GLOVES

RUKAVICE

RUKAVICE NORMY / GLOVES STANDARDS
EN 388

abcd

EN 407

mechanická rizika
a) proti otěru (0 - 4)
b) proti řezu (0 - 5)
c) proti protržení (0 - 4)
d) proti propíchnutí (0 - 4)

mechanical hazards
a) abrasion resistance (0 - 4)
b) blade cut resistance (0 - 4)
c) tear resistance (0 - 4)
d) puncture resistance (0 - 4)

ochrana proti chemikaliím
(XYZ představují písmena
kódu pro chemikálie, kde byli
splněny požadavky EN 374)

protection against chemicals
(XYZ represent the code
letters for chemicals that
conform to EN 374)

abXcdX

EN 374

ochrana proti teplu a plameni
a) chování při hoření
b) odolnost proti kontaktnímu teplu
X) odolnost proti konvekčnímu teplu
c) odolnost proti sálavému teplu
d) odolnost proti rozstřikům
roztaveného kovu
X) odolnost proti velkému množství
roztaveného kovu

protection against heat and ﬂame
a) burning behaviour (0 - 4)
b) contact heat resistance (0 - 4)
X) convective heat resistant (0 - 4)
c) radiant heat resistance (0 - 4)
d) resistance to small drops of
molten metal (0 - 4)
X) convective heat resistance
resistance to large quantity of
molten metal

práce pod napětím
work under voltage

určeno pro krátkodobý
styk s potravinami
suitable for short-term
contact with food

EN 60903

xyz

A Methanol
B Acetone
C Acetonitrile
D Dichloromethane

E Carbon disulphide
F Toluene
G Diethylamine
H Tetrahydrofurane

I Ethyl acetate
J n-Heptane
K Sodium hydroxide 40%
L Sulphuric acid 96%

EN 374

ochrana proti nebezpečným
mikroorganizmům
protection against
dangerous microorganism

rukavice pro svářeče
welder gloves

VYSVĚTLIVKY / EXPLANATIONS
zimní provedení
winter design

pouze na objednávku
only per order
vysoká termoizolační schopnost
high thermal insulation level

1/100
MO

Q

ení
bal ing
k
pac

MOQ - minimální objednací množství
informace o balení (množství)
MOQ - minimum ordering quantity
packing information (quantity)

207 - 212 rukavice FH
gloves FH

255 - 262 rukavice textilní máčené
textile dipped gloves

284 - 285 jednorázové rukavice
disposable gloves

213 - 232 rukavice ANSELL
gloves ANSELL

263 - 267 rukavice textilní povrstvené
textile coated gloves

286 - 287 kovové rukavice
metal gloves

233 - 242 rukavice TACHOV
gloves TACHOV

268 - 273 textilní rukavice
textile gloves

288

243 - 248 kombinované rukavice
combined gloves

274 - 277 neprořezné rukavice
anticut gloves

289 - 292 doplňky EVONIK
accessories EVONIK

249 - 253 celokožené rukavice
leather gloves

278 - 280 rukavice tepelně odolné
heat resistant gloves

254

281 - 283 chemické rukavice
chemical gloves

svářecí rukavice
welding gloves

dielektrické rukavice
insulating gloves
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RUKAVICE - FREE HAND

Zapamatujte si tento název!
FH (FREE HAND)
– to je garance vysoké kvality, nejlepších materiálů, bezpečnosti, funkcionality
a pohodlí. Když hovoříme o kvalitě, rádi bychom zdůraznili skutečnost, že zůstává
stejná od dodávky k dodávce. Široká produktová škála je speciálně vytvořena pro
nejrozšířenější druhy práce. Noste tyto rukavice a zaručeně vždy uděláte svoji práci.

Remember this name!
FH (FREE HAND)
– is the guaranty of high quality, best materials, safety, functionality and comfort.
Speaking about quality we would like to emphasize on the fact that it is always the
same from lot to lot. Wide product range was created especially for the most usable
works. Wearing these gloves you can be conﬁdent: the job will be done.

CORAX

1/60
MO

Q

ní
baleing
k
pac

Šitá rukavice, dlaň ze speciálního syntetického materiálu s vlastnostmi jemné
štípané usně, protiskluzový potisk na prstech, vynikající úchopová schopnost,
zesílené úchopové plochy na dlani, vysoce odolná tkanina na hřbetu ruky,
jemná nylonová tkanina po stranách prstů pro snadnou pohyblivost,
nastavitelná manžeta na suchý zip, moderní design v elegantních barvách,
velikosti 8 a 10
Sewn gloves, palm from special synthetic material with qualities of ﬁne
split leather, antisleep printing on ﬁngers, extraordinary grip, reinforced
palm, durable material on back, sides of ﬁngers made from ﬁne nylon fabric
for outstanding mobility, adjustable velcro cuﬀ, modern design in elegant
colours, sizes 8, 10
Určení: strojírenský průmysl, montážní práce
Application: engineering industry, assembly work
kód/code

