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FIRMA TAD-MET
 

ODZIEŻ OCHRONNA

EMERTON KAMIZELKA 
OCIEPLANA 
CER-03030014xxXXX   

Wododporna kamizelka zimowa z polarową 
podszewką. Dodatkowo podszewka termiczna  
z włókna poliestrowego

KOLOR: 
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EMERTON KURTKA 
OCHRONNA 
CER-03010046xxXXX

EMERTON SPODNIE 
OGRODNICZKI  
CER-030200349xxXXX

EMERTON SPODNIE 
OCHRONNE W PAS   
CER-03020036xxXXX  

Wygodna i wytrzymała kurtka robocza,  
w newralgicznych miejscach wzmacniana 
poliestrem 600D. Wentylacja pod pachami. Podwójne 
wzmocnienia na łokciach. Rękawy zakończone 
elastycznym ściągaczemt 

Wygodne i wytrzymałe spodnie robocze,  
w newralgicznych miejscach wzmacniane poliestrem 
600D. Podwójne wzmocnienia na kolanach 
umożliwiające włożenie nakolanników, pętelka na 
młotek . Zaprojektowane z myślą o wymagających 
warunkach pracy

Wygodne i wytrzymałe spodnie robocze.  
W newralgicznych miejscach wzmacniane poliestrem 
600D. Podwójne wzmocnienia na kolanach 
umożliwiające włożenie nakolanników, pętelka na 
młotek. Zaprojektowane z myślą o wymagających 
warunkach pracy 
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1. KOLEKCJA EMERTON

Kolekcja odzieży ochronnej wykonana 
z wysokiej jakości mieszanki 65% 
poliester/35% bawełna 270 g/m².  
W ramach kolekcji Emerton oferujemy 
cztery wersje kolorystyczne: czarny, 
granatowy, moro oraz wersja letnia beż. 
Emerton, to jakość i wygoda,specjalne 

wzmocnienia na kolanach spodni 
umożliwiające włożenie 

nakolanników.

ROZMIAR 46-64 ROZMIAR 48-62

ROZMIAR 48-62

ROZMIAR S-3XL
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ODZIEŻ OCHRONNA

EMERTON CZAPKA 
ZIMOWA 
CER-0314005460XXX   

Zimowa czapka z elastyczną gumką umożliwiającą 
regulację z opcją osłony chroniącej szyję i uszy. 
Wytrzymały materiał zewnętrzny dodatkowo ocieplany 
podszewką 3M Thinsulate. Materiał 65% poliester,  
35% bawełna, ocieplenie 3M Thinsulate, 40 g/m2

KOLOR: 

1.  

EMERTON KURTKA ZIMOWA 
Z POLARU 
CER-0301018060XXX   

Wygodna kurtka polarowa wzmacniana na ramionach. 
Dół kurtki z możliwością regulacji obwodu za pomoca 
elastycznego sznurka. W mankietach otwory na kciuki. 
Doskonałe właściwości izolacji termicznej i odporność 
na zużycie materiału. Rozm. S-3XL. Materiał: 100% 
poliester, 350 g/m2, wzmocnienie 3000 poliester/PU

KOLOR: 

1. 

 

EMERTON SPODNIE 
OGRODNICZKI ZIMOWE 
CER-0302020760XXX   

EMERTON KURTKA 
OCHRONNA ZIMOWA  
CER-0301032160XXX   

Idealne do pracy w temperaturze do -20%c, od 
wewnątrz ocieplane flanelą. Komfort termiczny nawet 
podczas pracy na dworze w niskich temperaturach. 
Wytrzymałe ogrodniczki robocze o wygodnym kroju, 
w miejscach eksponowanych wzmacniane poliestrem 
600D. Wzmacniane kieszenie na nakolanniki. Pętelka 
na młotek

Zimowa wersja kurtki ochronnej, od wewnątrz 
ocieplana flanelą. Komfort termiczny nawet podczas 
pracy na dworze w niskich temperaturac, w miejscach 
eksponowanych wzmacniana poliestrem 600D. 
Wentylacja pod pachami. Wzmocnienia na łokciach.  
Rękawy zakończone elastycznym mankietem

KOLOR: 
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EMERTON KURTKA 
ZIMOWA 
CER-0301002360XXX   

Wodoodporna kurtka zimowa o wydłużonym kroju 
wykonana z wytrzymałego materiału. Odpinany, 
ocieplany kaptur, regulacja mankietów za pomocą 
rzepów Velcro. Dół kurtki z możliwością regulacji 
obwodu za pomocą elastycznego sznurka. 
Odpowiednia do haftu maszynowego.
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ODZIEŻ OCHRONNA

2. KOLEKCJA STANMORE

Wysokiej jakości linia odzieży 
ochronnej Stanmore. Występuje  
w 3 wersjach kolorystycznych, 
granat, zieleń i brąz. Skład materiału 
100% bawełny o gramaturze 275  
g/m². Posiada elementy odblaskowe, 
które znakomicie współgrają  

z ogólnym wyglądem odzieży, 
podnosząc bezpieczeństwo 

pracownika.

STANMORE KURTKA 
OCHRONNA
CER-03010037xxXXX

STANMORE CZAPKA 
Z DASZKIEM
CER-031400XX99999

STANMORE KURTKA 
ZIMOWA 3 W 1
CER-03010086XX 

Wygodna i wytrzymała kurtka posiadająca elementy 
odblaskowe. Zapinana na metalowe zamki 
błyskawiczne i zatrzaski. Regulacja mankietów na 
zatrzaski, u dołu możliwość regulacji za pomocą 
zatrzasków 

Czapka z daszkiem regulowana za pomocą 
metalowego zapięcia. Występuje w trzech wersjach 
kolorystycznych: zielony, brązowy, granatowy. 100% 
bawełna.

Uniwersalna ocieplana kurtka z odpinaną polarową 
podpinką i rękawami. Kaptur zintegrowany  
z kołnierzem posiada elementy odblaskowe. Materiał 
100% poliester/PU, ocieplenie 100% poliester polar, 
285 g/m2
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Wygodne i wytrzymałe 
ogrodniczki 
posiadające elementy 
odblaskowe. Podwójne 
wzmocnienia na 
kolanach z możliwością 
włożenia nakolanników, 
zapinany na metalowe 
zamki błyskawiczne  
i zatrzaski, pętelka na 
młotek, 4 pętelki na 
małe narzędzia 

STANMORE SPODNIE 
OGRODNICZKI 
CER-03020003xxXXX  
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Wygodne i wytrzymałe spodnie posiadające elementy 
odblaskowe. Podwójne wzmocnienia na kolanach 
z możliwością włożenia nakolanników,zapinane na 
metalowe zamki błyskawiczne i zatrzaski, pętelka na 
młotek, 4 pętelki na małe narzędzia 

STANMORE SPODNIE 
OCHRONNE 
CER-03020004xxXXX

STANMORE BLUZA 
Z KAPTUREM 
CER-03060017xxXXX      

Bluza z kapturem regulowanym za pomocą sznurka,u 
dołu i przy mankietach wykończona prążkowanymi 
ściągaczami z domieszką elastanu. Materiał: 80% 
bawełna, 20% polyester, 300g/m2
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ODZIEŻ OCHRONNA

2. KOLEKCJA ALLYN

Kolekcja Allyn wyposażona jest 
w elemnty odblaskowe firmy 
3M.Występuje w kolorze niebieskim, 
czarnym, zielonym.Jest to wysokiej 
jakości produkt o nienagannej prezencji.
Duża ilośc wielofunkcyjnych kieszeni, 
wzmocnienia w wyeksponowanych 
miejscach materiałem DUPONT 

CORDURA lub poliestrem 600D 
oraz skład poliester 65%, 

bawełna 35% (280 g/m²).

ALLYN BLUZA 
OCHRONNA
CER-03010182xxXXX   

ALLYN SPODNIE W PAS
CER-03020132xxXXX    

ALLYN SPODNIE 
OGRODNICZKI
CER-03020134xXXX   

Wygodna i funkcjonalna kurtka robocza. Posiada 
elementy odblaskowe 3M, wentylację pod pachami i na 
plecach. Zapinana na metalowy zamek błyskawiczny  
i zatrzaski, posiada nylonowy mankiet chroniący przed 
zimnem i zabrudzeniami 

Wygodne i funkcjonale ogrodniczki robocze. Posiadają 
elementy odblaskowe 3M i wzmocnienia na kolanach 
umożliwiające włożenie nakolanników. Zapinane na 
metalowy zamek błyskawiczny i zatrzaski.

Wygodne i funkcjonale ogrodniczki robocze. Posiadają 
elementy odblaskowe 3M i wzmocnienia na kolanach 
umożliwiające włożenie nakolanników. Zapinane na 
metalowy zamek błyskawiczny i zatrzaski.
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KURTKA ZIMOWA 
ALLYN 2 W 1
CER-03010183xxxxx   

Kurtka ocieplana z odpinanymi rękawami, 
wiatroszczelna i wodoodporna. Kaptur zintegrowany 
z kołnierzem. Wzmocnienia na ramionach odpornym 
na przetarcie materiałem Invista CORDURA, elementy 
odblaskowe, metalowe zatrzaski. Materiał: 100% 
poliester, podszewka-100% poliester, 200 g/m2, 
wzmocnienie-DuPont CORDURA
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 ODZIEŻ OCHRONNA

2. KOLEKCJA MAX

Idelana kolekcja dla pracowników 
ceniących sobie sowbodę ruchu. 
Ciekawe rozwiązania kolorystyczne, 
możliwość wydłużenia do wzrostu 
194cm, skład materiału 100% bawełna 
o gramaturze 260 g/m².

MAX KURTKA 
OCHRONNA
CER-03010210xxXXX 
CER-03010210xx2XX-wydłużone     

Bawełniana kurtka ochronna z odpinanymi rękawami. 
Rozmiary 50, 52, 54, 58, 62 występują w wersji 
wydłużonej.

KOLOR: 

  1.     4.     7. 

2.     5.     8. 

3.     6.     9. 

              10.  

MAX SPODNIE 
OGRODNICZKI
CER-03020145xxXXX 
003020145xx2XX-wydłużone     

KOLOR: 
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2.     5.     8. 

3.     6.     9. 

       

Bawełniane spodnie ochronne typu ogrodniczki. 
Rozmiary 50, 52, 54, 58, 62 występują w wersji 
wydłużonej.

Bawełniane spodnie ochronne typu ogrodniczki. 
Rozmiary 50, 52, 54, 58, 62 występują w wersji 
wydłużonej.

