8PADVM 8PADVL 8PADVXL 8PADVXXL 8PADVXXXL

Куртка утепленная 2 в 1 / Куртка утеплена 2 в 1

Куртка утепленная со стеганной подкладкой. Съемные рукава на молнии. Воротник-стойка. 

Капюшон можно спрятать в воротник. Молния до верха воротника. Манжеты на липучке. 

Спереди на груди два кармана на молнии, два кармана на липучке и карман для 

мобильного телефона. Один карман на рукаве.

Куртка утеплена зі стьобаної підкладкою. Знімні рукави на блискавці. Комір-стійка. 

Капюшон можна сховати в комір. Блискавка до верху коміра. Манжети на липучці. Спереду 

на грудях дві кишені на блискавці, дві кишені на липучці і кишеня для мобільного телефону. 

Одна кишеня на рукаві. 

Размер /  

Розмір
M L XL XXL

Артикул /  

Артикул
8PADWM 8PADWL 8PADWXL 8PADWXXL
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Застежка: Молния до верха воротника,  

с клапаном на липучке

Воротник: Классический

Манжеты: Эластично затягиваются на липучке

Карманы: 4 внешних (из которых 1 для телефона)  

и 1 внутренний

Рукава: Отстегиваются, превращая куртку в жилет

Застібка: Блискавка до верха коміра, з клапаном  

на липучці

Комір: Класичний

Манжети: Еластично закриваються на липучці

Кишені: 4 зовнішніх (з яких 1 для телефону)  

та 1 внутрішній

Рукави: Відстібаються, перетворюючи куртку в жилет

Куртка 2 в 1 / Куртка 2 в 1
Съемные рукава на молнии позволяют превратить 

куртку в жилет / Знімні рукави на блискавці 

дозволяють перетворити куртку в жилет

OPERATOR  

Материал: 60% Хлопок, 40% полиэстер

Плотность: 245 г/м2

Цвет: Бежевый с серыми вставками

Матеріал: 60% Бавовна, 40% поліестер

Щільність: 245 г/м2

Колір: Бежевий з сірими вставками

Размер / Розмір XS S M L XL XXL XXXL

Куртка / Куртка 8OPEVS 8OPEVM 8OPEVL 8OPEVXL 8OPEVXXL

Брюки / Брюки 8OPEPXS 8OPEPS 8OPEPM 8OPEPL 8OPEPXL 8OPEPXXL 8OPEPXXXL

Брюки (3 в 1) / Брюки (3 в 1) 8OPEOXS 8OPEOS 8OPEOM 8OPEOL 8OPEOXL 8OPEOXXL 8OPEO XXXL

CE
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Застежка: Ширинка на молнии под шлейкой

Карманы:  2 Внутренних по бокам,  

3 наружных по бокам и 1 сзади

Дополнительно: Клапан для установки наколенников

Застібка: Ширінка на блискавці під шлейкою

Кишені: 2 Внутрішніх по боках,  

3 зовнішніх по боках та 1 позаду

Додатково: Клапан для установки наколінників

Брюки / Брюки

Застежка: Ширинка на молнии под шлейкой

Карманы:  2 внутренних по бокам,  

3 наружных по бокам и 1 сзади

Дополнительно: Клапан для установки наколенников

Застібка: Ширінка на блискавці під шлейкою

Кишені: 2 внутрішніх по боках,  

3 зовнішніх по боках та 1 позаду

Додатково: Клапан для установки наколінників

Брюки 3 в 1 / Брюки 3 в 1
За счет дополнительных молний брюки легко 

можно превратить в бриджи или шорты /  

За рахунок додаткових блискавок брюки легко 

можна перетворити в бриджі або в шорти
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FACTORY 2 ZIP    

Комбинезоны / Комбінезони

Материал: 35% Хлопок, 65% полиэстер

Плотность: 245 г/м2

Воротник: Стойкой

Карманы: Два на груди на молнии, два по бокам, 

один для линейки

Застежка: Две молнии по всей длине

Матеріал: 35% Бавовна, 65% поліестер

Щільність: 245 г/м2

Комір: Стійкою

Кишені: Дві на грудях на блискавці, дві з боків,  

одна для лінійки

Застібка: Дві блискавки на всю довжину

Цвет / Колір Артикул / Артикул Размер / Розмір

Красный / Червоний 74521–74526 S-XXXL

Серый / Сірий 74531–74536 S-XXXL

Синий / Синій 74541–74546 S-XXXL

Зеленый / Зелений 74550–74556 XS-XXXL

Темно-синий / Темно-синій 74561–74566 S-XXXL

Бежевый / Бежевий 74571–74576 S-XXXL

Черный / Чорний 74581–74586 S-XXXL

CE
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Материал: 100% хлопок. Не дает усадки

Плотность: 320 г/м2

Застежка на пуговицах. Рукава на пуговицах.  Один внутренний 

карман. Классический воротник. Два кармана на груди.

Два кармана спереди внизу. Возможность нанесения логотипов

Куртка рабочая / Куртка робоча

Матеріал: 100% бавовна. Не дає усадки

Щільність: 320 г/м2

Застібка на ґудзиках. Рукава на ґудзиках.  Одна внутрішня кишеня.

Класичний комір. Дві кишені на грудях. Дві кишені попереду знизу. 

Можливість нанесення логотипів

Размер / 

Розмір
36�38 40�42 44�46 48�50 52�54 56�58 60�62

Куртка  l 74101 74102 74103 74104 74105 74106

Материал: 100% хлопок. Не дает усадки

Плотность: 320 г/м2

Сзади карман на пуговице. Карман для линейки. Ширинка на 

пуговицах. Возможность нанесения логотипов

Брюки рабочие / Штани робочі

Матеріал: 100% бавовна. Не дає усадки

Щільність: 320 г/м2

Позаду кишеня на ґудзику. Кишеня для лінійки. Ширінка на ґудзиках. 

Можливість нанесення логотипів

Размер / 

Розмір
36 38 40 42 44 46 48

Брюки / 

Штани 

l 74201 74202 74203 74204 74205 74206

50 52 54 56 58 60 62

74207 74208 74209 74210 74211 74212 74213

Материал: 100% хлопок. Не дает усадки

Плотность: 320 г/м2

Карман на груди с молнией. Два боковых кармана. Сзади карман на 

пуговице. Карман для линейки. Застежки на пуговицах по бокам. 

Ширинка на молнии закрытая полой.  

Возможность нанесения логотипов

Полукомбинезон рабочий/
Напівкомбінезон робочий

Матеріал: 100% бавовна. Не дає усадки

Щільність: 320 г/м2

Кишеня на грудях із блискавкою. Дві бічних кишені. Позаду кишеня 

на ґудзику. Кишеня для лінійки. Застібки на ґудзиках з боків. 

Ширінка на блискавці закрита полою.  

Можливість нанесення логотипів

Размер / Розмір 36 38 40 42 44 46 48

Полукомбез/

Напівкомбез 

74300 74301 74302 74303 74304 74305 74306

50 52 54 56 58 60 62

74307 74308 74309 74310 74311 74312 74313

FACTORY EXTRA

Материал: 100% хлопок. Не дает усадки

Плотность: 320 г/м2

Полный комбинезон. Отложной воротник. Двойная застежка-молния. 

На груди два кармана на молнии, два кармана внизу по бокам. 

Карман для линейки. На спине по талии резинка.  

Возможность нанесения логотипов

Комбинезон / Комбінезон

Матеріал: 100% бавовна. Не дає усадки

Щільність: 320 г/м2

Повний комбінезон. Відкладний комір. Подвійна застібка-блискавка. 

На грудях дві кишені на блискавці, дві кишені внизу по боках. 

Карман для лінійки. На спині по талії резинка.  

Можливість нанесення логотипів

Размер / 
Розмір

36�38 40�42 44�46 48�50 52�54 56�58 60�62

 
Комбинезон / 

Комбінезон  
74400 74401 74402 74403 74404 74405 74406
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Материал 60% хлопок. 40% полиэстер. Влагонепроницаемый 

Подкладка 100% стеганый полиэстер

Температурный режим до l45 °С

Самые комфортные условия работы при восьмичасовом рабочем дне достигаются

при средней физической активности

Beaver комбинезон / Beaver комбінезон

Матеріал 60% бавовна. 40% поліестер. Вологонепроникний 

Підкладка 100% стьобаний поліестер

Температурний режим до l45 °С

Найбільш комфортні умови роботи при восьмигодинному робочому дні 

досягаються при середній фізичній активності

BEAVER

Размер S M L XL XXL XXXL

 комбинезон 57619 57620 57621 57622 57623 57624

 куртка 57639 57640 57641 57642 57643 57644

 брюки 57649 57650 57651 57652 57653 57654

куртка длинная 57629 57630 57631 57632 57633 -

Застежка молния от брюк до шеи. Капюшон подбитый мехом с затяжкой. 

Светоотражающая полоса на штанинах. Одна спереди, одна сзади. Молния на 

штанинах снизу до светоотражающей полосы. На поясе эластичная резинка. Два 

кармана на кнопках на груди. Карман для мобильного телефона на груди. Один 

внутренний карман. Два кармана на брюках. 

Застібка блискавка від штанів до шиї. Каптур: підбитий хутром із затягуванням.  

Світловідбивна смуга на штанинах. Одна попереду, одна позаду. Блискавка на 

штанинах знизу до світловідбивної смуги. На поясі еластична резинка. Дві кишені 

на кнопках на грудях. Кишеня для мобільного телефону на грудях. Одна внутрішня 

кишеня. Дві кишені на штанах. 

Beaver куртка / Beaver куртка

Подкладка 100% искусственных мех. Застежка — молния снизу  до шеи, плюс 

накладка на кнопках. Капюшон: подбитый мехом с затяжкой. Снимается. На поясе 

эластичная резинка. Два кармана на кнопках на груди. Карман для мобильного 

телефона на груди. Один внутренний карман. Два кармана снизу. 