0101003399xxx*

Photo © Červa

barva/colour

černá-žlutá/black-yellow
* vysvětlivky na straně 319
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GLOVES - FREE HAND
TORDA

1/120
MO

Q

SPINUS

1/60

ní
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k
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1121

MO

Q

2242

312x3x

Žlutá hovězí štípenka, délka 35 cm, kryté švy šité kevlarovou nití, bavlněná podšívka – certiﬁkát
pro svářečské práce, typ A, velikost 11

Dlaň a prsty z jemné lícové kůže, hřbet z kvalitní bavlny, bez podšívky, velikost 11
Fine grain leather palm and ﬁngers, high quality cotton back, without lining, size 11

Yellow cowsplit, length 35 cm, protected seams with kevlar thread, cotton lining, welding
certiﬁcate, size 11

Určení: strojírenský průmysl, montážní práce
Application: engineering industry, assembly work

Určení: pro svářeče, strojírenský průmysl, kovovýroba, stavebnictví
Application: welding, engineering industry, metal fabrication, bulding & construction

kód/code

0101003199110

MODULARIS

ní
baleing
k
pac

barva/colour

kód/code

žlutá/yellow

0102003699110

1/120
MO

Q

RUFINUS

ní
baleing
k
pac

4131

barva/colour

žlutá/yellow

1/120
MO

Q

ní
baleing
k
pac

3131

Bezešvý nylonový úplet, dlaň a prsty povrstvené nitrilem s vysokou odpudivostí vůči olejům a
vynikajícím úchopem, určené pro manipulaci s malými až středně velkými součástkami pokrytými
olejem, velikosti 7 - 10

Bezešvý nylonový úplet, dlaň a prsty povrstvené šedým mikroporézním nitrilem, pružný náplet
na zápěstí, použití v suchém či mírně zaolejovaném prostředí, vhodné pro lehkou montáž v
průmyslu, velikosti 6 - 11

Seamless nylon knit, non porous nitril layered palm and ﬁngers, excelent grip and protection
against oils, designed to handle small to medium-sized parts covered with oil, sizes 7 - 10

Seamless nylon knit, grey microporous nitril layered palm and ﬁngers, elastic wrist, for dry or
slightly oily applications, designed to light assembly applications in industry, sizes 6 - 11

Určení: strojírenský průmysl, montážní práce
Application: engineering industry, assembly work

Určení: lehký průmysl, montážní linka
Application: light industry, assembly line

kód/code

0108004199xxx*

barva/colour

modrá/navy

kód/code

0108003899xxx*

barva/colour

šedá-bílá/grey-white

* see explanation on page 319
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RUKAVICE - FREE HAND
VIRDIS

1/120
MO

Q

TURTUR
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2131
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3232

Bezešvá pletená rukavice s obsahem bambusového vlákna, polomáčená v černém latexu,
zvrásněná povrchová úprava pro lepší úchop, velikosti 7 - 10

Zateplené rukavice, bezešvý nylonový úplet se silnou podšívkou zajišťující ochranu proti chladu s
nánosem PVC na dlani a prstech, pružná manžeta, barva výstražní žlutá, velikost 10

Seamles knitted gloves with BAMBOO ﬁbre, half dipped in black natural latex, wrinkle ﬁnish for
better grip, sizes 7 - 10

Seamless nylon knitting winter gloves with PVC coating on palm and ﬁngers, thick seamles lining
for protection against cold, elastic cuﬀ, colour ﬂuorescent yellow, size 10

Určení: strojírenský průmysl
Application: strojírenský průmysl

Určení: doprava, sklady
Application: transport, warehouse

kód/code

0108004299xxx*

SABINI

barva/colour

kód/code

zelená/green

0119001170100

1/120
MO

Q

URBICA

ní
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k
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barva/colour

žlutá/yellow

1/120
MO

Q
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3111

Šitý bavlněný úplet, celomáčený v nitrilu, pružný náplet na zápěstí, poskytuje výbornou kombinaci
pružnosti, mechanické odolnosti a odpuzování oleje, velikost 10

Šitý bavlněný úplet, polomáčený v nitrilu, pružný náplet na zápěstí, poskytuje výbornou kombinaci
pružnosti, mechanické odolnosti a odpuzování oleje, velikost 10

Sewn cotton interlock, dipped in nitril, knitted wrist, provides an excellent combination of
ﬂexibility, mechanical resistance and oil repellency, size 10

Sewn cotton interlock, half-dipped in nitril, knitted wrist, provides an excellent combination of
ﬂexibility, mechanical resistance and oil repellency, size 10