MAX SPODNIE 
OCHRONNE 
CER-03020144xxXXX 
CER-0302144xx2XX-wydłużone     
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ODZIEŻ OCHRONNA

BLUZA OCHRONNA 
BE-01-002
BE-01-002

Bluza z praktycznymi, wielofunkcyjnymi kieszeniami, 
wzmacniana na łokciach.materiał: 35% bawełna, 
65% poliester, 235 g/m2 ,wzmocnienie wykonane  
z poliestru OXFORD. 
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KOSZULKA 
GARAI
CER-03040047xxXXX

Wysokiej jakości koszulka unisex z krótkim rękawem 
przy szyi wzmocniona elastanem. Bezszwowa, 
wzmocniona wokół ramion. Możliwość nadruku  
i haftowania, 190 g/m2.
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OGRODNICZKI 
OCHRONNE 
BE-01-004
BE-01-004

Spodnie robocze ogrodniczki, z praktycznymi, 
wielofunkcyjnymi kieszeniami, wzmacniane na 
kolanach. Posiadają kieszenie na ochraniacze na 
kolana.Materiał: 35% bawełna, 65% poliester, 235  
g/m2 ,wzmocnienie wykonane z poliestru OXFORD.
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BLUZA Z KAPTUREM 
NAGAR
CER-0306001641xxx     

Bluza z kapturem,  zapinana na zamek, od wewnątrz 
przyjemny, czesany materiał. U dołu, przy kołnierzyku 
i mankiety wykończone prążkowanym ściągaczem. 
Kaptur ściągany sznurkiem 
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SPODNIE 
OCHRONNE 
W PAS  
BE-01-003
BE-01-003

Spodnie robocze do pasa z praktycznymi, 
wielofunkcyjnymi kieszeniami, wzmacniane na 
kolanach. Posiadają kieszenie na ochraniacze na 
kolana. Materiał: 35% bawełna, 65% poliester, 235  
g/m2.

KOLOR: 
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KAMIZELKA 
OCIEPLANA BEAVER
CER-0303002442xxx     

Wodoodporna, ocieplana kamizelka z przedłużany 
tyłem, dół kamizelki z możliwością regulacji obwodu 
za pomocą elastycznego sznurka. Możliwość regulacji 
obwodu kamizelki za pomocą bocznych suwaków. 
Materiał: 100%, poliester, 267 g/m2 

KOLOR: 
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5. KOLEKCJA    
     FRIDRICH&FRIDRICH

W ramach tej marki oferowane są 
podstawowe ubrania robocze, obuwie 
ochronne oraz rękawice. Cena tej 
kolekcji jest jej dużym atrybutem. 
Dobrze skrojone i estetycznie 
wygladające ubrania. Materiał  

z mieszanki 65% poliester  
i 35% bawełna.
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 ODZIEŻ OCHRONNA

BLUZA POLAROWA 
GRAFITOWA LAHTI PRO
PRF-L40102xx      

Materiał wysokiej jakości polar 100% poliester  
o gramaturze 290 g/m2. Polar  niemechacący się,  
3 kieszenie zamykane na suwak. Regulacja szerokości 
u dołu bluzy za pomocą specjalnego ściągacza.

Best
Seller

ZIMA

DOBRA
CENA

NOWOSC

BARDZO
WYTRZYMAŁE

` `

BLUZA POLAROWA 
CZERWONA LAHTI PRO
PRF-LPBP1x  

Polary wykonane z bardzo mocnego materiału  
o gramaturze 290 g/m2, nie mechaci się. Kurtka 
posiada 3 kieszenie zamykane na suwak. Regulacja 
szerokości polaru za pomocą sznurka
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Koszula flanelowa 120 g/m2. Dostępne w różnych 
kolorach. 100% bawełna

KOSZULA FLANELOWA
PRF-LPKFx  

BLUZA LAHTI PRO
PRF-LPBR01xx           

Bluza ochronna z wielofunkcyjnymi kieszeniami na 
zamek błyskawiczny. Posiada otwory wentylacyjne 
z siatką, zamykane na suwak. Wzmocnione rękawy, 
karczek i kieszenie, rękawy zakończone ściągaczem. 
Materiał; 65% poliester, 35% bawełna.
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SPODNIE OGRODNICZKI 
LAHTI PRO
PRF-LPSR02xx            

Spodnie ogrodniczki posiadające wielofunkcyjne 
kieszenie, potrójne szwy, oczko na klucze oraz szlufka 
na mołtek. Wzmocnione kieszenie na nakolanniki. 
Materiał; 65% poliester, 35% bawełna.
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SPODNIE W PAS 
LAHTI PRO
PRF-LPSR01xx 

Spodnie ochronne do pasa posiadające wielofunkcyjne 
kieszenie, potrójne szwy, oczko na klucze Oraz szlufka 
na motek. Wzmocnione kieszenie na nakolanniki. 
Materiał; 65% poliester, 35% bawełna.
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ROZMIAR 48-60
ROZMIAR 48-60

ROZMIAR 48-60

ROZMIAR S-3XL
ROZMIAR S-2XL

ROZMIAR S-3XL

5. KOLEKCJA LAHTI PRO

Lahti Pro to przede wszystkim 
nowoczesna linia ubrań roboczych 
zaprojektowanych z myślą  
o bezpieczeństwie, wygodzie i elegancji 
użytkowników. Charakteryzuje 
się wysoką jakością, solidnym 
wykończeniem, modną kolorystyką  
i krojem. Ubrania robocze Lahti Pro 
są odpowiednie do większości prac  
w warsztacie, ogrodzie czy na budowie. 
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ODZIEŻ OCHRONNA

CZAPKA NORTH
CER-03140016xxXXX     

Ocieplana, nieprzemakalna czapka z daszkiem, 
flanelową podszewką i patką na uszy.

KOLOR: 

1.  

2.  

3.     

CZAPKA LAHTI PRO
PRF-LPC01SU

Czapka akrylowa z ociepliną

CZAPKA Z DASZKIEM
PRF-LPCD1xx

Usztywniony daszek i przód czapki zapewniające 
niezmienny wygląd przez długi okres użytkowania. 
Gramatura 290 g/m². Dostępne kolory: biały, granat, 
czerwony, szary.

KALESONY 
TERMOAKTYWNE
PRF-LPKAxx

Kombinacja 
bawełny (35%) oraz 
poliestru (65%) 
zapewnia wysoką 
przepuszczalność 
powietrza. Technika 
podwójnego 
splotu zapewnia 
wysoką izolację 
ciepła a specjalne 
szczotkowanie 
materiału sprawia, że 
produkt jest bardziej 
miękki nie tracąc
przy tym na 
wytrzymałości. 
Nogawki zakończone 
ściągaczem
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` `KOSZULA TERMOAKTYWNA
PRF-LPKT

Kombinacja bawełny (35%) oraz poliestru (65%) 
zapewnia wysoką przepuszczalność powietrza. 
Technika podwójnego splotu zapewnia wysoką 
izolację ciepła a specjalne szczotkowanie materiału 
sprawia, że produkt jest bardziej miękki nie tracąc 
przy tym na wytrzymałości. Rękawy zakończone 
ściągaczem.
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NAKOLANNIKI IRWIN 
NEW-10503831                        

Wygodne i bezpieczne. Wkładka I-Gel amortyzująca 
wstrząsy. Zapobiega ślizganiu się. Idealne 
dopasowanie i stabilność. Niebrudzące. Wykonane  
z oddychającego, perforowanego neoprenu. Specjalny 
kształt zapewniający komfort przy pracy na stojąco

OCHRANIACZE KOLAN 
- TYP 2
PRF-LPN001                         

Ochraniacze kolan do spodni i ogrodniczek 
ochronnych, posiadających kieszenie na wkładki 
nakolannikowe (możliwość dopasowania rozmiaru 
nakolanników, poprzez przycięcie, do rozmiaru 
kieszeni w spodniach lub ogrodniczkach). Dzięki 
podwójnej grubości zapewniają wysoki komfort pracy. 
Idealne do prac wymagających pozycji klęczącej tj. 
prace wykończeniowe, budowlane, prace w ogrodzie 
itp.
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NAKOLANNIKI Z MIĘKKĄ 
WKŁADKĄ OCHRONNĄ
PRF-52309                       

Miękka poduszka chroni podłoże przed zarysowaniem. 
Gruba warstwa ochronna. Regulowany zaczep na rzep
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NAKOLANNIKI Z ELASTYCZNĄ 
PODUSZKĄ
PRF-52308                       

Elastyczna poduszka dopasowuje się swoim 
kształtem do kształtu kolana. Gruba warstwa 
ochronna. Podwójny regulowany zaczep na rzep
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ROZMIAR M-XXL
ROZMIAR M-XXL
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ODZIEŻ DAMSKA

KURTKA POLAROWA 
YOWIE
CER-03010323xxxxx

Damska kurtka z mikropolaru z haftem maszynowym. 
Kompatybilna z kolekcją ubrań roboczych YOWI. Lekki 
i przyjemny w dotyku materiał

KOLOR: 

1.  

2.     
KAMIZELKA OCIEPLANA 
YOWIE DAMSKA
CER-03030086xxxxx 

Damska, ocieplana kamizelka z kołnierzem, atrakcyjny 
wzór kwiatowy, lekko przedłużana z tyłu. Dopasowany 
krój

KOLOR: 

1.  

2.  

3. 
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6. KOLEKCJA YOWIE

Oryginalna damska kolekcja odzieży, 
która znakomicie sprawdzi się zarówno 
podczas pracy jak i wypoczynku.
Modny krój i atrakcyjne wzornictwo 
pozwalaja czuć się kobieco w kazdej 
sytuacji.  Ubrania wykonane z bardzo 
komfortowej w noszeniu i łatwej w 
konserwacji bawełny z domieszką 

spandexu.

OGRODNICZKI 
OCHRONNE YOWIE
CER-0302020839xxx   

SPODNIE OCHRONNE 
YOWIE
CER-0302020939xxx   

SPÓDNICA YOWIE
CER-0320000239xxx   

Damskie spodnie ogrodniczki wchodzące w skład 
oryginalnej damskiej kolekcji roboczej. Materiał: 97% 
bawełna, 3% spandex, gramatura 260 g/m2

Damskie spodnie wchodzące w skład oryginalnej 
damskiej kolekcji robocze. Materiał: 97% bawełna, 3% 
spandex, gramatura 260 g/m3
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ROZMIAR XS-2XL

ROZMIAR 34-48

ROZMIAR 34-48

ROZMIAR 34-44

ROZMIAR XS-2XL

Spódnica wchodząca w skład oryginalnej damskiej 
kolekcji roboczej. Materiał: 97% bawełna, 3% spandex, 
gramatura 260 g/m4
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ODZIEŻ DAMSKA

REIS

KALOSZE DAMSKIE BTD FLOWERS
RWP-BTDFLOWER_BS

• Wierzch: PVC 
• Podszewka: dzianina 
• Podeszwa: PVC

BLUZA POLAROWA DAMSKA 
TURKUSOWA
PRF-L40103xx

Bluza polarowa damska. Materiał wysokiej jakości 
polar 100% poliester o gramaturze 290 g/m2. Polar  
niemechacący się, 2 kieszenie zamykane na suwak. 
Regulacja szerokości u dołu bluzy za pomocą 
specjalnego ściągacza.
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TRZEWIKI DAMSKIE 
YOWIE
CER-0202053256xxx

Damskie trzewiki “farmerki” z olejoodporną, 
gumową podeszwą. Komfortowe obuwie z cholewką 
wykonaną z wysokiej jakości oddychającej licowej 
skórynubukowej. Kompatybilne z damskim ubraniem 
roboczym YOWI.