Підкладка 100% штучне хутро. Застібка блискавка знизу  до шиї, плюс накладка на 

кнопках. Каптур: підбитий хутром із затягуванням. Знімається. На поясі еластична 

резинка. Дві кишені на ґкнопках на грудях. Кишеня для мобільного телефону на 

грудях. Одна внутрішня кишеня. Дві кишені знизу. 

Beaver штаны / Beaver штани

Светоотражающая полоса на штанинах. Одна спереди, одна сзади. Молния на 

штанинах снизу до светоотражающей полосы. Регулируемые лямки с пластиковыми 

креплениями. Два кармана.

Світловідбивна смуга на штанинах. Одна попереду, одна позаду. Блискавка на 

колошах знизу до світловідбивної смуги. Регульовані лямки із пластиковими 

кріпленнями. Дві кишені.

CE EN 342 

Размер�Розмір U

 шапка 57610

Beaver top

Материал: снаружи 60% хлопок, 40% полиэстер. 

Внутри подбита мехом.  Единый размер.

Матеріал: зовні 60% бавовна, 40% поліестер. 

Усередині підбито хутром. Єдиний розмір.

Beaver куртка длинная / Beaver куртка довга 

Удлиненная куртка со светоотражающей полосой на груди. Подкладка 100%  

искусственных мех. Застежка — молния от низа до верха воротника закрыта 

планкой на кнопках. Съемный и утепленный капюшон. Два кармана снизу, на груди 

два кармана на кнопках и один для мобильного телефона. Один внутренный карман.

Подовжена куртка зі світловідбиваючою стрічкою на грудях. Підкладка 100%  

штучне хутро. Застібка — блискавка від низу до верху коміра закрита планкою 

на кнопках. Каптур утеплений, знімається. Дві кишені знизу, на грудях дві кишені 

на кнопках та одна для мобільного телефона. Одна внутрішня кишеня.
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TAO    

Материал: Влагостойкая дышащая мембрана (94% полиэстер + 6% спандекс)

Цвет: Черный

Подкладка: 100% Полиэстер

Водостойкость: 8000 мм

Воздухопроницаемость: 3000 mpv

Матеріал: Вологостійка дихаюча мембрана (94% поліестер + 6% спандекс)

Колір: Чорний

Підкладка: 100% Поліестер

Водостійкість: 8000 мм

Повітропроникність: 3000 mpv

Артикул / Артикул Размер / Розмір

Жилет / Жилет 5TAGB M-XXL

Куртка короткая / Куртка коротка 5TABB M-XXL

Куртка длинная / Куртка довга 5TAOB M-XXL

Брюки / Брюки 5TAPB S-XL

Застежка: Наплечные лямки с поясом. Ширинка на молнии

Карманы:  2 внутренних по бокам

Застібка: Наплічні лямки з поясом. Ширінка на блискавці

Кишені: 2 внутрішніх по боках

Брюки / Брюки

Застежка: Молния до верха воротника, с клапаном на кнопках

Воротник: Классический (у курток), стойкой (у жилета)

Манжеты: Эластично затягиваются на липучке

Карманы: 4 внешних и 1 внутренний

Капюшон: Влагостойкий, можно спрятать или отстегнуть от воротника  

(у короткой куртки)

Застібка: Блискавка до верха коміра, клапан на кнопках

Комір: Класичний (у курток), стійкою (у жилета)

Манжети: Еластично закриваються на липучці

Кишені: 4 зовнішніх та 1 внутрішній

Каптур: Вологостійкий, можна сховати або відстебнуті від коміра  

(у короткої куртки)

Куртки и жилет / Куртки та жилет

CE EN 342 
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Верх: 210Т полиэстер Oxford, покрытый ПВХ 

Подстежка: Искусств. мех, 70% акрил, 30% полиэстер

Подкладка: 100% полиэстер, на рукавах полиамид 60 г/м2

Рукава и низ куртки: На трикотажной резинке

Верх: 210Т полиестер Oxford, вкритий ПВХ 

Підстібка: Штучне хутро 70% акріл, 30% поліестер

Підкладка: 100% поліестер, на рукавах поліамід 60 г/м2

Рукава і низ куртки: На трикотажній резинці

Цвет/Колір Артикул / Артикул Размер / Розмір

Синий/Синій 5ZEFB SlXXL

Черный/Чорний 5ZEFN SlXXXL

ZEFLY 
Мультисезонная куртка пилота «2 в 1»/ 
Мультисезонна куртка пілота «2 в 1»

CE EN 14058

Короткие зимние куртки. Идеальная модель для работы в неблаго-

приятных погодных условиях. Дополнительная теплая подстежка из 

искусственного меха в виде жилета по всей куртке, в том числе и 

на воротнике. Утепленные отстегивающиеся рукава. Семь карма-

нов, в том числе один на рукаве, и два для мобильного телефона 

(внутренний и внешний). Возможна следующая трансформация: 

теплая зимняя куртка – демисезонная куртка без меха – жилет.

Короткі зимові куртки. Ідеальна модель для роботи за несприятли-

вих погодних умов. Додаткова тепла підстібка зі штучного хутра у 

вигляді жилета по всій куртці, зокрема і на комірі. Рукава утеплені і 

знімаються. Сім кишень, зокрема одна на рукаві, і дві для мобільно-

го телефону (внутрішня і зовнішня). Можлива наступна трансфор-

мація: тепла зимова куртка – демісезонна куртка без хутра – 

жилет.

Материал: Полиэстер/хлопок

Размер: Регулируется

Возможность нанесение логотипов

57160–57165 
Бейсболки USA

Матеріал: поліестер/бавовна 

Розмір: Регулюється 

Можливість нанесення логотипів

Цвет: 57140 — синий, 57141 — черный

Материал: 100%  акрил

Внутри: 40гр/м2 ткань Thinsulatetm

Размер: Единый

Материал: 100 % полер флис

Плотность: 250 г/м2

Цвет: Черный

Единый размер

Колір: 57140 — синій, 57141 — чорний 

Матеріал: 100%  акрил 

Усередині: 40гр/м2 тканина Thinsulatetm 

Розмір: Єдиний

Матеріал: 100% полер фліс

Щільність: 250 г/м2

Колір: Чорний

Єдиний розмір

Цвет: 57150 — зеленый, 57151 — синий

Материал: Влагонепроницаемый нейлон

Внутри: Акрил

Защищает уши и подбородок. Размер единый

57150 57151
Шапка WARM CAP

Колір: 57150 – зелений, 57151 – синій 

Матеріал: Вологонепроникний нейлон 

Усередині: Акрил 

Захищає вуха і підборіддя. Розмір єдиний

57140 57141
Шапка SAILOR CAP

5BALB
Балаклава / Балаклава 

     Белый / Білий                Синий / Синій 

     57160                        57161 

Зеленый / Зелений      Красный / Червоний

        57162   57165
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Сигнальная продукция 
и сигнальная одежда/
Сигнальна продукція  
та  сигнальний одяг
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Ма те рі а ли  
пі дви ще ної по міт но сті
 
Сигнальний одяг призначений для помітності працівника, як вдень,  

так і вночі. Людину, одягнену в такий одяг, легше побачити при будь-яких 

погодних умовах.

Одяг виготовлений з люмінесцентного матеріалу, головна властивість 

якого добра помітність на далеких відстанях. Висока видимість таких 

матеріалів, поверхня яких, здається, випромінює світло сама, отримана, 

завдяки їх здатності поглинати енергію в зонах близьких до ультрафіоле-

ту, і потім перетворювати її в світло. Таким чином, люмінесцентні кольори 

здаються більш світлими (яскравими), ніж стандартні кольори і дозволя-

ють людині, яка носить такий одяг, бути добре помітною.

Матеріал, що відбиває, повертає світло до джерела випромінювання, 

надаючи предмету «помітність» навіть при слабкому освітленні. Відбивач 

допомагає очам помітити слабке світло, повертаючи його до первісного 

джерела, наприклад, до фар автомобіля. Матеріал візуально здається 

більш блискучим і надає кращу помітність одягу, на який він наноситься.

Моделі і класи

Існує три класи сигнального одягу. Кожен клас вказує мінімально необхід-

ну площу поверхні світловідбиваючого матеріалу, відповідно до наведеної 

нижче таблиці.

   3-й клас має найвищий показник помітності. До нього відносяться 

подовжені куртки, короткі куртки, комбінезони та комплекти  

курта-брюки

   2-й клас представляє середній рівень. До нього відносяться жилети 

і накидки або куртки без відбиваючих стрічок на рукавах.

   1-й клас має найменший показник помітності. До нього відносяться 

вироби маленьких розмірів, наприклад, брюки, рукавички, шапки.

Вимоги до світловідбиваючих матеріалів

Світловідбиваючі матеріали повинні відповідати вимогам класу 2  

стандарту EN 471:2003 (клас 2 найпоширеніший)

Маркування

На сигнальному одязі високої помітності повинна стояти піктограма і,  

в разі потреби, необхідний рівень.

Перший рівень Х біля піктограми вказує на клас поверхні матеріалу,  

відповідно до вищевказаної таблиці.

Другий рівень Y вказує на наявність матеріалу, що відбиває,  

згідно вимогам стандарту EN 471:2003.

Ма те ри а лы  
по вы шен ной за мет но сти

Сигнальная одежда предназначена для заметности работника, как днем, 

так и ночью. Человека, одетого в такую одежду, легче увидеть при любых 

погодных условиях.

Одежда изготовлена из люминесцентного материала, главное свойство кото-

рого хорошая заметность на дальнем расстоянии. Высокая видимость таких 

материалов, поверхность которых, кажется, излучает свет сама, получена, 

благодаря их способности поглощать энергию в зонах близких к ультрафио-

лету, и потом преобразовывать ее в свет. Таким образом, люминесцентные 

цвета кажутся более светящимися (яркими), чем стандартные цвета и позво-

ляют человеку, который носит такую одежду, быть хорошо заметным.