Určení: building & construction, engineering industry
Application: building industry, engineering industry

Určení: stavební průmysl, strojírenský průmysl
Application: building industry, engineering industry

kód/code

0107004399100

barva/colour

modrá-bílá/navy-white

kód/code

0107004299100

barva/colour

modrá-bílá/navy-white
* vysvětlivky na straně 319
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GLOVES - FREE HAND
BORIN

1/120
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Q
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4221

1/120
MO

Q

4221

Šitý bavlněný úplet, polomáčený v nitrilu, tuhá manžeta, vysoce odolné, určené pro práci v
těžkých podmínkách, velikosti 9 - 11

Šitý bavlněný úplet, celomáčený v nitrilu, tuhá manžeta, vysoce odolné, určené pro práci v
těžkých podmínkách, velikosti 8 - 11
Sewn cotton jersey, dipped in nitril, stiﬀ cuﬀ, designed for work in hard condition, sizes 8 - 11

Sewn cotton jersey, half-dipped in nitril, stiﬀ cuﬀ, designed for work in hard condition, sizes
9 - 11

Určení: hornictví, těžba ropy, stavební průmysl
Application: mining industry, oil industry, building & construction

Určení: hornictví, těžba ropy, stavební průmysl
Application: mining industry, oil industry, building & construction

kód/code

0107004499xxx*

ATER

ní
baleing
k
pac

barva/colour

kód/code

modrá-bílá/navy-white

0107004599xxx*

1/120
MO

Q
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ní
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k
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4221

barva/colour

modrá-bílá/navy-white

1/120
MO

Q

ní
baleing
k
pac

4221

Šitý bavlněný úplet, polomáčený v nitrilu, pletená manžeta, vysoce odolné, určené pro práci v
těžkých podmínkách, velikosti 8 - 11

Šitý bavlněný úplet, celomáčený v nitrilu, pletená manžeta, vysoce odolné, určené pro práci v
těžkých podmínkách, velikosti 9 - 11

Sewn cotton jersey, half-dipped in nitril, knitted wrist, designed for work in hard condition, sizes
8 - 11

Sewn cotton interlock, dipped in nitril, knitted wrist, designed for work in hard condition, sizes
9 - 11

Určení: hornictví, těžba ropy, stavební průmysl
Application: mining industry, oil industry, building & construction

Určení: hornictví, těžba ropy, stavební průmysl
Application: mining industry, oil industry, building industry

kód/code

0107004699xxx*

barva/colour

modrá-bílá/navy-white

kód/code

0107004799xxx*

barva/colour

modrá-bílá/navy-white

* see explanation on page 319
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RUKAVICE - FREE HAND
SPONSA

1/72
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NIVALIS
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x2xxxx

1/72
MO

Q

4121

JKL

Šitá speciální tkanina máčená v nitrilu, izolační podšívka z netkané textilie (určeno pro manipulaci
s horkými předměty do teploty 250 °C), velikost 11

PVC rukavice se speciální povrchovou úpravou umožňující manipulaci s mokrými a kluzkými
předměty, chemicky odolné, velikost 10

Sewn special fabric dipped in nitril, insulating lining from unwoven textile (handling of hot items
up to 250 °C), size 11

PVC gloves with special ﬁnishing, better grip allowing the handling of wet and oily goods,
chemically resistant, size 10

Určení: strojírenský průmysl
Application: engineering industry

Určení: chemický průmysl
Application: chemical industry

kód/code

0115003799110

CASPIA

barva/colour

0110011699100

1/120
MO

Q

2110

kód/code

šedá/grey

ní
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RUBETRA
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barva/colour

modrá/navy

100/10
MO

Q

ní
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AKL

Přírodní latex máčený v neoprenu, vynikající úchopová schopnost, celková síla 0,70 mm, velurová
úprava uvnitř, reliéfní povrch dlaně a prstů, velikosti 7 - 10

Jednorázové latexové rukavice, nepudrované, balení po 100 ks, vhodné pro krátkodobý styk s
potravinami, velikosti 7 - 10

Natural latex dipped in neoprene, excellent grip, 0,70 mm, ﬂocklined, embossed grip, sizes 7 - 10

Disposable latex gloves, powder free, boxes of 100 pieces, suitable for short-term contact with
food, sizes 7 - 10

Určení: chemický průmysl, lakování
Application: chemical industry, varnishing

Určení: potravinářství, farmaceutický průmysl, laboratoře
Application: food procesing, pharmaceutical industry, laboratories

kód/code

0110011799xxx*

barva/colour

modrá-žlutá/navy-yellow

kód/code

0109003399xxx*

barva/colour

bílá/white
* vysvětlivky na straně 319
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