KOLOR: 
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` `
system absorpcji energii w obcasie podeszwa odporna na kontat z gorącym

podłożem podeszwa odporna na olej i paliwa

podeszwa antypoślizgowa obuwie ocieplane obuwie antystatyczne

nieprzemakalna górna część obuwia wkładka antyprzebiciowa wkładka antyprzebiciowa nie metalowa

górna część buta z oddychającego materiałupodnosek ochronny kompozytowy podnosek

OBUWIE MEDYCZNE
RAW-BMKLADZPADAM    

Klapki damskie na koturnie. Spód PU z profilem 
ortopedycznym, cholewka z perforacją wykonana 
ze skóry naturalnej z powłoką odporną na mycie. 
Wyściółka wykonana z naturalnej skóry welurowej. 
Protektor antypoślizgowy. 
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` ` ŻAKIET DAMSKI
SAR-10659-20     

Profesjonalne ubranie medyczne wykonane z wysokiej 
jakości materiału o gramaturze 185 g/m2. Skład: 65% 
poliester i 35% bawełna.
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SPÓDNICA DAMSKA
SAR-10640-20       

Profesjonalne ubranie medyczne wykonane z wysokiej 
jakości materiału o gramaturze 185 g/m2. Skład: 65% 
poliester i 35% bawełna.
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BARDZO
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` `SPODNIE DAMSKIE
SAR-106xx-xx      

Profesjonalne ubranie medyczne wykonane z wysokiej 
jakości materiału o gramaturze 185 g/m2. Skład: 65% 
poliester i 35% bawełna.

Best
Seller

ZIMA

DOBRA
CENA

NOWOSC

BARDZO
WYTRZYMAŁE

` `

PÓŁBUTY BLACK KNIGHT 
LADY S1
CER-0201015660xxx

Damskie obuwie ochronne ze stalowym podnoskiem, 
podeszwa z PU odporna na substancje ropopochodne, 
cholewka wykonana ze skóry.
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system absorpcji energii w obcasie podeszwa odporna na kontat z gorącym
podłożem podeszwa odporna na olej i paliwa

podeszwa antypoślizgowa obuwie ocieplane obuwie antystatyczne

nieprzemakalna górna część obuwia wkładka antyprzebiciowa wkładka antyprzebiciowa nie metalowa

górna część buta z oddychającego materiałupodnosek ochronny kompozytowy podnosek

system absorpcji energii w obcasie podeszwa odporna na kontat z gorącym
podłożem podeszwa odporna na olej i paliwa

podeszwa antypoślizgowa obuwie ocieplane obuwie antystatyczne

nieprzemakalna górna część obuwia wkładka antyprzebiciowa wkładka antyprzebiciowa nie metalowa

górna część buta z oddychającego materiałupodnosek ochronny kompozytowy podnoseksystem absorpcji energii w obcasie podeszwa odporna na kontat z gorącym
podłożem podeszwa odporna na olej i paliwa

podeszwa antypoślizgowa obuwie ocieplane obuwie antystatyczne

nieprzemakalna górna część obuwia wkładka antyprzebiciowa wkładka antyprzebiciowa nie metalowa

górna część buta z oddychającego materiałupodnosek ochronny kompozytowy podnosek

ROZMIAR S-2XL

ROZMIAR 37-42

ROZMIAR 35-41

ROZMIAR 36-41

ROZMIAR 35-41 ROZMIAR M-3XL

ROZMIAR M-3XL ROZMIAR M-3XL
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ODZIEŻ WYSOKIEJ WIDOCZNOŚCI

Czapka wysokiej widoczności, ocieplana, z dzianiny

CZAPKA TURIA
CER-03140043xxxxx     

KOLOR: 

1.  

2.  

Ocieplana kurtka Hi-Vis z taśmami odblaskowymi, 
kaptur zintegrowany z kołnierzem, regulacja obwodu 
za pomocą sznurka. Wewnętrzne, dziane mankiety. 
Wodoodporność 3 klasy i paroprzepuszczalność  
1 klasy zgodnie z normą EN 343. Materiał 100% 
poliester 300D Oxford/PU.

KURTKA ZIMOWA 
SEFTON HI-VIS
CER-03010073xxxxx     

KOLOR: 

1. 

2. 

3. 

Wodoodporne, ocieplane ogrodniczki wysokiej 
widoczności, odblaskowe. Regulowane, elastyczne 
szelki zapinane na klamry wykonane z PVC. Materiał 
100% poliester 300D Oxford/PU,podszewka 100% 
poliester

SPODNIE OGRODNICZKI 
ZIMOWE PADSTOW
CER-03020190xxxxx     

KOLOR: 

1.  

2.  

Kurtka Hi-Vis z taśmami odblaskowymi, kaptur  
z regulacją obwodu za pomocą sznurka zintegrowany 
z kołnierzem. Klejone szwy, dół kurtki z możliwością 
regulacji obwodu za pomocą sznurka. Wodoodporność 
3 klasy i paroprzepuszczalność 1 klasy zgodnie  
z normą EN 343. Materiał 100% poliester 300D Oxford/
PU.

KURTKA HI-VIS TICINO
CER-03010092xxxxx     

KOLOR: 

1. 

2. 

Nieocieplane spodnie Hi-Vis bez podszewki z taśmami 
odblaskowymi. Klejone szwy, regulacja obwodu  
w pasie za pomocą rzepów Velcro. Wodoodporność 3 
klasy i paroprzepuszczalność 1 klasy zgodnie z normą 
EN 343. Materiał 100% poliester 300D Oxford/PU.

SPODNIE W PAS 
TICINO
CER-03020064xxxxx     

KOLOR: 

1. 

2. 

• Materiał: 100% poliester 
• Gramatura: 120 g/m² 
• Zapięcia na rzepy 
• Dwa odblaskowe pasy
• EN ISO 20471

KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA
PRF-LPK01xx, PRF-LPK02xx

Czapka baseballówka z materiału odblaskowego.

TAHR CZAPKA HI-VIS
CER-03140022xxXX
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ROZMIAR S-3XL

ROZMIAR S-3XL

ROZMIAR M-3XL

ROZMIAR S-3XL ROZMIAR M-3XL
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ODZIEŻ WYSOKIEJ WIDOCZNOŚCI

SZELKI ODBLASKOWE 
DLA PRZEDSZKOLAKÓW
23/HV4

SZELKI ODBLASKOWE 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
23/HV5

SZELKI ODBLASKOWE 
DLA DOROSŁYCH
23/HV1

Szelki odblaskowe dla dzieci 3-7 lat. Dzianina 
fluorescencyjna z wgrzanymi pasami wysokiej 
widoczności

Szelki odblaskowe dla dzieci i młodzieży lat. Idealne 
na odzież wierzchnią Dzianina fluorescencyjna  
z wgrzanymi pasami wysokiej widoczności.

Szelki wysokiej widoczności idealnie nadające się jako 
element wysokiej widoczności zakładany na ubranie 
wierzchnie w trudnych warunkach pracy 

KAMIZELKA 
ODBLASKOWA TEKKA
CER-0301032779xxx    

Odblaskowa kamizelka dla rowerzystów zakładana 
na ubranie, zapinana na zamek błyskawiczny na całej 
długości. Na plecach siateczka zapobiegająca poceniu 
u dołu elastyczny ściągacz. Elementy odblaskowe 3M

KOLOR: 

1.  

Odblaskowa, samozaciskowa taśma zwiększająca 
widoczność uzytkownika. Odpowiednia jako element 
zwiększający bezpieczeństwo podczas spacerów  
w warunkach obniżonej widoczności – po zmierzchu.

Odblaskowy pokrowiec na plecak z kieszonka na 
drobiazgi. Pojemność 25–40 litrów. Odblaskowe 
elementy 3M

Zestaw ostrzegawczy dla dzieci: kamizelka 
ostrzegawcza, odblaskowe opaski snap-on na 
nadgarstek, odblaskowe naklejki i odblaskowy brelok. 
Przeznaczone dla dzieci powyżej 3 r. ż. o wzroście 
120–140 cm do noszenia na odzież. Ma na celu 
wizualne sygnalizowanie obecności użytkownika  
i zapewnienie jego widzialności w każdych warunkach 
niezależnie od pory dnia i oświetlenia.

OPASKA ODBLASKOWA
CER-9905000779xxx   

ODBLASKOWY 
POKROWIEC NA PLECAK
CER-9999013699999

ZESTAW ODBLASKOWY 
DLA DZIECI
CER-0303006270xxx

KOLOR: 
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Specjalne skarpety przeznaczone dla pracujących  
w wymagającym środowisku. Materiał: 60% bawełna, 
35% polipropylen, 5% elastan.

OBUWIE

SKARPETY WASAT
CER-0316001480xxx

SKARPETY ZOSMA
CER-03160010007xxx

Specjalne skarpety przeznaczone dla pracujących  
w wymagającym środowisku, zapewniają pracującej 
stopie idealny klimat nawet przy ekstremalnych 
obciążeniach. Materiał: 80% bawełna, 15% poliamid, 
5% elastan.

KOLOR: 

1. 

2. 

KOLOR: 

1. 

Sznurówki 120cm. Dostępne różne kolory.
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TRZEWIKI SC-03-001
SC-03-001

Obuwie ochronne ze stalowym podnoskiem i wkładką 
antyprzebiciową, podeszwa z PU odporna na 
kwasy, substancje ropopochodne i ciecze. Cholewki 
wykonane ze skóry syntetycznej.

TRZEWIKI BLACK 
KNIGHT S1
CER-0202003699xxx

Trzewiki ochronne ze stalowym podnoskiem, 
podeszwa z PU odporna na benzyne i oleje,wykonane 
ze skóry

KOLOR: 

1. 

KOLOR: 

1. TRZEWIKI BLACK 
KNIGHT TPU S3
 CER-0202002260

Trzewiki ochronne ze stalowym podnoskiem i wkładką 
antyprzebiciową, z podeszwą z PU odporną na kwasy  
i oleje, wykonane ze skóry.

KOLOR: 

1. 

PÓŁBUTY BLACK 
KNIGHT S1
CER-0201002999xxx

Półbuty ochronne ze stalowym podnoskiem, 
podeszwą z PU odporną na benzynę i oleje, wykonane 
ze skóry.

KOLOR: 

1. PÓŁBUTY BLACK 
KNIGHT TPU S3
CER-0201001860xx

Półbuty ochronne ze stalowym podnoskiem i wkładką 
antyprzebiciową, z podeszwą z TPU odporną na kwasy 
i oleje, wykonane ze skóry.

KOLOR: 

1. PÓŁBUTY AMBLER
CER-0201014599xx

COBRA ANKLE S3 SRC
CER-0202053060xxx

Półbuty robocze z kompozytowym podnoskiem  
i kewlarową wkładką antyprzebiciową, podeszwa  
z EVA/gumy odporna na kwasy i paliwa, cholewka ze 
skóry bydlęcej. 