Отражающий материал возвращает свет к источнику излучения, придавая 

предмету «заметность» даже при слабом освещении. Отражатель помогает 

глазам заметить слабый свет, возвращая его к первоначальному источнику, 

например, к фарам автомобиля. Материал зрительно кажется более блестя-

щим и придает лучшую заметность одежде, на которую он наносится.

Модели и классы

Существует три класса сигнальной одежды. Каждый класс указывает мини-

мально необходимую площадь поверхности светоотражающего материала, 

согласно приведенной ниже таблице.

   3-й класс имеет самый высокий показатель заметности. К нему относятся 

удлиненные куртки, короткие куртки, комбинезоны и комплекты  

курта-брюки

   2-й класс представляет средний уровень. К нему относятся жилеты 

и накидки или куртки без отражающих лент на рукавах.

   1-й класс имеет наименьший показатель заметности. К нему относятся 

изделия маленьких размеров, например, брюки, перчатки, шапки.

Требования к светоотражающим материалам

Светоотражающие материалы должны соответствовать требованиям класса 

2 стандарта EN 471:2003 (класс 2 самый распространенный)

Маркировка

На сигнальной одежде высокой заметности должна стоять пиктограмма и,  

в случае необходимости, требуемый уровень. 

Первый уровень Х возле пиктограммы указывает на класс поверхности  

материала, согласно вышеуказанной таблицы. 

Второй уровень Y указывает на наличие отражающего материала, согласно 

требованиям стандарта EN 471:2003. 

 Класс одежды / Клас одягу
3�й класс

3�й клас

2�ой класс

2�й клас

1�й класс

1�й клас

 Базовый материал / Базовий матеріал 0,80 м3 0,50 м3 0,14 м3

 Светоотражающий материал  / Світловідбиваючий матеріал 0,20 м3 0,13 м3 0,10 м3

Таблица соответствия размеров одежды/ 
Таблиця відповідності розмірів одягу

А обхват груди, см./обхват грудей, см          В обхват талии, см./обхват талії, см           С обхват бедер, см./обхват стегон, см          D рост, см./зріст, см

Размер/Розмір 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62 64-66

А 81–88 89–96 97–104 105–112 113–120 121–128 129–136 137–144

В 69-76 77-84 85–92 93–100 101–108 109–116 117–124 125–132

С 85–92 93–100 101–108 109–116 117–124 125–132 133–140 141–148

D 156–164 156–164 164–172 172–180 180–188 188–196 196–204 196–204

Буквенное обозначение/

Літерне позначення
XS S M L XL XXL XXXL XXXXL

Цифровое обозначение/

Цифрове позначення
0 1 2 3 4 5 6 7
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Материал: Полиэстер 120 гр/м2. Люминесцентный 

Светоотражение: Две вертикальные и одна горизонтальная 

полосы, 2 класс

Застежка: На липучке

Возможность нанесения логотипа

70216X70236 
Жилет сигнальный YARD / 
Жилет сигнальний YARD

Матеріал: Поліестер 120 гр/м2. Люмінесцентний  

Світловідбивання: Дві вертикальні та одна горизонтальна смуги, 

2 клас 

Застібка: На липучці 

Можливість нанесення логотипу

CE EN 471 class 2.2

Материал: Полиэстер 120 гр/м2. Люминесцентный 

Светоотражение: Две горизонтальные параллельные полосы, 2 класс

Застежка: На липучке

Возможность нанесения логотипа

70202 70222   
Жилет сигнальный YARD ECO / 
Жилет сигнальний YARD ECO

Матеріал: Поліестер 120 гр/м2. Люмінесцентний  

Світловідбивання: Дві горизонтальні паралельні смуги, 2 клас 

Застібка: На липучці 

Можливість нанесення логотипу

CE EN 471 class 2.2

70300 
Конус сигнальный/ 
Конус сигнальний

Матеріал: Пластик(поліетилен) 

Колір: Червоний з двома білими смужками. Світловідбиваючий 

Висота: 50см

Размер / Розмір XL

 Желтый / Жовтий 70216

 Оранжевый / Оранжевий 70236

Размер/Розмір XL

 Желтый / Жовтий 70202

 Оранжевый / Оранжевий 70222

Материал: Неклейкий  пластик (полиэтилен)

Цвет: Красноlбелые диагональные полосы

Длина: 100м

Ширина: 50мм

70010 
Сигнальная лента/ 
Сигнальна стрічка

Матеріал: Неклейкий  пластик (поліетилен) 

Колір: Червоноlбілі діагональні смуги 

Довжина: 100м

Ширина: 50мм

Материал: Пластик(полиэтилен)

Цвет: Красный с двумя белыми полосками. Светоотражающий

Высота: 50см
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Цвет / Колір Артикул / Артикул Размер / Розмір

Желтый с синим/  

Жовтий з синім
7PAJV S-XXXL

Оранжевый с синим/ 

Оранжевий з синім
7PAOV S-XL

Материал: 60% хлопок, 40% полиэстер. Плотность 245 г/м2

Застежка: Пуговицы, с клапаном на кнопках

Воротник: Классический

Манжеты: Эластично затягиваются на липучке

Карманы:  2 Внешних сверху и 1 на груди для телефона

Матеріал: 60% бавовна, 40% поліестер. Щільність 245 г/м2

Застібка: Ґудзики, з клапаном на кнопках

Комір: Класичний

Манжети: Еластично закриваються на липучці

Кишені: 2 Зовнішніх зверху та 1 на грудях для телефону

Цвет / Колір Артикул / Артикул Размер / Розмір

Желтый с синим/  

Жовтий з синім
7PAJP XS-XXL

Оранжевый с синим/ 

Оранжевий з синім
7PAOP S-XXL

Материал: 60% хлопок, 40% полиэстер. Плотность 245 г/м2

Застежка: Пуговица, на пояс можно одеть ремень

Карманы:  2 Внешних по бокам и 1 сзади

Матеріал: 60% бавовна, 40% поліестер. Щільність 245 г/м2

Застібка: Ґудзик, на пояс можна одягнути ремінь

Кишені: 2 Зовнішніх по боках та 1 позаду

PATROL 
Куртка / Куртка CE EN 471 class 2.2

PATROL 
Брюки / Брюки CE EN 471 class 1.2
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STATION 
Куртка мужская / Куртка чоловіча

Цвет / Колір Артикул / Артикул Размер / Розмір

Желтый / Жовтий 70630 M-XXXL

Оранжевый / Оранжевий 70640 M-XXL

Материал: Влагостойкая дышащая мембрана (94% полиэстер + 6% спандекс)

Подкладка: 100% полиэстер

Утеплитель: 310 г/м2 полер флис

Водостойкость: 8000 мм

Воздухопроницаемость:  3000 mpv

Застежка: Молния до верха воротника

Капюшон: Утепленный, на эластичном шнурке с фиксаторами, 

можно спрятать в воротник

Манжеты: Эластично затягиваются на липучке

Карманы:  2 Внешних внизу и 1 на груди

Матеріал: Вологостійка дихаюча мембрана (94% поліестер + 6% спандекс)

Підкладка: 100% поліестер

Утеплювач: 310 г/м2 полер фліс

Водостійкість: 8000 мм

Повітропроникність: 3000 mpv

Застібка: Блискавка до верха коміра

Каптур: Утеплений, на еластичному шнурку з фіксаторами, 

можна сховати у комір

Манжети: Еластично закриваються на липучці

Кишені: 2 Зовнішніх знизу та 1 на грудях

CE EN 471 class 2.2 (без рукавов)  EN 471 class 3.2 (с рукавами)
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HI-WAY 
Куртка / Куртка

Материал: Влагостойкий полиэстер 300 Д (70% полиэстер, 30% полиуретан)

Подкладка: Полиэстер Taffetas 190 Т

Утеплитель: Полиэстер 180 г/м2 

Застежка: Молния до верха воротника, клапан на кнопках

Капюшон: Влагостойкий, можно спрятать или отстегнуть от воротника

Манжеты: На трикотажной резинке

Карманы: 2 Внешних внизу, 1 на груди для телефона, 1 внутренний

Матеріал: Вологостійкий поліестер 300 Д (70% поліестер, 30% поліуретан)

Підкладка: Поліестер Taffetas 190 Т

Утеплювач: Поліестер 180 г/м2

Застібка: Блискавка до верха коміра, клапан на кнопках

Каптур: Вологостійкий, можна сховати або відстебнуті від коміра

Манжети: На трикотажній резинці

Кишені: 2 Зовнішніх знизу, 1 на грудях для телефону, 1 внутрішній

CE CE EN 471 class 3.2,  EN 343 class 3.1
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Цвет / Колір Артикул / Артикул Размер / Розмір

Желтый / Жовтий 70410 M-XXL

Желтый с синим / Жовтий  з синім 70450 S-XXXL

Оранжевый с синим / Оранжевий з синім 70460 S-XXL

Желтый с зеленым / Жовтий з зеленим 70470 M-XXL

Красный с синим / Червоний з синім 70480 M-XXL

Желтый с серым / Жовтий з сірим 70490 S-XXXL
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AIRPORT 
Куртка женская / Куртка жіноча

Цвет / Колір Артикул / Артикул Размер / Розмір

Желтый с синим / Жовтий  з синім 7AILY XS-L

Оранжевый с синим / Оранжевий з синім 7AILO XS-L

Материал: Влагостойкая дышащий полиэстер Oxford 300 D

Подкладка: Черный флис  300 г/м2, 100% полиэстер 

Утеплитель: Полиэстер 180 г/м2

Водостойкость: 5000 мм

Воздухопроницаемость: 5000 mpv

Застежка: Молния до верха воротника, клапан на кнопках

Капюшон: Утепленный, можно спрятать или отстегнуть от воротника

Манжеты: Эластично закрываются на липучке

Карманы: 2 Внешних внизу и 2 внутренних (из которых 1 для телефона)

Матеріал: Вологостійкий дихаючий поліестер Oxford 300 D

Підкладка: Чорний фліс 300 г/м2, 100% поліестер

Утеплювач: Поліестер 180 г/м2

Водостійкість: 5000 мм

Повітропроникність: 5000 mpv

Застібка: Блискавка до верха коміра, клапан на кнопках

Каптур: Утеплений, можна сховати або відстебнуті від коміра

Манжети: Еластично закриваються на липучці

Кишені: 2 Зовнішніх знизу та 2 внутрішніх (з яких 1 для телефону)

CE CE EN 471 class 3.2,  EN 343 class 3.2
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Влагостойкая 
продукция
Вологостійка 
продукція
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Одяг вологостійкий  

Одяг з полівінілхлориду (ПВХ) чудово захищає від дощу і вітру при 

будьlяких видах робіт за межами приміщення. Вологостійкий одяг широко 

використовується шляховиками, нафтовиками, будівельниками, при 

судоремонтних роботах, в сільському господарстві і багатьох інших 

галузях. Головними її перевагами є відмінна вологостійкість, 

зручність у роботі і низька ціна!

Одежда влагостойкая
Одежда из поливинилхлорида (ПВХ) превосходно защищает от дождя и 

ветра при любых видах работ за пределами помещения. Влагостойкая 

одежда широко используется дорожниками, нефтяниками, строителями, 

при судоремонтных работах, в сельском хозяйстве и многих других 

отраслях. Главными ее преимуществами является отличная 

влагостойкость, удобство в работе и низкая цена!

50500  
Костюм рыбака /  
Костюм рибалки

Материал: Полиамид, покрытый мягким ПВХ

Толщина: 0,18 мм, швы прошиты и пропаяны

Длина куртки: 85 см.

Капюшон: Фиксируется завязками по размеру головы, 

можно спрятать в воротник

Застежка: Молния

Карманы: 2 внешних с клапанами

Низ куртки: Регулируемый, на шнурке

Штаны: На резинке

Индивидуальная упаковка: Да

Матеріал: Поліамід, покритий м'яким ПВХ

Товщина: 0,18 мм, шви прошиті й пропаяні

Довжина куртки: 85 см

Каптур: Фіксується зав'язками по розмірі голови, можна сховати 

в комір

Застібка: Блискавка

Кишені: 2 зовнішні з клапанами

Низ куртки: Регульований, на шнурку

Штани: На резинці

Індивідуальна упаковка: Так

Размер / Розмір L XL XXL XXXL

Зеленый / Зелений 50501 50502 50503 50504

Желтый / Жовтий 50511 50512 50513 50514

Синий / Синій 50521 50522 50523 50524

CE EN 340
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Материал: Двойное покрытие ПВХ на основе полиестера с х/б

Толщина: 0,32 мм, швы пропаяны

Длинна куртки: 85 см

Капюшон: Фиксируется завязками по размеру головы

Застежка: Молния с клапаном на кнопках

Спина: С отверстиями для доступа воздуха

Карманы: 2 внешних с клапанами

Низ куртки: Регулируемый на шнурке

Штаны: На резинке

Индивидуальная упаковка: Да

50200 Костюм ПВХ / Костюм ПВХ

Матеріал: Подвійне покриття ПВХ на основі поліестера з бавовною

Товщина: 0,32 мм, шви пропаяні

Довжина куртки: 85 см

Каптур: Фіксується зав'язками по розміру голови

Застібка: Блискавка із клапаном на кнопках

Спина: З отворами для доступу повітря

Кишені: 2 зовнішні із клапанами

Низ куртки: Регульований на шнурку

Штани: На резинці

Індивідуальна упаковка: Так

Размер / Розмір L XL XXL XXXL

Зеленый / Зелений 50201 50202 50203 50204

Желтый / Жовтий 50211 50212 50213 50214

CE EN 340

Материал: Двойное покрытие ПВХ на основе полиестера с х/б

Толщина: 0,32 мм, швы пропаяны

Длина: 120 см

Капюшон: Фиксируется завязками по размеру головы

Застежка: Молния с клапаном на кнопках

Спина: С отверстиями для доступа воздуха

Карманы: 2 внешних с клапанами

Индивидуальная упаковка: Да

50300 Плащ ПВХ / Плащ ПВХ

Матеріал: Подвійне покриття ПВХ на основі поліестера з бавовною 

Товщина: 0,32 мм, шви пропаяні

Довжина: 120 см

Каптур: Фіксується зав'язками по розміру голови

Застібка: Блискавка із клапаном на кнопках

Спина: З отворами для доступу повітря

Кишені: 2 зовнішніх із клапанами

Індивідуальна упаковка: Так

Размер / Розмір L XL XXL XXXL

Зеленый / Зелений 50301 50302 50303 50304

Желтый / Жовтий 50311 50312 50313 50314

CE EN 340
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50731–50734, 50711–50714, 50541–50544  
Костюм Полиамид Fluo / Костюм Поліамід Fluo

Размер / Розмір L XL XXL XXXL

Оранжевый Fluo с синим / Оранжевий Fluo з синім 50731 50732 50733 50734

Желтый Fluo с синим / Жовтий Fluo з синім 50711 50712 50713 50714

Камуфлированный / Камуфльований 50541 50542 50543 50544

Материал: Полиамид, покрытый мягким ПВХ

Толщина: 0,18 мм, швы прошиты и пропаяны

Длина куртки: 85 см.

Капюшон: Фиксируется завязками по размеру головы, 

можно спрятать в воротник

Застежка: Молния

Карманы: 2 внешних с клапанами

Низ куртки: Регулируемый, на шнурке

Штаны: На резинке

Индивидуальная упаковка: Да

Матеріал: Поліамід, покритий м'яким ПВХ

Товщина: 0,18 мм, шви прошиті й пропаяні

Довжина куртки: 85 см

Каптур: Фіксується зав'язками за розміром голови, можна сховати 

в комір

Застібка: Блискавка

Кишені: 2 зовнішні з клапанами

Низ куртки: Регульований, на шнурку

Штани: На резинці

Індивідуальна упаковка: Так

CE EN 340
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Материал: Двойное покрытие ПВХ на основе полиестера с х/б

Цвет: Зеленый — арт. 56175 и 56176. Белый — арт. 56180 и 56181

56175, 56176, 56180, 56181
Фартук ПВХ / Фартух ПВХ

Матеріал: Подвійне покриття ПВХ на основі поліестера з бавовною

Колір: Зелений — арт. 56175 і 56176. Білий — арт. 56180 і 56181

Код / Код Размер /Розмір

56175 и 56180 110 х 75 см

56176 и 56181 120 х 90 см

Материал: Полиамид, покрытый мягким ПВХ

Толщина: 0,18 мм

Длина: 120 см

Капюшон: Можно спрятать в воротник

Застежка: Молния

Спина: С отверстиями для доступа воздуха

Карманы: 2 внешних с клапанами

Индивидуальная упаковка: Да

50600 Плащ Рыбака / Плащ Рибалки

Матеріал: Поліамід, покритий м'яким ПВХ

Товщина: 0,18 мм

Довжина: 120 см

Каптур: Можна сховати в комір

Застібка: Блискавка

Спина: З отворами для доступу повітря

Кишені: 2 зовнішніх з клапанами

Індивідуальна упаковка: Так

Размер / Розмір L XL XXL XXXL

Зеленый/Зелений 50601 50602 50603 50604

Желтый/Жовтий 50611 50612 50613 50614

Синий/Синій 50621 50622 50623 50624

CE EN 340

Материал: Полиамид, покрытый мягким ПВХ

Толщина: 0,18 мм

Капюшон: Можно спрятать в воротник

Застежка: 2 молнии по всей длине

Индивидуальная упаковка: Да

50582, 50583, 50591, 50593  
Комбинезон 2ZIP / Комбінезон 2ZIP

Матеріал: Поліамід, покритий м’яким ПВХ

Товщина: 0,18 мм

Каптур: Можна сховати в комір

Застібка: 2 блискавки на всю довжину

Індивідуальна упаковка: Так

CE EN 340

Цвет / Колір Артикул / Артикул Размер / Розмір

Зеленый / Зелений 50582–50583 XL-XXL

Темно-синий / Темно-синій 50591–50593 L-XXL
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Тенты / Тенти 90 г/м2

Материал: Полиэтилен плетеный, двухцветный —  

синий и зеленый

Люверсы: Каждый метр

Матеріал: Поліетилен Плетений, двокольоровий — 

синій і зелений 

Люверси: Кожен метр

Длина 20 м.

Диаметр 8 мм.

77020 ТРОС / ТРОС

Довжина 20 м

Діаметр 8 мм

77116 1,5 м х 6 м
77123 2 м х 3 м
77135 3 м х 5 м
77145 4 м х 5 м
77146 4 м х 6 м
77158 5 м х 8 м
77182 8 м х 12 м

Тенты / Тенти 150 г/м2

77323 2 м х 3 м
77345 4 м х 5 м
77360 6 м х 10 м

CE

Тенты / Тенти 250 г/м2

77523 2 м х 3 м
77545 4 м х 5 м
77560 6 м х 10 м

CE

CE

Материал: Полиэтилен плетеный, двухцветный —  

синий и зеленый

Люверсы: Каждые 50 см

Матеріал: Поліетилен Плетений, двокольоровий — 

синій і зелений 

Люверси: Кожні 50 см

Материал: Полиэтилен плетеный, двухцветный —  

зеленый и черный

Люверсы: Каждый метр

Матеріал: Поліетилен плетений, двокольоровий — 

зелений і чорний 

Люверси: Кожен метр
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Обувь
Взуття
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Мар ки ров ка СЕ на за щит ной ра бо чей об уви 

сви де тель ству ет о том, что она от ве ча ет ос нов-

ным тре бо ва ниям ев ро пей ской ди рек ти вы 

89/686/ЕЭС от но си тель но Средств Ин ди ви ду-

аль ной За щи ты утвер жден ной тех ни че ским 

цен тром SA TRA за №0312. Она так же сви де-

тель ству ет, что об увь сер ти фи ци ро ва на на 

со от вет ствие ев ро пей ским нор мам EN345 и 

EN347, а так же от ве ча ет нор ме EN344.