Najwyższej jakości komfortowe trzewiki ochronne. 
Bez elementów metalowych. Wyjątkowo szeroki, 
kompozytowy podnosek dla maksymalnej wygody 
stopy, na palcach skórzane wzmocnienia dla 
dodatkowej ochrony przed przetarciem. Innowacyjna, 
lekka, spiralna podeszwa SNAKE PU/TPU z absorpcją 
energii w obcasie 30 J.

KOLOR: 
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system absorpcji energii w obcasie podeszwa odporna na kontat z gorącym
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OBUWIE

TRZEWIKI DEMAR
PRF-DTRMAxx

Wierzch: skóra wodoodporna. Podszewka: dzianina 
dystansowa. Wyściółka: wymienna, formowana 
anatomicznie. Podeszwa: GRIMM, poliuretan 
dwugęstościowy

TRZEWIKI AMBLER 
ANKLE S3
CER-0202047599xxx

Buty robocze z kompozytowym podnoskiem  
i kewlarową wkładką antyprzebiciową, podeszwa  
z EVA/gumy odporna na kwasy i paliwa, cholewka ze 
skóry bydlęcej.

KOLOR: 

1.  

BUTY WYSOKIE ZIMOWE 
STRONG PROFESSIONAL 
TIGROTTO S3 CI SRC
CER-0204004899xxx

Wysokie obuwie ochronne, ocieplone i wodoodporne, 
ze stalowym podnoskiem i wkładką antyprzebiciową, 
podeszwą antystatyczną i antypoślizgową PU/PU 
odporną na kwasy i oleje, tłumienie w okolicach pięty, 
wodoodporne, wykonane z oddychającej skóry.

KOLOR: 

1. 

TRZEWIKI ZIMOWE 
STRONG PROFESSIONAL 
ORSETTO S3 CI SRC
CER-0202045099xxx

Ocieplone trzewiki ochronne z metalowym podnoskiem 
i wkładką antyprzebiciową, podeszwą antystatyczną 
i antypoślizgową PU/PU odporną na kwasy i oleje, 
tłumienie w okolicach pięty, wodoodporne, wykonane 
z oddychającej skóry, elementy odblaskowe w celu 
zwiększenia widzialności.

KOLOR: 

1. TRZEWIKI ZIMOWE 
SC-03-002 S1
CER-02020478xxxxx

Termoizolowane trzewiki ochronne ze stalowym 
podnoskiem, podeszwa z PU odporna na kwasy  
i substancje ropopochodne. Cholewki wykonane ze 
skóry syntetycznej.

TRZEWIKI ZIMOWE 
BLACK KNIGHT S3
CER-0202004160xxx

Ocieplone trzewiki ochronne ze stalowym podnoskiem 
i wkładką antyprzebiciową, z podeszwą z PU odporną 
na kwasy, oleje i paliwa, wykonane ze skóry.

KOLOR: 

1. 
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NELION MAN
CER-0204006360xxx

Wysokie obuwie robocze z wymienną wyściółką 
Thinsulate 200 g., podeszwa TPR, cholewka tekstylna.

KOLOR: 

1.  GUMOWCE EUROFORT S5
CER-0204000770xxx

Wysokie gumowce ochronne ze stalowym podnoskiem 
i wkładką antyprzebiciową zabezpieczającą przed 
zgnieceniem. Norma: EN ISO 20345

KOLOR: 

1.  

2.  

system absorpcji energii w obcasie podeszwa odporna na kontat z gorącym
podłożem podeszwa odporna na olej i paliwa

podeszwa antypoślizgowa obuwie ocieplane obuwie antystatyczne

nieprzemakalna górna część obuwia wkładka antyprzebiciowa wkładka antyprzebiciowa nie metalowa

górna część buta z oddychającego materiałupodnosek ochronny kompozytowy podnosek
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STRONG PROFESSIONAL 
ORSETTO S3 SRC
CER-0202044799xxx

Trzewiki ochronne z metalowym podnoskiem  
i wkładką antyprzebiciową, podeszwą antystatyczną 
i antypoślizgową PU/PU odporną na kwasy i oleje, 
tłumienie w okolicach pięty, wodoodporne, wykonane 
z oddychającej skóry, elementy odblaskowe w celu 
zwiększenia widzialności.

KOLOR: 
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ODZIEŻ P/DESZCZOWA

SIRET WODOODPORNY  
I WIATROSZCZELNY KOMPLET
CER-0312003010xxx

Wodoodporny  
i wiatroszczelny 
komplet. Płaszcz 
przeciwdeszczowy ¾ 
z kapturem chowanym 
w kołnierzu i spodnie z 
elastyczną gumą  
w pasie. 2 szerokie kryte 
kieszenie. Mankiety  
z możliwością regulacji 
za pomocą zatrzasków.

KOLOR: 

1.  

2.  

EMERTON P/DESZCZOWY
CER-0311003760xxx

Wodoodporny, wiatroszczelny płaszcz 
przeciwdeszczowy ¾ z kapturem chowanym  
w kołnierzu. Długość 120 cm. Klejone szwy, kryte 
kieszenie i zamek błyskawiczny. Ergonomiczny krój  
i elastyczny materiał zapewniają doskonałą swobodę 
ruchu. 

KOLOR: 

1. 

PŁASZCZ P/DESZCZOWY 
BE-06-001
CER-03110038100xx    

Długi płaszcz ochronny zapinany na plastikowe napy, 
z kapturem ściąganym sznurkami. Posiada dwie 
kieszenie przednie.

KOLOR: 

1.  

2.  

Wierzch: PCV. Podszewka: dzianina. Podeszwa: PCV. 

KALOSZE MĘSKIE
PRF-LPKOMAxx

ROZMIAR S-3XL ROZMIAR M-3XL

ROZMIAR S-3XL

ROZMIAR 39-47
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RĘKAWICE WAMPIRKI 

Rękawice ochronne powlekane gumą.  

RĘKAWICE POWLEKANE LATEKSEM 
HS-04-012
CER-0108008199XX

RĘKAWICE POWLEKANE LATEKSEM 
HS-04-005
CER-0107005699XX

RĘKAWICE IMPREGNOWANE 
LATEKSEM HS-04-007 
CER-106001999100

RĘKAWICE POWLEKANE NITRYLEM 
HS-04-008
CER-0107005799100

RĘKAWICE DZIANE NAKRAPIANE 
HS-04-006
CER-0106001899100 

Rękawice dziane, bezszwowe, wykonane z poliestru, 
w części dłonicowej powlekane czarnym lateksem. 
Posiadają elastyczny mankiet.

Rękawice szyte z dzianiny bawełnianej, powlekane 
naturalnym lateksem. 

Dzianinowe rękawice wykonane z wytrzymałej 
przędzy poliestrowo-bawełnianej, impregnowane 
lateksem, z dodatkową lateksową powłoką w części 
chwytnej dłoni i palców.

Rękawice szyte z dzianiny bawełnianej, powlekane 
nitrylem, wykończone mankietem.

Dziane, bezszwowe rękawice wykonane z mieszanej 
przędzy poliester/bawełna, nakrapiane PCV 
obustronnie.

RĘKAWICE NYLONOWE LARK    
CER-0108000399

Dziane, bezszwowe, nylonowe rękawice z cienką 
warstwą poliuretanu na czubkach palców,  
z elastycznym ściągaczem.

RĘKAWICE NYLONOWE POWLEKANE 
LATEKSEM PINTAL    
CER-0108008539

Bezszwowe nylonowe rękawice z elastycznym 
mankietem, powlekane spienionym lateksem.

RĘKAWICE

ROZMIAR 6-11

ROZMIAR 10
ROZMIAR 6-11

ROZMIAR 7-10 ROZMIAR 10

ROZMIAR 10

ROZMIAR 10
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RĘKAWICE

RĘKAWICE Z NITRYLU 
GREBE    
CER-0110000510

Rękawice z nitrylu o grubości 0,38 mm, z welurem 
wewnątrz, z szorstkowaną powierzchnią w części 
chwytnej dłoni i na palcach, o całkowitej długości 33 
cm.

KOLOR: 

1. RĘKAWICE 
POWLEKANE PCV    
CER-0110001620

Rękawice szyte z bawełnianej dzianiny, powlekane 
PCV, odporne na kwasy i zasady (ługi). 

KOLOR: 

1.  

2.  

RĘKAWICE TOGO      

Rękawice wykonane z wysokiej jakości lica bydlęcego. 
Całodłonicowe, o wyjątkowym komforcie pracy. 
Dobra wytrzymałość mechaniczna. Sztywny mankiet, 
zapewnia ochronę nadgarstka. Estetyka wykonania 
wyróżnia je spośród innych rękawic roboczych 
licowych.

RĘKAWICA BERMUDA     
23/00022

Rękawice z wysokiej jakości dwoiny bydlęcej. 
Całodłonicowe. Miękka i dobrze wyprawiona skóra 
zapewnia komfort pracy i wytrzymałość rękawic.

REKAWICA HAWK    
CER-01020020

Rękawice całoskórzane z licowej skóry koziej, bez 
mankietu.

RĘKAWICE PELICAN BLUE 
WZMACNIANE KOZIĄ SKÓRKĄ   
CER-0101006899

Rękawice wzmacniane delikatną skórą kozią 
licową, grzbiet dłoni wykonany z granatowej tkaniny 
bawełnianej, mankiet zapinany na rzep.

RĘKAWICE EIDER
CER-0101001699

Rękawice wzmacniane grubą dwoiną wołową w 
jednym kawałku, z podszewką w części chwytnej 
dłoni oraz bawełnianą tkaniną na grzbiecie dłoni, 
bawełniany mankiet, kciuk i palec wskazujący 
całoskórzane, końcówki palców przekryte skórą.

KOLOR: 

1. 

RĘKAWICA OCHRONNA 
POWLEKANA GUMĄ     
23/RECO

Wykonane z przędzy poliestrowej i powleczone 
przeciwślizgową gumą. Rękawice te zapewniają 
doskonałe wyczucie, więc idealnie nadają się do 
lekkich prac, które wymagają pewnego chwytu.
Rękawica ochronna powlekana gumą, duża odporność 
na przetarcia

ROZMIAR 9-11

ROZMIAR 7-11

ROZMIAR 10

ROZMIAR 10

ROZMIAR 7-11 ROZMIAR 9-11

ROZMIAR 9-10

ROZMIAR 10,5;11



WWW.TADMET.COM.PL20

RĘKAWICE

RĘKAWICE 
SPONSA 
KRÓTKIE 
Z PODSZEWKĄ 
TERMOIZOLACYJNĄ    
CER-0115005600

wykonane z wysokiej jakości przędzy akrylowej, 
która gwarantuje komfort użytkowania oraz 
ciepło. Powlekane bardzo wytrzymałą gumą  
o porowatej strukturze, dzięki czemu zachowują 
świetną przyczepność, przy czym nie tracą swojej 
elastyczności. Trudnościeralne, odporne na zużycie, 
rozdarcie i powstawanie pęknięć. Stosowane 
w budownictwie, przemyśle transportowym, na 
magazynach

RĘKAWICE POWLEKANE 
PCV Z POLIURETANOWĄ 
WKŁADKĄ     
CER-0119000199110

Rękawice szyte z bawełnianej dzianiny, powlekane 
PCV, z poliuretanową wkładką i podszewką z dzianiny, 
całkowita długość 35 cm.