СТАН ДАР ТЫ

EN ISO 20344 Мар ки ров ка сви де тель ству ет о 

том, что про дук ция со от вет ству ет об щим тре бо-

ва ниям, предъя вляе мым про фес сио наль ной 

ра бо чей об уви. Этот стан дарт мо жет быть 

ис поль зо ван толь ко сов ме стно со стан дар та ми 

ENISO 20345 и ENISO 20347, ко то рые опре де ля-

ют до пол ни тель ные тре бо ва ния к об уви в за ви си-

мо сти от раз ных ри сков.

EN ISO 20345 Мар ки ров ка сви де тель ству ет, 

что дан ный то вар клас си фи ци ру ет ся в ка те го-

рии про фес сио наль ной за щит ной об уви. Эта 

нор ма опре де ля ет, что из де лия от ве ча ют, как 

об щим тре бо ва ниям, ука зан ным в стан дар те 

EN344, так и до пол ни тель ным, имею щим  

от но ше ние к за щи те. Эта об увь ос на ще на 

защитной встав кой в но сок для за щи ты  

от уда ров си лой до 200Дж, воз мож ных на про-

из вод стве.

EN ISO 20347 Мар ки ров ка сви де тель ству ет, 

что дан ный то вар клас си фи ци ру ет ся в ка те го-

рии про фес сио наль ной ра бо чей об уви. Эта 

ка те го рия от ли ча ет ся от ка те го рии про фес сио-

наль ной за щит ной об уви тем, что не име ет 

за щит ной встав ки в но сок, пре дот вра щаю щей 

пов реж де ние но ги от уда ра.

Рас ши фров ка мар ки ро вок

Лю бая про фес сио наль ная об увь дол жна иметь 

мар ки ров ку.

Мар ки ров ка СЕ с ука за ни ем стан дар та — иден-

ти фи ка цион ный но мер про из во ди те ля — сим вол, 

оз на ча ю щий уро вень за щи ты, — да ту про из вод-

ства (квар тал/год) — груп па то ва ра — раз мер.

В та бли це изо бра же ны сим во лы мар ки ро вок и 

их зна че ние, ко то рое мо жет быть на не се но на 

то вар, если со от вет ствую щие свой ства яв ля-

ют ся необхо ди мы ми.

До пол ни тель ная за щи та

P Защита от протыкания (1100 Ньютон)  

E Поглощение энергии каблуком

A Антистатическая обувь

CI  Подошва, изолирующая от низких 

температур

HRO  Термостойкая подошва  

(до 300 °С до 60 секунд)

ORO Защита от гидрокарбонатов

SRA  Сопротивление скольжению подошвы  

на керамических поверхностях

SRC  Сопротивление скольжению подошвы  

на керамических и металлических 

(стальных) поверхностях

Пре ду преж де ние 

От сут ствие мар ки ров ки сви де тель ству ет о том, 

что об увь не удо вле тво ря ет со от вет ству ю щим 

тре бо ва ниям и не ре ко мен ду ет ся к ис поль зо ва-

нию в зо нах с по вы шен ным уров нем рис ка.

Срок ис поль зо ва ния и хра не ния об уви из го то-

влен ной из лю бых, да же на и бо лее ка че ствен-

ных, ма те ри а лов, не мо жет пре вы шать два го да.

В слу чае, если хра не ние об уви про ис хо ди ло  

в не над ле жа щих усло виях, ка че ство ма те ри а-

ла мо жет существенно сни зить ся. К на и бо лее 

не бла го при ят ным фак то рам, влия ющим 

на сни же ние ка че ства из де лий, от но сят ся:

 тем пе ра ту ра

 по вы шен ная влаж ность

 из ме не ние ха рак те ри стик ма те ри а ла,  

в том чи сле под ме ха ни че ским воз дей стви ем.

Срок эксплуатации за ви сит от ча сто ты 

использования, сте пе ни из но шен но сти,  

усло вий ра бо ты. 

Ан ти ста ти че ская об увь

Антистатическую обувь используют в случаях, 

когда необходимо свести к минимуму элек-

тростатическое напряжение (путем «стека-

ния» электрических зарядов через подошву), 

избегая, таким образом, риска воспламенения 

паров и других легко воспламеняемых мате-

риалов. Или в случае риска поражения элек-

трическим током от какого-либо электропри-

бора или его частей. Тем не менее, необходи-

мо знать, что антистатическая обувь не может 

гарантировать надлежащую защиту от пора-

жения электрическим током, поскольку изде-

лие обеспечивает электростатическое сопро-

тивление только между ногой работника 

и поверхностью.

Если риск поражения электротоком 

не мо жет быть ис клю чен пол но стью, 

то необхо ди мо пред при нять до пол ни тель-

ные ме ры бе зо пас но сти. Та кие ме ры,  

так же как и до пол ни тель ные ис пы та ния, 

ого во рен ные ни же, дол жны со ста влять 

часть обя за тель ной про грам мы по кон тро-

лю бе зо пас но сти ра бо че го ме ста.

Опыт по ка зы ва ет, что для обес пе че ния 

ан ти ста ти че ских свойств, из де лие дол жно 

иметь вну трен нее со про тив ле ние до 1000 

МОм в нор маль ных усло виях на про тя же-

нии все го сро ка служ бы.

100 кОм — ни жняя гра ни ца со про тив ле ния, 

ко то рая мо жет обес пе чить ча стич ную за щи-

ту от поражения электротоком или воз го ра-

ния в слу чае де фек та элек тро при бо ра, ра бо-

таю ще го под на пря же ни ем до 250 V. Тем не 

ме нее, необхо ди мо пре ду пре дить поль зо ва-

те ля, что в не ко то рых слу чаях за щи та, пре-

до ста вляе мая об увью, мо жет ока за ть ся 

не эф фек тив ной и тог да необхо ди мо при ме-

нять дру гие ме то ды за щи ты.

Элек тро со про тив ле ние об уви мо жет зна чи-

тель но из ме нять ся под воз дей стви ем сги ба-

ния, за гряз не ния или на мо ка ния. В каж дом 

кон крет ном слу чае необхо ди мо убе дить ся в 

том, что из де лия спо соб ны вы пол нить свою 

за щит ную функ цию. По э то му же ла тель но, 

что бы ра бот ник уста но вил ме тод ис пы та ния 

эф фек тив но сти на ме сте и про ве рял элек-

тро со про тив ле ние че рез опре де лен ные про-

ме жут ки вре ме ни.

Если об увь ис поль зу ет ся в усло виях, где 

воз мож но за гряз не ние по дош вы, ра бот ник 

дол жен в обя за тель ном по ряд ке про ве рить 

элек три че ские свой ства из де лия пе ред тем 

как вой ти в зо ну по вы шен но го рис ка.

В зо нах ис поль зо ва ния ан ти ста ти че ской 

обу ви со про тив ле ние грун та (по верх но сти) 

не дол жно ни ве ли ро вать за щи ту пре до ста-

влен ную об увью.

Меж ду стель кой и но гой ра бот ни ка не дол-

жно быть ни ка ко го изо ли рую ще го эл емен та. 

В слу чае при сут ствия ка ко гоlли бо «вкла ды-

ша» меж ду стель кой и но гой необхо ди мо 

про ве рить элек три че ские свой ства ком би на-

ции об увь — вкла дыш.

Мягкий уплотнитель
М’який ущільнювач

Жесткий уплотнитель
Жорсткий 

ущільнювач

Усиленная пятка

Посилена 

п’ята

Анатомическая стелька

Анатомічна устілка

Внутренняя часть подошвы

Внутрішня частина підошви

Подошва / Підошва

Верхняя часть подошвы

Верхня частина підошви

Защитная противопрокольная пластина

Захистна протипрокольна пластина

ТЕХ НИ ЧЕ СКАЯ ИН ФОР МА ЦИЯ ПО ИС ПОЛЬ ЗО ВА НИЮ 
ЗА ЩИТ НОЙ И РА БО ЧЕЙ ОБ УВИ

Высокий задник

Високий задник

EN ISO 20345-2007 EN ISO 20347-2007

Любой материал SB: Соответствие общим требованиям стандарта 

Любой материал 

за исключением 

натуральных 

или 

синтетических 

полимеров

S1: SB плюс:

 Закрытый задник

 Антистатические свойства

 Каблук обеспечивает необходимую амортизацию

О1: Общие требования плюс:

 Закрытый задник

 Маслостойкость

 Антистатические свойства

  Каблук обеспечив. необход. амортизацию

S2: как S1 плюс: 

 Сопротивление проникновению и впитыванию воды

О2: как О1 плюс:

  Сопротив. проникн. и впитыв. воды 

S3: как S2 плюс:

 Стойкость подошвы к протыканию

 Антискользящая подошва

О3: как О2 плюс:

 Антискользящая подошва

Натуральные 

и синтетические 

полимеры

S4: как SB плюс:

 Антистатические свойства

 Каблук обеспечивает необходимую амортизацию

 S5: как S4 плюс:

 Стойкость подошвы к протыканию

 Антискользящая подошва
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Мар ку ван ня СЄ на взут ті свід чить про те, 

що то вар за до воль няє ос нов ним ви мо гам 

євро пейсь кої ди рек ти ви 89/686/ЄЄС від но-

сно За со бів Ін ди ві ду аль но го За хи сту 

за твер дже ної тех ніч ним цен тром SA TRA за 

№0312. Це та кож свід чить, що взут тя сер-

ти фі ко ва не на від по від ність євро пейсь ким 

нор мам EN345 і EN347 та від по ві дає нор мі 

EN344.