RĘKAWICE ORINER      
RWP-ORINER

Rękawice ochronne wykonane z gumy. Długość 
30 cm, nakropienie na części chwytnej ułatwia 
chwytanie mokrych, śliskich przedmiotów. Wyściółka 
wykonana z wysokiej jakości tkaniny polarowej, która 
gwarantuje komfort użytkowania. Izolują w średnich 
i niskich temperaturach, doskonałe do przetwórstwa 
rybnego, przemysłu spożywczego oraz stosowane  
w gospodarstwach domowych

RĘKAWICE OCIEPLANE 
PUFFIN    
CER-0101000899

Rękawice wzmacniane jednokolorową skórą meblową 
licową, z ocieplaną podszewką oraz bawełnianym 
grzbietem.

KOLOR: 

1. 

RĘKAWICA OCIEPLANA 
FIREFINCH   
CER-01010012

Rękawice wzmacniane wielokolorową skórą meblową 
licową, z ocieplaną podszewką, grzbiet dłoni oraz 
mankiet wykonane z tkaniny bawełnianej.

Rękawice powlekane lateksem o porowatej 
strukturze zwiększającym odporność na przecieranie  
i podwyższającym przyczepność. Materiał: 100% akryl.
Idealnie sprawdzają się w pracach warsztatowych lub 
magazynowych. Chronią użytkownika przed zimnem  
i podnoszą komfort pracy.

RĘKAWICA ZIMOWA 
LAHTI 9
LPRO3109

Rękawice powlekane lateksem o porowatej 
strukturze zwiększającym odporność na przecieranie  
i podwyższającym przyczepność.Idealnie sprawdzają 
się w pracach warsztatowych lub magazynowych. 
Chronią użytkownika przed zimnem i podnoszą 
komfort pracy. 

RĘKAWICA ZIMOWA 
LAHTI
L250109Z

RĘKAWICE 
SPONSA 
Z PODSZEWKĄ 
TERMOIZOLACYJNĄ  
CER-0115003799

RĘKAWICE OCHRONNE 
OCIEPLANE
23/W100

Rękawice szyte ze specjalnej tkaniny pokrytej w całości 
cienką warstwą nitrylu, z podszewką termoizolacyjną 
z nietkanego materiału. Przeznaczone do pracy  
z gorącymi przedmiotami o temperaturze do 250°C.

KOLOR: 

1.  
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OCHRONA GŁOWY

KASK OCHRONNY LAHTI PRO
PRF-LPHO01x

KASK OCHRONNY 
JSP EVO 2
CER-0601006370999

KASK OCHRONNY 
3M G3000
3M-7711243519x

Zastosowanie: prace budowlane, leśnictwo. Materiał: 
polietylen niskociśnieniowy. Chroni przed urazami 
mechanicznymi i zabezpiecza przed porażeniem 
prądem. Przystosowany do użytkowania w zakresie 
temperatur od -20˚C do +50˚C. Funkcjonalny pasek 
podbródkowy. Materiałowa więźba gwarantuje 
komfort i stabilne ułożenie hełmu na głowie.

Nowoczesny ekonomiczny kask EVO2 cechuje 
się 6-punktową więźbą plastikową z 3-punktową 
regulacją głębokości oraz zapięciem OneTouch. 
EVO2 zapewnia bardzo wysoki poziom ochrony oraz 
funkcjonalność w konkurencyjnej cenie. Zgodny z EN 
397.

Hełm G3000 został zaprojektowany we współpracy  
z pracownikami leśnictwa i przemysłu. Przeznaczony 
jest do pracy w trudnym środowisku stawiającym 
duże wymagania pod względem ochrony, wentylacji  
i nieograniczonego pola widzenia.

KOLOR: 

1.     4.    

   2.     5.     

3.     6.     

KASK OCHRONNY H-700N-V 
WENTYLOWANY
3M-XA007709xx

Hełm ochronny dla przemysłu 3M™ H-700 łączy 
w sobie wygodę, wytrzymałość i lekką wagę. 
Zaprojektowany z myślą o niskim profilu dla 
ulepszenia stabilności i równowagi, hełm ochronny 
H-700 zapewnia komfort i ochronę przed niewielkimi, 
spadającymi obiektami. 

KASK DO PRAC 
NA WYSOKOŚCI
PW97RBR

Lekki, wentylowany kask dla pracowników 
pracujących na wysokości, wykonany z ABS. Kask 
wyposażony w sześciopunktową, nylonową więźbę 
daje duży komfort noszenia. Hełm posiada pasek typu 
V w czterech punktach mocowany do skorupy oraz 
ochronę na brodę. Czas użytkowania - 5 lat od daty 
produkcji wybitej na skorupie

PASEK PODBRÓDKOWY GH4 
(XH001664099)
3M-77-12-142202        

Zapasowe paski do hełmów Peltor są dostępne dla 
wszystkich modeli hełmów ochronnych. Numery 
katalogowe pasków to: 
• GH2 dla hełmu ochronnego G2000 
• G2E taśma do 6-punktowego zawieszenia więźby 
• GH4 dla hełmu ochronnego G3000.

CZAPKA BUMP CAP
BUMPCAP_G

Czapka bawełniana ze sztywnym daszkiem  
i plastikowym wzmocnieniem wewnętrznym, 
regulowany rozmiar.

KOLOR: 
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2.    

 3.     
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OKULARY OCHRONNE BEZB. 
REGULOWANE PROLINE
PRF-46033                     

Regulacja ustawienia zauszników miękki nosek 
zmiejszający ryzyko podrażnień lekka i wytrzymała 
konstrukcja przeznaczone do indywidualnej ochrony 
oczu przed zagrożeniami mechanicznymi ochrona 
przed uderzeniem cząstek o dużej prędkości

OKULARY OCHRONNE SZARE
PRF-46035                   

Regulowane zauszniki (ustawienie kątowe  
i wzdłużne) oraz miękki nosek zmniejszający ryzyko 
podrażnień. Czarne soczewki z poliwęglanu z filtrem 
przeciwolśnieniowym. Szerokie pole widzenia

GOOGLE OCHRONNE  AS-02-001
CER-0501048481999        

Gogle z wentylacją pośrednią, płaskim wizjerem PC 
oraz miękkim, plastycznym wykończeniem. 

OKULARY OCHRONNE 
AS-01-001
CER-0501048281999    

Okulary ochronne wykonane z przezroczystego 
poliwęglanu, dostosowane do noszenia na okularach 
korekcyjnych. 

GOOGLE 3M
3M-DE272934311            

GOGLE BEZBARWNE 4700 PC AS, typu classic.
Bardzo dobre, uniwersalne gogle, które chronią przed 
rozpryskami płynu i pyłami.

OKULARY DO KASKU 
BEZBARWNE 3M V6E
3M-V6E               

ŻÓŁTE /NIE PRZYCIEMNIANE 3M V6C
3M-V6C               

PRZYCIEMNIANE 3M V6B
3M-V6B                     

Zintegrowane środki ochrony oczu można łatwo 
zamontować do więźby hełmów Peltor. Dostępne są 
żółte (V6C), szare (V6B) i bezbarwne soczewki (V6E).

OKULARY OCHRONNE 3M SECUREFIT 
BEZBARWNE AS
3M-DE272967345                     

Seria 3M™ SecureFit™ to okulary bez oprawek, 
z wbudowaną osłoną boczną dla zapewnienia 
dodatkowej ochrony. Dzięki wykorzystaniu technologii 
3M™ Pressure Diffusion Temple Technology™ okulary 
ochronne SecureFit™ nie mają żadnych ruchomych 
części i nie trzeba ich ręcznie dopasowywać. 
Wystarczy założyć okulary 3M™ SecureFit™ aby 
poczuć jak same dopasowują się do kształtu twarzy 
by za każdym razem zapewnić wysoki komfort  
i bezpieczne dopasowanie.

OKULARY OCHRONNE  ESAB 
WARRIOR SPEC SHADE 5
ESA-0700012033                          

Esabowskie okulary ochronne łącza w sobie 
wysokie standardy bezpieczeństwa, ochrony oczu 
oraz doskonały komfort użytkowania. Zapewniają 
maksymalną ochronę oczu podczas wykonywania 
operacji w produkcji. Okulary wykonane są  
z poliwęglanu zapewniając ochronę przed uderzeniami 
oraz promieniami UV, IR i odbłyskami.

OKULARY OCHRONNE PERSPECTA 
9000 PRZEZROCZYSTE
SEC-T5101001                               

OKULARY OCHRONNE PERSPECTA 
9000 PRZYCIEMNIANE
SEC-T5101002                                     

OKULARY OCHRONNE PERSPECTA 
9000 ŻÓŁTE NIEPARUJĄCE
SEC-T5101000                                           

Dopasowane, co zapewnia jeszcze lepszą ochronę.
Panoramiczne pole widzenia. Wyjątkowo wygodne 
do użytkowania przez cały dzień. Specjalne nanoski 
zabezpieczają okulary przed ześlizgiwaniem się  
z twarzy. Miękkie materiały ramki dotykające wrażliwe 
okolice nosa i uszu. Powłoka Sightgard: popularna 
powłoka MSA zapobiegająca parowaniu, o dobrej 
odporności na zarysowania.

OCHRONA WZROKU



NAUSZNIKI ED 1H 
ZIELONY 
– 26DB
CER-0402007399999     

NAUSZNIKI ED 2H 
ŻÓŁTY 
– 30DB
CER-0402007499999         

NAUSZNIKI ED 3H 
POMARAŃCZOWE 
– 33DB
CER-0402007599999

NAUSZNIKI ED 1C 
ZIELONE 
– 25DB
CER-0402007699999                          

NAUSZNIKI ED 2C 
ŻÓŁTE 
– 29DB
CER-0402007799999                              

NAUSZNIKI ED 3C 
POMARAŃCZOWE 
– 31DB
CER-0402007899999                                  

Dielektryczne ochronniki słuchu o wysokim współczynniku tłumienia, z wytrzymałym, 
łatwym do regulowania i stabilnym pałąkiem teleskopowym na głowę wykończonym 
miękką, szeroką opaską zwiększającą komfort użytkowania. Czasze wypełnione 
miękką pianką. Specjalny, niski profil łączenia czasz z pałąkiem minimalizuje ryzyko 
zahaczenia o przeszkody w wąskich przestrzeniach. 277 g, EN 352-1:2002.
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OCHRONA SŁUCHU

ZATYCZKI NA SZNURKU ED COMFORT PLUG
CER-0401007899999            

Jednorazowe zatyczki do uszu wykonane z bardzo miękkiej pianki poliuretanowej,  
o ergonomicznym kształcie ułatwiającym wprowadzenie i optymalne dopasowanie do 
kanału słuchowego, zapewniające wysoki komfort i stopień ochrony. EN 352-2

ZATYCZKI DO USZU ED COMFORT PLUG
CER-0401007799999                

KOLOR: 

1.  