СТАН ДАР ТИ

EN ISO 20344 Мар ку ван ня свід чить про те, 

що про дук ція від по ві дає за галь ним ви мо гам, 

що ви су ва ють ся до про фе сій но го ро бо чо го 

взут тя. Цей стан дарт мо же бу ти заз на че ний 

тіль ки спіль но зі стан дар та ми EN345 і EN347, 

що виз на ча ють до дат ко ві ви мо ги до взут тя в 

зал еж но сті від різ них ри зи ків.

EN ISO 20345 Мар ку ван ня свід чить, що 

да ний то вар клас ифі ку єть ся в ка те го рії 

про фе сій но го за хи сно го взут тя. Ця нор-

ма виз на чає що ви ро би від по ві да ють як 

за галь ним ви мо гам, що заз на че ні  

в стан дар ті

EN344, так і до дат ко вим ви мо гам, що 

ма ють від но шен ня до за хи сту. Це взут тя 

ос на ще не захисною встав кою в но сок для 

за хи сту від уда рів до 200Дж, які мо жуть 

ви ни кну ти на ви роб ниц тві.

EN ISO 20347 Мар ку ван ня свід чить,  

що да ний то вар клас ифі ку єть ся в ка те го рії 

про фе сій но го ро бо чо го взут тя.  

Ця ка те го рія ві дріз няєть ся від ка те го рії про-

фе сій но го за хи сно го взут тя тим, що не має 

за хи сної встав ки в но сок, що за по бі гає 

уш ко джен ню но ги від уда рів.

Роз ши фров ка мар ку вань

Кож не про фе сій не взут тя по вин но ма ти мар-

ку ван ня:

Мар ку ван ня СЄ з заз на чен ням стан дар ту — 

іден ти фі ка цій ний но мер ви роб ни ка — да ту 

ви роб ниц тва (квар тал/рік) — гру па то ва ру — 

роз мір.

У ниж че на ве де ній та бли ці зо бра же ні сим во ли 

мар ку ван ня та їх нє зна чен ня, що мо жуть бу ти 

на не се ні на то вар, як що від по від ні вла сти во-

сті є необхід ни ми.

До дат ко вий за хист

P Захист від протикання (1100 Ньютон)  

E Поглинання енергії каблуком

A Антистатичне взуття 

CI  Підошва, що  ізолює від низьких  

температур

HRO  Термостійка підошва  

(до 300 °С до 60 секунд)

ORO Захист від гідрокарбонатів

SRA  Опір ковзанню підошви  

на керамічних поверхнях

SRC  Опір ковзанню підошви  

на керамічних і металевих (сталевих) 

поверхнях

За сте ре жен ня 

Від сут ність мар ку ван ня свід чить про те, що 

взут тя не за до воль няє від по від ним ви мо гам 

та не ре ко мен ду єть ся до ви ко ри стан ня в 

зо нах з пі дви ще ним сту пе нем ри зи ку. 

Тер мін ви ко ри стан ня та збе рі ган ня взут тя 

ви ро бле но го з ус іх ма те рі а лів, на віть як що 

бу ли ви ко ри ста ні най якіс ні ші ма те рі а ли, не 

мо же пе ре ви щу ва ти два ро ки. 

У ра зі, як що збе рі ган ня взут тя від бу ваєть ся 

в не на леж них умо вах, якість ма те рі а лу 

мо же суттєво зни зи тись. Най нес прият лі ві ші 

фак то ри, яки мо жуть впли ва ти на зни жен ня 

яко сті ви ро бів:

 тем пе ра ту ра

 пі дви ще на во ло гість

  змі на ха рак те ри стик ма те рі а лу, в то му 

чи сли під ме ха нич ним впли вом.

Тер мін при дат но сті зал ежить від ча сто ти 

ви ко ри стан ня, сту пе ню зно ше но сті, умов 

ро бо ти.

Ан ти ста тич не взут тя

Антистатичне взуття використовують 

у випадках, коли необхідно звести до міні-

муму електростатичну напругу (шляхом 

«стікання» електричних зарядів крізь 

підошву), уникаючи, таким чином, ризику 

займання парів та інших легкозаймистих 

матеріалів. Або в разі ризику ураження 

електричним струмом від якогось електро-

приладу або його частин. Тим не менш, 

необхідно знати, що антистатичне взуття 

не може гарантувати належний захист від 

ураження електричним струмом, оскільки 

виріб забезпечує електростатичний опір 

тільки між ногою працівника і поверхнею. 

Як що ри зик ураження електрострумом не 

був ціл ком усу ну тий, необхід но за стос ува-

ти до дат ко ві за хо ди, щоб йо го уни кну ти. 

Та кі мі ри, та кож як і до дат ко ві ви про бу-

ван ня, при ве де ні ниж че, по вин ні скла да ти 

ча сти ну  обов'яз ко вої про гра ми по кон тро-

лю без пе ки ро бо чо го міс ця.

Дос від по ка зує, що для за без пе чен ня 

ан ти ста тич них вла сти во стей, про дукт 

по вин ен ма ти вну тріш ній опір до 1000 

МОм у нор маль них умо вах протягом 

всього терміну використання. 

100 кОм — ни жня ме  жа опо ру, яка за без-

пе чує част ко вий за хист від ураження елек-

трострумом або за го рян ня, у ви пад ку 

де фек ту елек тро а па ра ту, що прац ює під 

на пру гою до 250V. Утім, вар то по пе ре ди ти  

ко ри сту ва ча, що в де я ких умо вах за хист, 

про по но ва ний взут тям, мо же вия ви ти ся 

не е фек тив ним і то ді по вин ні ви ко ри сто ву-

ва ти ся ін ші ме то ди.

Елек тро оп ір взут тя мо же знач но змі ни ти ся 

під впли вом зги нан ня, заб руд нен ня або зво-

ло жен ня. У кож нім з заз на че них ви пад ків 

необхід но упев ни ти ся в тім, що виріб здат-

ний ціл ком ви ко на ти свою за хи сну функ цію. 

То му ба жа но, щоб прац юю чий уста но вив 

ме тод випробування ефек тив но сті на міс ці і 

пе ре ві ряв елек тро оп ір че рез виз на че ні про-

між ки ча су.

Як що взут тя ви ко ри сто ву єть ся в умо вах 

де мо жли ве заб руд нен ня пі дош ви, пра ців-

ник по вин ен в обов'яз ко во му по ряд ку 

пе ре ві ри ти елек трич ні вла сти во сті про дук-

ту пе ред тим як вві йти в зо ну пі дви ще но го 

ри зи ку.

У зо нах ви ко ри стан ня ан ти ста тич но го 

взут тя опір ґрун ту (по верх ні) не по ви нен 

ану лю ва ти за хист, на да ний взут тям.

Між ус тіл кою і но гою прац юю чо го не 

по вин но бу ти при сут нім ні я ко го ізо люю-

чо го еле мен та. У ви пад ку ж на яв но сті 

яко гось «вкла ди ша» між ус тіл кою і 

но гою необхід но пе ре ві ри ти елек трич ні 

вла сти во сті ком бі на ції че ре ви ки — 

«вкла диш».

Подкладка

Підкладка

Язычек

Язичок

Металлические петли

Металеві петлі

Верхний слой 

подкладки

Верхній шар 

підкладки

Полиуритановый носок

Поліуритановий носок

Внутренний уплотнитель

Внутрішній ущільнувач

ТЕХ НІЧ НА ІН ФОР МА ЦІЯ ПО ВИ КО РИ СТАН НЮ 
ПРО ФЕ СІЙ НО ГО ВЗУТ ТЯ

Защитный 

носок 

Захисний 

носок

Верхний 

уплотнитель

Верхній 

ущільнювач

EN ISO 20345-2007 EN ISO 20347-2007

Будь який матеріал SB: Відповідність загальним вимогам стандарту 

Будь який 

матеріал за 

винятком 

натуральних  

або синтетичних 

матеріалів

S1: SB плюс:

 Закрита задня частина

 Антистатичні властивості

 Каблук забезпечує необхідну амортизацію

О1: Загальні вимоги плюс:

 Закрита задня частина

 Стійкість до мастила 

 Антистатичні властивості

 Каблук забезпечує необхідну амортизацію

S2: як S1 плюс: 

 Опір проникненню й усмоктуванню води

О2: як О1 плюс:

  Опір проникненню й усмоктуванню води 

S3: як S2 плюс:

 Опір підошви до протикання

 Протиковзаюча підошва

О3: як О2 плюс:

 Протиковзаюча підошва

Натуральні та 

синтетичні 

полімери

S4: як SB плюс:

 Антистатичні властивості

 Каблук забезпечує необхідну амортизацію

 S5: як S4 плюс:

 Опір підошви до протикання

 Протиковзаюча підошва



150

CE EN ISO 20345

Защита: S1lP    

Материал: Натуральная черная кожа  

Подошва: Двойной полиуретан c противопрокольной 

вставкой, маслоl, бензоl, химстойкая. 