Dielektryczne ochronniki słuchu o znakomitych parametrach ochronnych, mocowane 
do kasków bezpieczeństwa (otwory 30 mm) o łagodnym i stabilnym teleskopowym 
mechanizmie regulacyjnym. Czasze wypełnione miękką pianką. Specjalny, niski profil 
łączenia czasz z elementem mocującym do kasku minimalizuje ryzyko zahaczenia  
o przeszkody w wąskich przestrzeniach, nawet w pozycji gotowości do pracy. 271 g, 
EN 352-3:2002
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OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH

ZESTAW SECURA 2000 LAK SIL/A1 
M/L 
SEC-S537LSLO                           

DLA LAKIERNIKÓW! Zestaw stworzony na bazie 
półmaski SECURA 2000, zaprojektowany z myślą 
o wygodzie użytkownika. Zestaw SECURA 2000 
LAK chroni układ oddechowy przed gazami  
i parami organicznymi (np. farb, lakierów, żywic, 
rozpuszczalników) oraz przed pyłami i aerozolami 
(do stężenia 4 x NDS). 

Półmaska SECURA 2000, lekka,nie ogranicza pola 
widzenia,po skompletowaniu z odpowiednimi 
elementami oczyszczającymi, stanowi ochronę układu 
oddechowego przed szkodliwymi substancjami 
występującymi pod postacią aerozoli - pył, dym, mgła 
lub/i pod postacią par i gazów lub/i obu tych postaci 
łącznie. 

Maska Mag-2 po skompletowaniu z filtrami, 
pochłaniaczami lub filtropochłaniaczami firmy 
SECURA chroni układ oddechowy przed szkodliwymi 
substancjami występującymi pod postacią aerozoli – 
pył, dym, mgła lub/i pod postacią par i gazów lub/i obu 
tych postaci łącznie. Posiada certyfikat oceny typu WE 
(EN-136:1998+AC:2003, Klasa 2).

Kaptur ucieczkowy secura 2000 Poż: składa się  
z kaptura oraz półmaski SECURA 2000 wyposażonej 
w filtropochłaniacze wielogazowe typu ABEK1P2 RD/
CO. Kaptur wykonany z niepalnej tkaniny laminowanej 
lateksem butylowym, uszczelniony wokół szyi, 
odcina dostęp dymu i toksycznych spalin do twarzy; 
nakładany szybko bez konieczności wstępnych 
regulacji

PÓŁMASKA SECURA 2000
SEC-S53T0SL0                           

MASKA MAG-2
SEC-T5700000                       

KAPTUR UCIECZKOWY SECURA 2000 
POŻ
SEC-S529KUM0                           

ZESTAW SECURA 2000 DUST SIL/
A1 M/L   
SEC-S527DSLO                                                        

DLA BUDOWLAŃCÓW! Zestaw SECURA 2000 DUST 
chroni układ oddechowy przed pyłami, dymami  
i mgłami. Użycie dużych, owalnych filtrów z efektem 
tryboelektrycznym pozwala na uzyskanie wysokiej 
skuteczności przy niskich oporach oddychania  
i wysokiej chłonności pyłowej, zwiększając komfort 
oddychania. 

ZESTAW SECURA 2000 CHEM SIL/
A1 M/L 
SEC-537CSLO                                             

DLA ROLNIKÓW! Zestaw SECURA 2000 CHEM 
chroni przed gazami i parami organicznymi (np. farb, 
lakierów, żywic i rozpuszczalników) oraz przed pyłami 
i aerozolami (do 10 x NDS). Są to typowe czynniki 
występujące podczas np.: lakierowania, malowania 
czy laminowania z obróbką mechaniczną (np. 
szlifowanie), czy opryskiwania roślin. 

PÓŁMASKA PRZECIWPYŁOWA Z 
ZAWOREM CORONA FFP1 
COR-C0012                                                      

Zawór wydechowy o dużej powierzchni otwarcia 
obniża opory wydechu, zmniejsza stężenie dwutlenku 
węgla i pary wodnej pod maską pozwalając tym 
samym na pracę o dużym wysiłku fizycznym  
i w dużym zapyleniu

PÓŁMASKA FILTRUJĄCA NEOSEC 
2P1/FFP1 
SEC-S51121D0                                            

Zawory wydechowe o dużej powierzchni otwarcia 
zapewniają bardzo niskie opory wydechu i niskie 
stężenie dwutlenku węgla oraz pary wodnej pod 
maską pozwalając tym samym na pracę w warunkach 
dużego wysiłku fizycznego i wysokich zapyleń

FILTR SECAIR 2000.01 P3 R PŁASKI 
ŁEZKA 
SEC-S52323SO                                                 

Filtry SECAIR 2000 P3 R, po skompletowaniu  
z półmaską lub maską, chronią układ oddechowy 
przed aerozolami z cząstek stałych lub aerozolami na 
bazie wody (pył, dym) i aerozolami ciekłymi (mgły). 
Najczęściej spotykane substancje, przed którymi 
chronią filtry P3: antymon i jego związki, arsen i jego 
związki, azbest, bar i jego związki, bawełna, benzo 
(alfa) piren, beryl i jego związki, bezwodnik ftalowy, 
celuloza, chlorek cynku (dym), chrom i jego związki, 
cyjanamid, cyna i jej związki, cyrkon i jego związki, 
dwutlenek krzemu, dymy spawalnicze, fosfor, ftalan 
dwubutylu, glin i jego związki, grafit, hydrochinon, 
jod radioaktywny, kadm i jego związki, kobalt i jego 
związki, kwarc
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OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH

FILTR SECAIR 2000.11 P1 NR PŁASKI 
OKRĄGŁY  
SEC- S53311SO                                                    

Do półmasek SECURA LAK jako filtr wstępny. 
Przeznaczenie: pyły, dymy i aerozole ciekłe (mgły)  
o ile NDS nie przekracza 4. Przedłużają czas aktywnej 
pracy pochłaniacza..Do zastosowania w półmaskach 
SECURA 2000.Występują opakowaniach po 10 szt.

FILTR SECAIR 2000.06 P2 R PŁASKI 
ŁEZKA 
SEC-S52322SO                                                 

Do półmasek Secura 2000, stosuje się 2 filtry.
Typowe zastosowania zestawu z filtrami klasy P2: 
urabianie surowców mineralnych zawierających 
ponad 50% wolnej krzemionki • spawanie elektryczne 
• lakierowanie proszkowe • wytapianie i odlewanie 
metali (oprócz cynku i ołowiu) • obróbka aluminium 
i jego stopów • pozyskiwanie i przeróbka rud metali  
• ciecie i szlifowanie drewna twardego • produkcja 
mąki, pasz i produktów farmaceutycznych

POCHŁANIACZ 2021 A1 DO PÓŁMASKI 
SECURA 2000. GAZY ORGANICZNE. 
SEC-S535A100                                 

Do zastosowania z półmaską SECURA 2000 lub 
maską MAG-2. Typowe zastosowanie w lakiernictwie.
Chronią układ oddechowy przed parami i gazami 
organicznymi o temperaturze wrzenia >65°C 
orazaceton (np. Rozpuszczalniki organiczne, 
węglowodory, alkohole, kwasy organiczne, estry, 
etery, ketony, styren itp.) przy łącznym objętościowym 
stężeniu nie przekraczającym wartości 0,1%.

POCHŁANIACZ 2034 K2 DO PÓŁMASKI 
SECURA 2000. AMONIAK. 
SEC-S535K200                                             

Do zastosowania z półmaską SECURA 2000 lub 
maską MAG-2. Chronią układ oddechowy przed 
amoniakiem i jego pochodnymi organicznymi 
(aminy: metyloamina, dwumetyloamina, dwumetylo- 
etyloamina, etyloamina, iminodwuetyloamina), 
anilina, przy łącznym objętościowym stężeniu nie 
przekraczającym
wartości 0,5%.

POCHŁANIACZ 2025 ABEK1 DO PÓŁMASKI
SECURA 2000. WIELOGAZOWY.
SEC-S535W102                                             

Do zastosowania w półmaskach SECURA 2000.
Chroni układ oddechowy przed gazami organicznymi 
i nieorganicznymi, parami i gazami substancji 
organicznych, parami i gazami kwaśnymi, amoniakiem 
i jego pochodnymi organicznymi a także mieszaninami 
w/w substancji. 

FILTROPOCHŁANIACZ A1P2 RD. 
GAZY ORGANICZNE. 
SEC-S536A120                                             

Do zastosowania z półmaską SECURA 2000 lub 
maską MAG-2. Chroni układ oddechowy przed 
parami i gazami organicznymi, których temperatura 
wrzenia jest wyższa niż 65°C oraz pyłami, dymami i 
mgłami. Substancje te to między innymi: aerozole farb  
i lakierów, aldehyd glutarowy, kwas octowy, pestycydy, 
siarczan dwumetylu, wyziewy kuchenne, wyziewy 
silników benzynowych, wyziewy silnika diesla i inne.

FILTROPOCHŁANIACZ B2P2 RD. 
GAZY NIEORGANICZNE, CHLOR.                                           
S536B220                                             

Do zastosowania z półmaską SECURA 2000 lub 
maską MAG-2. Chroni układ oddechowy przed gazami 
nieorganicznymi (z wyjątkiem tlenku węgla) oraz 
pyłami, dymami i mgłami. Dopuszczalne stężenie par 
i gazów wynosi 0.5% obj. a stężenie fazy rozproszonej 
aerozolu nie może przekraczać 10 x NDS.

FILTROPOCHŁANIACZ ABEK1P3 RD. 
WIELOGAZOWY.                                            
S536W130                                             

Do zastosowania z półmaską SECURA 2000 lub 
maską MAG-2. Chroni układ oddechowy przed gazami 
organicznymi i nieorganicznymi, parami i gazami 
substancji organicznych, parami i gazami kwasnymi, 
amoniakiem i jego pochodnymi organicznymi oraz 
pyłami, dymami i mgłami, a także mieszaninami w/w 
substancji.