Антискользящая. Антистатическая

Подкладка: Нетканая   

Язычок: Кожаный    

Задник: Черный полиуретан   

Каблук: Амортизирующий

Носок: Металлическая защитная вставка 

AGATE LOW    9AGAL
AGATE HIGH    9AGAH

SRC

SRC

Захист: S1lP    

Матеріал: Натуральна чорна шкіра  

Підошва: Подвійний поліуретан  

з протипрокольною вставкою, маслоl, бензоl, 

хімстійка. Нековзаюча. Антистатична

Підкладка: Неткана    

Язичок: Шкіряний    

Задник: Чорний поліуретан   

Каблук: Амортизуючий   

Носок: Металева захисна вставка  

Размеры / Розміри 34�49

CE EN ISO 20345

Защита: S3    

Материал: Черная влагостойкая кожа  

 Подошва: Двойной полиуретан  

с противопрокольной вставкой. Антискользящая, 

маслоl, бензоl, химстойкая. Антистатическая

Подкладка: Нетканая  

Язычок: Кожаный    

Задник: Черный полиуретан   

Каблук: Амортизирующий

Носок: Металлическая защитная вставка, 

утолщенный спереди 

AZURITE LOW   9AZUL
AZURITE HIGH   9AZUH

Захист: S3    

Матеріал: Чорна вологостійка шкіра  

Підошва: Подвійний поліуретан  

з протипрокольною вставкою, маслоl, бензоl, 

хімстійка. Нековзаюча. Антистатична

Підкладка: Неткана

Язичок: Шкіряний    

Задник: Чорний поліуретан

Каблук: Амортизуючий

Носок: Металева захисна вставка, 

потовщений спереду 

Размеры / Розміри 36�48
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SRА

SRC

Защита: S3    

Материал: Черная влагостойкая кожа  

Подошва: Двойной полиуретан с противопрокольной 

композитной вставкой. Антискользящая, маслоl, 

бензоl, химстойкая. Антистатическая

Подкладка: Нетканая Tybrelle, дышащая  

Язычок: Полиуретан, утолщенный  

Задник: Полиуретан, утолщенный

Каблук: Амортизирующий

Носок: Композитная защитная вставка

AMBER LOW     9AMBL
AMBER HIGH     9AMBH

Захист: S3    

Матеріал: Чорна вологостійка шкіра 

Підошва: Подвійний поліуретан з протипрокольною 

композитною вставкою, маслоl, бензоl, хімстійка. 

Нековзаюча. Антистатична

Підкладка: Неткана Tybrelle, дихаюча

Язичок: Потовшений поліуретан  

Задник: Потовщений поліуретан  

Каблук: Амортизуючий

Носок: Композитна захисна вставка  

Размеры / Розміри: 37-47

CE EN ISO 20345

Защита: S3    

Материал: Черная влагостойкая кожа  

Подошва: Двойной полиуретан с противопрокольной 

композитной вставкой. Антискользящая, маслоl, 

бензоl, химстойкая. Антистатическая

Подкладка: Нетканая Tybrelle, дышащая

Язычок: Черная влагостойкая кожа

Задник: Мягкий утолщенный полиуретан  

Каблук: Амортизирующий

Носок: Композитная защитная вставка

AVENTURINE LOW 9AVEL
AVENTURINE HIGH 9AVEH

Захист: S3    

Матеріал: Чорна вологостійка шкіра

Підошва: Подвійний поліуретан з 

протипрокольною композитною  вставкою, масло, 

бензо, хімстійка. Нековзаюча. Антистатична

Підкладка: Неткана Tybrelle, дихаюча  

Язичок: Чорна вологостійка шкіра  

Задник: М'який потовщений поліуретан

Каблук: Амортизуючий

Носок: Композитна захисна вставка  

Размеры / Розміри: 39-49 (9AVEL)

Размеры / Розміри: 38-47 (9AVEH)

CE EN ISO 20345
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CE EN ISO 20345

Защита:  S3

Материал: Влагостойкая кожа

Подошва: Двойной полиуретан 

с противопрокольной композитной вставкой. 

Антискользящая, масло-, бензо-, химстойкая. 

Антистатическая

Подкладка: Нетканая, дышащая

Задник: Мягкий утолщенный полиуретан

Каблук: Амортизирующий

Носок: Композитная защитная вставка

MERCURY LOW  9MERL
MERCURY HIGH   9MERH

Захист: S3

Матеріал: Вологостійка шкіра

Підошва: Подвійний поліуретан з проти 

прокольною композитною вставкою. Нековзаюча, 

масло-, бензо-, хімстійка. Антистатична

Підкладка: Неткана, дихаюча

Задник: М’який потовщений поліуретан

Каблук: Амортизуючий

Носок: Композитна захисна вставка

Размеры / Розміри 38 – 47 (9MERL)

Размеры / Розміри 37 – 47 (9MERH)

CE EN ISO 20345

Защита: S3

Материал: Влагостойкая кожа

Подошва: Двойной полиуретан 

с противопрокольной композитной вставкой. 

Антискользящая, масло-, бензо-, химстойкая. 

Антистатическая

Задник: Утолщенный полиуретан

Каблук: Амортизирующий

Носок: Композитная защитная вставка

Подкладка: Нетканая Cambrelle,

MAGNOLITE LOW 9MAGL
MAGNOLITE HIGH 9MAGH

Захист: S3

Матеріал: Вологостійка шкіра

Підошва: Подвійний поліуретан з проти 

прокольною композитною вставкою. Нековзаюча, 

масло-, бензо-, хімстійка. Антистатична

Задник: Потовщений поліуретан

Каблук: Амортизуючий

Носок: Композитна захисна вставка

Підкладка: Неткана Cambrelle, дихаюча

Размеры / Розміри 37 – 47

SRC

SRC
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CE EN ISO 20345

Защита: S3

Материал: Влагостойкая хромовая кожа

Подошва: Двойной полиуретан с противопрокольной 

композитной вставкой. Антискользящая, масло-, 

бензо-, химстойкая. Антистатическая

Подкладка: Нетканая Cambrelle, дышащая 

Задник: Мягкий утолщенный полиуретан

Каблук: Амортизирующий

Носок: Композитная защитная вставка

MOGANITE LOW  9MOGL
MOGANITE HIGH   9MOGH

Захист: S3

Матеріал: Вологостійка хромова шкіра

Підошва: Подвійний поліуретан з проти 

прокольною композитною вставкою. Нековзаюча, 

масло-, бензо-, хімстійка. Антистатична

Підкладка: Неткана Cambrelle, дихаюча

Задник: М’який потовщений поліуретан

Каблук: Амортизуючий

Носок: Композитна захисна вставка

Размеры / Розміри 39 – 46 (9MOGL)

Размеры / Розміри 38 – 47 (9MOGH)

CE EN ISO 20345

Защита: S3

Материал: Влагостойкая кожа

Подошва: Двойной полиуретан с противопрокольной 

композитной вставкой. Антискользящая, масло-, 

бензо-, химстойкая. Антистатическая

Клапан для защиты шнурков: Да

Подкладка: Нетканая Tybrelle, дышащая

Задник: Мягкий утолщенный полиуретан

Каблук: Амортизирующий

Носок: Композитная защитная вставка

QUARTZ    9QUAR

Захист: S3

Матеріал: Вологостійка шкіра

Підошва: Подвійний поліуретан з протипрокольною 

композитною вставкою. Нековзаюча, масло-, 

бензо-, хімстійка. Антистатична

Клапан для захисту шнурків: Так

Підкладка: Неткана Tybrelle, дихаюча

Задник: М’який потовщений поліуретан

Каблук: Амортизуючий

Носок: Композитна захисна вставка

Размеры / Розміри 39 – 46

CE EN ISO 20345

То же что QUARTZ , но с жаростойкой подошвой

Теж саме що QUARTZ, але з жаростійкою підошвою

Размеры / Розміри 38 – 47

QUADRUFITE    9QUAD

SRC

SRA

SRА 
НRО
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Защита: S3    

Материал: Влагостойкая кожа

Подошва: Двойной полиуретан  

с противопрокольной композитной вставкой. 

Антискользящая, маслоl, бензоl, химстойкая. 

Антистатическая

Подкладка:Утепленная, искусственный мех

Каблук: Амортизирующий

Носок: Композитная защитная вставка

PIEMONTITE 9PIEM
POWERLITE 9POWE

Захист:S3    

Матеріал: Вологостійка шкіра

Підошва:Подвійний поліуретан з протипрокольною 

композитною  вставкою, масло, бензо, хімстійка. 

Нековзаюча. Антистатична

Підкладка: Утеплена, штучне хутро  

Каблук: Амортизуючий

Носок: Композитна захисна вставка  

Размеры / Розміри 38�47

CE EN ISO 20345

Защита: S3

Материал: Влагостойкая кожа

Подошва: Двойной полиуретан с противопрокольной 

композитной вставкой. Антискользящая, маслоl, 

бензоl, химстойкая. Антистатическая

Подкладка: Нетканая   

Каблук: Амортизирующий

Носок: Композитная защитная вставка

PYRITE 9PYRI

Захист: S3

Матеріал: Вологостійка шкіра

Підошва: Подвійний поліуретан з протипрокольною 

композитною  вставкою, маслоl, бензоl, хімстійка. 

Нековзаюча. Антистатична

Підкладка: Неткана

Каблук: Амортизуючий

Носок: Композитна захисна вставка  

Размеры / Розміри 38�47

CE EN ISO 20345

PYRITE 

POWERLITE 
PIEMONTITE 

SRC

SRC
SRC
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Защита: S3.CI

Материал: Кожа, швы прошиты нитью кевлар

Подошва: Двойной полиуретан  

с противопрокольной композитной вставкой. 

Антискользящая. Антистатическая

Подкладка: Утепленная, искусственный мех

Каблук: Амортизирующий

Носок: Композитная защитная вставка

COVELLITE      9COVE

Захист: S3.CI

Матеріал: Шкіра, шви прошиті ниткою кевлар

Підошва: Подвійний поліуретан 

з протипрокольною композитною вставкою. 

Нековзаюча. Антистатична

Підкладка: Утеплена, штучне хутро

Каблук: Амортизуючий

Носок: Композитна захисна вставка

Размеры / Розміри 38 – 47 

CE EN ISO 20345

Защита: S3

Материал: Влагостойкий  коричневый нубук

Подошва: Двойной полиуретан с противопрокольной 

композитной вставкой. Антискользящая, маслоl, 

бензоl, химстойкая. Антистатическая

Подкладка: Нетканая Tybrelle, дышащая

Язычок: Кожаный

Задник: Мягкий, утолщенный

Каблук: Амортизирующий

Носок: Композитная защитная вставка

MARBLE HIGH 9MARH

Захист: S3

Матеріал: Вологостійкий коричневий нубук 

Підошва: Подвійний поліуретан з протипрокольною 

композитною вставкою, маслоl, бензоl, 

хімстійка. Нековзаюча. Антистатична

Підкладка: Неткана Tybrelle, дихаюча

Язичок: Шкіра

Задник: М'який потовщений

Каблук: Амортизуючий

Носок: Композитна захисна вставка  

Размеры / Розміри 38�47

CE EN ISO 20345

Защита: S3

Материал: Влагостойкая кожа

Подошва: Двойной полиуретан 

с противопрокольной вставкой. Антискользящая, 

масло-, бензо-, химстойкая. Антистатическая

Подкладка: Нетканая, дышащая

Утеплитель: Искусственный мех

Задник: Мягкий утолщенный полиуретан

Каблук: Амортизирующий

Носок: Защитная вставка

MUSCOVITE HIGH 9MUSC

Захист: S3

Матеріал: Вологостійка шкіра

Підошва: Подвійний поліуретан 

з протипрокольною вставкою. Нековзаюча, 

масло-, бензо-, хімстійка. Антистатична

Підкладка: Неткана, дихаюча

Утеплювач: Штучне хутро

Задник: М’який потовщений поліуретан

Каблук: Амортизуючий

Носок: Захисна вставка

Размеры / Розміри 37 – 47

CE EN ISO 20345

SRC

SRC

SRА
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Защита: S1lP    

Материал: Влагостойкий нубук со вставками из нейлона 

Подошва: Двойной полиуретан с противопроколь-

ной композитной вставкой. Антискользящая, 

маслоl, бензоl, химстойкая. Антистатическая

Подкладка: Нетканая, дышащая

Язычок: Кожа, комбинированная с нейлоном

Задник: Мягкий, утолщенный

Каблук: Амортизирующий

Носок: Композитная защитная вставка

EMERALD LOW  9EMEL
EMERALD HIGH  9EMEH

Захист: S1lP    

Матеріал: Вологостійкий нубук із вставками з нейлону

Підошва: Подвійний поліуретан з протипрокольною 

композитною  вставкою, масло, бензо, 

хімстійка. Нековзаюча. Антистатична

Підкладка: Неткана, дихаюча

Язичок: Шкіра, комбінована з нейлоном

Задник: М'який, потовщений

Каблук: Амортизуючий

Носок: Композитна захисна вставка

Размеры / Розміри 38–47

Защита: S1lP    

Материал: Серая кожа со вставками из нейлона 

Подошва: Двойной полиуретан с противопроколь-

ной композитной вставкой. Антискользящая, 

маслоl, бензоl, химстойкая. Антистатическая

Подкладка: Нетканая, дышащая  

Язычок: Кожа, комбинированная с нейлоном 

Задник: Мягкий, утолщенный

Каблук: Амортизирующий

Носок: Композитная защитная вставка

COBALT LOW    9COBL
COBALT HIGH    9COBH

Захист: S1lР

Матеріал: Сіра шкіра зі вставками з нейлону

Підошва: Подвійний поліуретан з протипрокольною 

композитною вставкою, маслоl, бензоl, 

хімстійка. Нековзаюча. Антистатична

Підкладка: Неткана, дихаюча

Язичок: Шкіра з  нейлоном

Задник: М’який, потовщений

Каблук: Амортизуючий

Носок: Композитна захисна вставка

Размеры / Розміри 38�47

CE EN ISO 20345

CE EN ISO 20345

SRА

SRА
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Защита: S1lP

Материал: Коричневая кожа, со вставками 

из голубого нейлона. Светоотражающие вставки 

Подошва: Двойной полиуретан 

с противопрокольной вставкой. Антискользящая, 

маслоl, бензоl, химстойкая. Антистатическая

Подкладка: Нетканая Tybrelle, дышащая

Язычок: Кожа, комбинированная с нейлоном

Задник: Мягкий, утолщенный

Каблук: Амортизирующий

Носок: Усиленный черной кожей. 

Металлическая защитная вставка

COРPER LOW    9COPL 
COРPER HIGH    9COPH

Захист: S1lP

Матеріал: Коричнева шкіра зі вставками 

з блакитного нейлону. Світловідбивні вставки

Підошва: Подвійний поліуретан  

з протипрокольною вставкою, маслоl, бензоl, 

хімстійка. Нековзаюча. Антистатична

Підкладка: Неткана Tybrelle, дихаюча

Язичок: Шкіра, комбінована з нейлоном

Задник: М'який, потовщений

Каблук: Амортизуючий

Носок: Посилений чорною шкірою. 

Металева захисна вставка

Размеры / Розміри: 

9COPL — 36�47, 9COPH — 38�47

CE EN ISO 20345

CE EN ISO 20345

Защита: S1

Материал: Нубук

Подошва: Двойной полиуретан. Антискользящая, 

масло-, бензо-, химстойкая. Антистатическая

Каблук: Амортизирующий

Носок: Композитная защитная вставка

BONO LOW        9BONO

Захист: S1

Матеріал: Нубук

Підошва: Подвійний поліуретан. Нековзаюча, 

масло-, бензо-, хімстійка. Антистатична

Каблук: Амортизуючий

Носок: Композитна захисна вставка

Размеры / Розміри 36 – 48

SRА

SRC
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Материал: Зеленый ПВХ

Подошва: Черный ПВХ. Антискользящая

Дополнительно: Высокие голенища «заброды»

THIGH NEPTUNO 9THIG

Матеріал: Зелений ПВХ

Підошва: Чорний ПВХ. Нековзаюча

Додатково: Високі халяви «заброди»

Размеры / Розміри 40 – 47

CE

Материал: Зеленый ПВХ

Подошва: Черный ПВХ. Антискользящая, 

Дополнительно: Припаянные брюки из ПВХ,  

с наплечными лямками

CHEST NEPTUNO 9CHES

Матеріал: Зелений ПВХ

Підошва: Чорний ПВХ. Нековзаюча

Додатково: Припаяні брюки з ПВХ,  

з наплічними лямками

Размеры / Розміри 40 – 47

CE

Материал: Белый ПВХ

Подошва: Зеленый ПВХ.  Антискользящая

Подкладка: Белый нейлон

HYGRADE     9HYGR

Матеріал: Білий ПВХ

Підошва: Зелений ПВХ. Нековзаюча

Підкладка: Білий нейлон

Размеры/Розміри 36�47

CE
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Защита: SВ

Материал: Белый ПВХ 

Подошва: Зеленый ПВХ. Антискользящая,  

масло-, бензо-, химстойкая.

Подкладка: Белый нейлон

Носок: Защитная вставка

HYGRADE SAFETY     9HYSA

Захист: SВ

Матеріал: Білий ПВХ

Підошва: Зелений ПВХ. Нековзаюча,  

масло-, бензо-, хімстійка

Підкладка: Білий нейлон

Носок: Захисна вставка

Размеры / Розміри 36 – 48

CE EN 345

Материал: Зеленый ПВХ

Подошва: Черный ПВХ. Антискользящая

Подкладка: Белый полиэстер

SELENIUM            9SELE

Матеріал: Зелений ПВХ

Підошва: Чорний ПВХ. Нековзаюча

Підкладка: Білий поліестер

Размеры/Розміри 35�47

CE

CE EN ISO 20345

Защита: S5    

Материал: Зеленый ПВХ/ каучук с нитрилом   

Подошва: Черный ПВХ/каучук с нитрилом. Антистатичная. 

Антискользящая, маслоl, бензоl, химстойкая. Противопрокольная 

Подкладка: Белый полиэстер    

Каблук: Амортизирующий

Носок: Защитный 

DEVON SAFETY             9DESA

Захист: S5    

Матеріал: Зелений ПВХ/каучук з нітрилом   

Підошва: Чорний ПВХ/каучук з нітрилом. Антистатична. 

Нековзаюча, маслоl, бензоl, хімстійка. Протипрокольна  

Підкладка: Білий поліестер    

Каблук: Амортизуючий   

Носок: Захисний    

Размеры/Розміри 37–47
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Материал: Зеленый ПВХ    

Подошва: Бежевый ПВХ с нитрилом. Антискользящая  

Подкладка: Белый полиэстер

SYLVITE         9SYLV

Матеріал: Зелений ПВХ    

Підошва: Зелений ПВХ з нітрилом. Нековзаюча.    

Підкладка: Білий поліестер    

Размеры / Розміри 36–46

Защита: CI.ORO 

Материал: Белый ПВХ    

Подошва: Синий  ПВХ с нитрилом , маслоl, бензоl, химстойкая. 

Антискользящая.     

Подкладка: Белый полиэстер, утепленная 

TYSONITE          9TYSO

Захист: CI.ORO

Матеріал: Білий ПВХ    

Підошва: Синій ПВХ з нітрилом, маслоl, бензоl, хімстійка. Нековзаюча.  

Підкладка: Білий поліестер, утеплена

Размеры / Розміри 36–46

CE EN 347

CE

Обувь с защитной вставкой в носок / 

Взуття з захисною вставкою в носок

Обувь с антистатическими свойствами подошвы / 

Взуття з антистатичними властивостями підошви

Обувь с противопрокольной защитной пластиной 

в подошве / Взуття з протипрокольною захисною 

пластиною в підошві

Каблук с амортизирующими свойствами / 

Каблук з амортизуючими властивостями

Обувь с антискользящими свойствами подошвы / 

Взуття з антиковзаючими властивостями підошви

Условные обозначения защитных свойств обуви / 
Умовні позначення захистних властивостей взуття

Обувь с масло-, бензо-, хим-, стойкими свойствами подошвы / 

Взуття з мастило-, бензо-, хім-, стійкими властивостями підошви

Обувь с влагостойким верхом / 

Взуття з вологостійким верхом

Обувь с дышащим верхом / 

Взуття з дихаючим верхом

Обувь с закрытым задником / 

Взуття із закритим задником

Утепленная обувь / 

Утеплене взуття