FILTR SECAIR 2000.12 P1 R PŁASKI 
ŁEZKA 
SEC-S52321SO                                                        

Do półmasek SECURA 2000 DUST. Do montażu 
konieczny jest łącznik puszkowy. Do półmasek 
stosuje się 2 filtry. Przeznaczenie: obróbka (cięcie, 
szlifowanie) żelaza, stali i kamienia urabianie 
surowców mineralnych (oprócz azbestu); obróbka 
drewna miękkiego; czyszczenie odlewów i konstrukcji 
stalowych; produkcja, przeładunek i stosowanie 
wapna, cementu, nawozów sztucznych, surowców dla 
przemysłu szklarskiego i ceramicznego, surowców dla 
przemysłu gumowego.
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DLA PILARZA

TRZEWIKI OCHRONNE 
WOODSMAN A E P FO WRUHRO SRC
23.01.2003

BUTY GUMOWE
PAR-295384/44

RĘKAWICE ANTYPRZECIĘCIOWE
ORE-515500        

KASK OCHRONNY
GAR-3090-02922       

OSŁONA Z SIATKI DO KASKU
GAR-3090-00804      

SPODNIE OCHRONNE 
ANTYPRZECIĘCIOWE
GAR-RM98      

OSŁONA KARKU
GAR-3090-922NP       

KOLCE DO BUTÓW
ORE-91181k

Zgodne z normą EN ISO 20345, klasa 1, S2 i normą 
EN ISO 17249, kl. 1. Zewnętrzna warstwa buta dobrze 
odprowadza wodę i jest odporna na zniszczenia. But 
posiada właściwości oddychające i anatomiczną 
formę cholewki. Mocna profilowana podeszwa. 
Poszerzona przednia część buta

Wygodna bawełniana wyściółka. Stalowe noski (200 J) 
ze wzmocnioną gumą ochronną. 70% guma naturalna 
- 30% kauczuk butadienowo-styrenowy. Pięta 
absorbująca uderzenia. System łatwego sznurowania. 
Pasek odblaskowy. Olejoodporna gumowa podeszwa 
antypoślizgowa. Prążkowana część piętowa,ułatwia 
zdejmowanie. Możliwość zamontowania kolców na 
podeszwie.

RĘKAWICE ANTYPRZECIĘCIOWE NEVADA

KASK OCHRONNY W ZESTAWIE Z NAUSZNIKAMI 
OCHRONNYMI ORAZ OCHRONĄ TWARZY Z SIATKI 
ORAZ WYMIENNIE Z POLIWĘGLANU.

Osłona twarzy z siatki uniwersalna Spodnie antyprzecięciowe dla pilarza

OSŁONA KARKU DO KASKU OCHRONNEGO

Kolce  antypoślizgowe do butów gumowych pilarza 
(35 szt.). W zestawie klucz.
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DLA SPAWACZA

MASKA SPAWALNICZA
PRF-61051

• Przeznaczona do pracy przy spawaniu
• Filtr główny 50 x 100 mm, zaciemnienie 6 - 14 DIN
• Podgląd 20 x 100 mm, zaciemnienie 4 - 5 DIN
• Szerokość 237 mm, wysokość 359 mm, głębokość 

78 mm
• Wyrób atestowany (CIOP)

MASKA SPAWALNICZA TS-20
PRF-61053

• Wymiary: 430 x 270 x 150 mm
• Wykonana z tworzywa sztucznego, odporna 

na wilgoć i temperaturę odprysków ciał stałych 
występujących podczas spawania

• Po zanurzeniu w wodzie nie zmienia wymiarów
• Odporna na uderzenia
• Idealna do prac na zewnątrz

MASKA SPAWALNICZA 
Z PODGLĄDEM
PRF-61052

• Przeznaczona do pracy przy spawaniu
• Filtr główny 50 x 100 mm, zaciemnienie 6 - 14 DIN
• Podgląd 20 x 100 mm, zaciemnienie 4 - 5 DIN
• Szkło ochronne na filtr
• Wyrób atestowany (CIOP)
• Szerokość 222 mm, wysokość 372 mm, głębokość 

80 mm

TARCZA SPAWALNICZA 80X100 TD1
DAK-TD1                 

Tarcza TD1 Fibra wykonana jest z bardzo 
wytrzymałego materiału.Wykazuje odporność na 
wilgoć, stapianie, ścieranie. Wyposażona w wymienny 
filtr w zależności od zamówienia 50x100, 80x100, 
podgląd. Ramka do filtra jest metalowa, malowana 
proszkowo, rękojeść jest drewniana.

TARCZA SPAWALNICZA 50X100 TM-1
DAK-TM1                 

OKULARY SPAWALNICZE 
METALOWE 
23/00201               

7. SPAWALNICTWO

Spawacze wysoko sobie cenią 
pełną ochronę w zakresie kwestii 
zdrowotnych. Kierując się potrzebami 
spawaczy, w zależności od procesu 
spawania i technik pokrewnych 
proponujemy różne konstrukcje ochron 
oczu i twarzy, sprzęt ochrony układu 
oddechowego,rękawice ochronne oraz 
akcesoria zapewniające ochronę oraz 
podwyższają komfort pracy. 

BLUZA TRUDNOPALNA 
BIZWELD BIZ 2 
POR-BIZ2 

Informacja o tkaninie: Materiał Bizweld jest w 100% 
bawełniany o ramaturze 330g/m2 z wykończeniem 
ODPORNYM NA PŁOMIENIE. Tkanina ta spełnia normy 
EN ISO 11611 i EN ISO 11612 i zapwenia doskonałą 
ochronę podczas spawania i innych prac pokrewnych. 
Posiada Certyfikat GOST-R

KOLOR: 

1.     4.    

   2.     5.     

3.     6.     
ROZMIAR S-XXL

SPODNIE W PAS TRUDNOPALNE 
BIZWELD BIZ 30  
POR-BIZ30  

ROZMIAR S-3XL

SPODNIE OGRODNICZKI 
TRUDNOPALNE BIZWELD BIZ 4  
POR-BIZ4  

ROZMIAR S-3XL
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SPAWACZ

PRZYŁBICA ODCHYLNA NA KASK
NW-080-00-001   

ESAB PRZYŁBICA SPAWALNICZA 
WARRIOR TECH BLACK 
ESA-0700000400          

Nowe korpusy dostępne są w 2 zwracających uwagę, 
połyskujących kolorach: żółtym i czarnym. Przyłbica 
wyposażona jest w wygodne nagłowie opracowane 
przez ESAB, a lekki korpus zapewnia doskonałą 
ochronę twarzy, głowy, uszu oraz szyi, co pozwala na 
spawanie we wszystkich pozycjach.

OBUWIE SPAWALNICZE DTRMK S3 
HRO SR 
PRF-DTRMKxx                         

Wierzch: skóra wodoodporna. Podszewka: dzianina 
dystansowa. Wyściółka: wymienna, formowana 
anatomicznie. Podeszwa: poliuretan / guma

OBUWIE DLA SPAWACZA S1    
CER-0202043460xxx

Obuwie dla spawaczy ze stalowym podnoskiem, 
podwójne szwy kewlarowe, podeszwa gumowa 
olejoodporna, odporna na temperaturę do 300°C. 
Materiał: cholewka ze skóry o grubości 1,8-2,2 mm; 
podeszwa gumowa

KOLOR: 

1.  

system absorpcji energii w obcasie podeszwa odporna na kontat z gorącym
podłożem podeszwa odporna na olej i paliwa

podeszwa antypoślizgowa obuwie ocieplane obuwie antystatyczne

nieprzemakalna górna część obuwia wkładka antyprzebiciowa wkładka antyprzebiciowa nie metalowa

górna część buta z oddychającego materiałupodnosek ochronny kompozytowy podnosek

system absorpcji energii w obcasie podeszwa odporna na kontat z gorącym
podłożem podeszwa odporna na olej i paliwa
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górna część buta z oddychającego materiałupodnosek ochronny kompozytowy podnosek

REIS

RĘKAW SKÓRZANY SPAWALNICZY 
ZE ŚCIĄGACZEM
RWP-ZB

Zarękawnik skórzany.
• wykonany ze skóry bydlęcej dwoinowej
• zakończony z dwóch stron ściągaczami
• dostępny w kategorii II (EN470-1)

REIS

RĘKAW SKÓRZANY KPL.
RWP-REKAWB          

Rękaw skórzany.
• skóra bydlęca dwoinowa
• górne mocowanie na rzemienie
• przy nadgarstkach dodatkowe zapięcie na rzep
• dostępny w kategorii II (EN470-1)

REIS

RĘKAW SPAWALNICZY LEWY
RWP-REKAWL-L                  

Rękaw skórzany spawalniczy na lewą rękę. Skóra 
bydlęca licowa pokryta z jednej strony powłoką 
poliuretanową. Grubość skóry około 1,4-2,3 mm. 
Górne mocowanie na klamrę, na dole zapinany na 
guziki. Dodatkowa ochrona barku doszyta u góry. 
Chroni przed krótkotrwałym działaniem płomienia  
i drobnymi rozpryskami metalu

RĘKAW SPAWALNICZY PRAWY
RWP-REKAWL-P        

REIS

OBUWIE SPAWALNICZE BRH S1
RWP-BRH        

Buty bezpieczne HOTREIS. Skóra bydlęca, buty za 
kostkę. Zapinane specjalnym zakryciem ze skóry 
na klamrę, znajdującą się po zewnętrznej stronie 
buta na wysokości kostki, co doskonale chroni przed 
opiłkami metalu. Podeszwa wykonana z podwójnego 
poliuretanu, antypoślizgowa. Stalowy podnosek 
wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zagięcia 
do 15 kN. Kategoria SB, spełniają wymagania norm 
EN20345, EN20344

REIS

NAGOLENNIK SKÓRZANY  
Z NASTOPKIEM NNB
RAW-NNB     

Nagolennik skórzany z nastopkiem. Skóra bydlęca 
dwoinowa. Zapinany na metalowe sprzączki. Chroni 
but, na przykład przed zapaleniem sznurowadeł 
w momencie zetknięcia z iskrą, czy też podobnie 
działającym czynnikiem. Dostępny w kategorii II 
(EN470-1)
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ADAPTER DO KASKU
DEK-ADAPTOR

Adaptor umożliwiający zamontowanie przyłbicy na 
kasku
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SPAWACZ

FARTUCH SKÓRZANY FSB 60X90 
SPAW
RWP-FSB     

Fartuch skórzany przedni, zakładany na szyję  
z zapięciem na klamrę z tyłu pleców. Skóra bydlęca 
dwoinowa. Grubość skóry około 1.2-1.4 mm. 
Dostępny w kategorii II (EN470-1)

KAPTUR SPAWALNICZY 
TRUDNOPALNY POMARAŃCZOWY 
FIREFOX 
WEL-23-6690                 

Wys. 41 cm.
Szyja: 42-53 cm. Głowa: 64 cm.

KAPTUR SPAWALNICZY 
TRUDNOPALNY NIEBIESKI FIREFOX 
WEL-23-6680-XL                 

Wys. 44 cm.
Szyja: 52-65 cm. Głowa: 68 cm.

CZAPKA Z TRUDNOPALNEJ BAWEŁNY 
WEL-23-8000xx                

L 56-59 cm.
XL 59-62 cm.

ZASŁONA SPAWALNICZA 0.68X1.8 M 
EN 1598 
WEL-55-7166/STRIP                  
 
ZASŁONA SPAWALNICZA 1.8X1.8 M 
EN 1598
WEL-55-7166                        

CZAPKA ZIMOWA POD KASK  
Z PODSZEWKĄ TURMOFLEX
WEL-23-7733                 

Niebieska, bawełniana czapka pod kask na chłodną 
pogodę z podszewką TURMOflex®, z trudnopalną 
powłoką na zewnątrz

RĘKAWICE SPAWALNICZE WELDAS 
10-2392
WEL-10-2392XL                 

Rękawica spawalnicza z prostym i wzmacnianym 
kciukiem dla lepszej obsługi uchwytów MIG,  
wykonana z dwoiny bydlęcej z ramienia. Szyte nicią 
KEVLAR

RĘKAWICE SPAWALNICZE GLOPER 
STRONG
23/glops

Rękawice spawalnicze wykonane z dwoiny bydlęcej,  
z wkładkę bawełnianą. Szwy rękawic są zabezpieczone 
przed przepaleniem bizą, nici kewlarowe. Rękawice 
spawalnicze chronią ręce przed odpryskami 
stopionego metalu, temperaturą, promieniowaniem 
cieplnym oraz urazami mechanicznymi podczas prac
Spawalniczych.

REIS

FARTUH SKÓRZANY FZ TYPU 
ZAPASKA
RWP-FZ     

• skóra bydlęca licowa pokryta z jednej strony 
powłoką poliuretanową

• grubość skóry 1,4-2,4 mm
• wiązany w pasie
• zgodny z normą PN-83/P-22401
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TABLICE INFORMACYJNE

TAŚMA OSTRZEGAWCZA
RWP-TASO100CW-31S        

Taśma ostrzegawcza o różnej szerokości w kolorach: 
czerwono-białym lub czarno-żółtym na rolkach  
o długości 100 m

KOLOR: 

1. 

2. 

ZNAKI OCHRONY 
PRZECIWPOŻAROWEJ 
TDC-BA006C1PS      

ZNAKI OCHRONY I HIGIENY PRACY
TDC-GC053BKPN                

TABLICE BUDOWLANE
34344                

ZNAKI INFORMACYJNE
14/1652                 

INSTRUKCJE BHP
RWP-Z-IB1-P-250X350                 

ZNAKI INFORMACYJNE 
14/03849                 

TABLICE BUDOWLANE
14/78454               

Przykład: Znak fotoluminescencyjny Hydrant 
Wewnętrzny. Linia znaków, widocznych w ciemności. 
Różne modele: znaki bezpieczeństwa oraz ochrony 
przeciw pożarowej.

Przykład: Zakaz palenia tytoniu. Linia znaków: znaki 
zakazu, znaki ostrzegawcze, znaki informacyjne, znaki 
nakazu.

Przykład: Tablica informacyjna  49,5 cm/65 cm. 
Tablice przeznaczone do sekcji budowlanej.

Przykład: Tablica informacyjna kierunek do wyjścia do 
drogi ewakuacyjnej schodami w górę w lewo.

Przykład: Instrukcja ogólna BHP obowiązująca 
wszystkich pracowników 

Przykład: Zakaz parkowania
Przykład: Tablica informacyjna uwaga wyjazd  
z budowy.

FOTOLUMINESCYJNE ZNAKI 
EWAKUACYJNE
14/AA001     

Przykład: Znak Wyjście ewakuacyjne. Linia znaków, 
widocznych w ciemności. Różne modele: znaki 
bezpieczeństwa oraz ochrony przeciw pożarowej.

8. TABLICE INFORMACYJNE

Przedstawione w skróconej wersji znaki 
informacyjne. Dostępne wiele modeli 
od ręki, istnieje również możliwosć 
wykonania tablic na zamówienie na 
różnych rodzjach podłoża (naklejka, 
PCV).
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OCHRONA / APTECZKI

PRZEMYSŁOWA APTECZKA 
PIERWSZEJ POMOCY TOP 20 PLUS
VER-08                  

Przemysłowa apteczka pierwszej pomocy „TOP 20 
PLUS 2 x DIN13157” w walizce z tworzywa ABS. 

W składzie 2xDIN 13157 Plus. Apteczka zawiera stelaz 
mocujący do ściany. Rozmiar opakowania: 440 x 
335 x 150 mm.Wyrób spełnia wymagania norm Unii 
Europejskiej.

PRZEMYSŁOWA APTECZKA 
PIERWSZEJ POMOCY VERA 
VER-36                 

Rozmiar opakowania: 250 x 250 x 112 mm

VER-33                

Rozmiar opakowania: 300 x 250 x 112 mm

VER-34                

Rozmiar opakowania: 400 x 250 x 112 mm

APTECZKA 
SAMOCHODOWA 
“SUPER CLASIC” DIN 
13164 Z KAMIZELKĄ 
VER-06                

Samochodowy zestaw pierwszej pomocy „SUPER 
CLASSIC” w opakowaniu z tkaniny wodoodpornej

WKŁAD DO APTECZEK 
DIN 13164 PLUS 
VER-DIN13164PLUS+                 

3 kpl. Kompres 10 x 10 cm (2 szt.) sterylny • 2 szt. 
Opaska elastyczna 4m x 6cm • 3 szt. Opaska elastyczna 
4m x 8cm • 1 kpl. Plaster 10 x 6 cm (8szt.) • 1 szt. 
Plaster 5m x 2,5 cm • 3 szt. Opatrunek indywidualny 
M sterylny • 1 szt. Opatrunek indywidualny G sterylny 
• 2 szt. Chusta opatrunkowa 40 x 60 sterylna • 1 szt. 
Chusta opatrunkowa 60 x 80 sterylna • 2 szt. Chusta 
trójkątna • 1 szt. Koc ratunkowy • 1 szt. Nożyczki 14,5 
cm • 4 szt. Rękawice winylowe 2 szt. Chusteczka 
alkoholowa • 1 szt. Ustnik do sztucznego oddychania • 
1 szt. Instukcja udzielania pierwszej pomocy

GAŚNICA 1KG
RWP-OGP-1ZBC                         
                  

GAŚNICA PROSZKOWA 2KG
RWP-OGP-2XABC-PM                           
                              

GAŚNICA 4 KG ABC
RWP-OGP-4XABC                          

GAŚNICA 6KG
GP-06XABC/K                         

Gaśnica proszkowa 6kg  przeznaczona do gaszenia 
pożarów z grupy BC lub ABC. A – ciała stałe palne 
żarzące się B – substancje ciekłe tworzące płomienie 
C – palne substancje gazowe.

KOC GAŚNICZY
KOC GAS                         

Koc gaśniczy wyprodukowany jest z wytrzymałego 
materiału - włókna szklanego. Koce przygotowane są 
do zamontowania na ścianie. Wykonane są z tkaniny 
niepalnej o wymiarze 1,4 x 1,8 m.

GAŚŃICA ABF 2KG
RWP-OGWG-2XABF                         

Gaśnica pianowa ABF zaprojektowana dla 
zabezpieczania pomieszczeń, w których występuje 
szczególne zagrożenie pożarami olejów i tłuszczów 
jadalnych. Szeroko stosowana w gastronomii  
i kuchniach domowych. Gasi również urządzenia 
elektryczne pod napięciem do 1000 V.

SZELKI BEZPIECZEŃSTWA
RWP-OUP-KRM-FBH-B          

AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA
RWP-OUP-KRM-EARL-B       

LINA ASEKURACYJNA
RWP-OUP-KRM-RL-B          

Szelki bezpieczeństwa. Jeden pierścień grzbietowy 
w kształcie litery D wykonany ze stali o dużej 
wytrzymałości. Dwie przednie pętle tekstylne. 
Regulowane pasy na klatce piersiowej oraz w obrębie 
ud. Pasy do pozycji siedzącej. Taśma szerokości 44 ±1 
mm wykonana z poliestru. Szycie wykonane czarnymi 
nićmi z poliamidu, odpornymi na rozciąganie. Spełniają 
wymagania normy EN361

Amortyzator bezpieczeństwa. Długość: 1.5 m. 
Ściągacz linowy z pochłaniaczem energii. Końcówki 
liny splecione i pokryte ochronnym rękawem  
z polietylenu. Nasada odporna na ścieranie. Lina  
z obu stron zakończona karabińczykiem. Trójżyłowa 
lina poliamidowa o średnicy 12mm wyposażona 
we wskaźnik zielony i czarny sygnalizujący stopień 
zużycia materiału, wytrzymała na rozerwanie 25 kN, 
zgodna z ISO 1140.Spełnia wymagania normy EN355

Przyłączeniowy ściągacz linowy. Długość: 1.5 
m. Końcówki liny splecione i pokryte ochronnym 
rękawem z polietylenu. Nasada odporna na ścieranie. 
Po obu stronach liny karabińczyk. Trójżyłowa lina 
poliamidowa o średnicy 12 mm wyposażona we 
wskaźnik zielony i czarny sygnalizujący stopień 
zużycia materiału, wytrzymała na rozerwanie 25 kN, 
zgodna z ISO 1140. Spełnia wymagania normy EN354
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CLINEX FLORAL OCEAN 5L
AMT-77-891        

Skoncentrowany, bardzo skuteczny i niezawodny 
preparat przeznaczony do codziennej pielęgnacji 
wszelkich wodoodpornych posadzek. Szybko 
odparowuje, nie pozostawia smug i zacieków. 
Umytym powierzchniom nadaje delikatny połysk, 
pozostawiając długo utrzymujący się przyjemny 
zapach. Pojemności 1l/5l/10l

CLINEX 4DIRT
AMT-77-640         

Skoncentrowany, uniwersalny preparat przeznaczony 
do usuwania wszelkiego typu trudnych, tłustych 
zabrudzeń z powierzchni takich jak: posadzki 
betonowe, PCV, kamień naturalny i sztuczny, kafle, 
itp. znajdujących się w przemyśle i gastronomii. 
Doskonale rozpuszcza stare zanieczyszczenia 
olejowo-tłuszczowe pochodzenia zwierzęcego, 
roślinnego, zanieczyszczenia ropopochodne  
i wielowarstwowe powłoki brudu. 

9. CLINEX

Produkty Clinex znajdują szerokie 
zastosowanie w restauracjach, 
hotelach, szkołach, zakładach 
przemysłowych, myjniach, biurach oraz 
budynkach użyteczności publicznej. 
Marka Clinex to produkty wysokiej 
jakości spełniające oczekiwania nawet 
najbardziej wymagających klientów. 
Na życzenie klienta, służymy pomocą 
w opracowaniu planów higieny 
konkretnych pomieszczeń i obszarów 
roboczych. Dzięki temu wzrasta 
bezpieczeństwo oraz efektywność 
sprzątania a także szybko i skutecznie 
zostaje wdrożony system HACCP przy 
każdym stanowisku pracy. 

CLINEX LIQUID SOAP
AMT-77-520                                         

Clinex Liquid Soap to mydło w płynie będące 
mieszaniną łagodnych substancji myjących oraz 
składników chroniących skórę ludzką. Delikatnie 
nawilża i zabezpiecza skórę przed wysuszaniem  
i pękaniem. Jest bardzo wydajne w użyciu, posiada 
przyjemny zapach. Nie powoduje podrażnień.
Pojemności 1l,5l

Best
Seller

ZIMA

DOBRA
CENA

NOWOSC

BARDZO
WYTRZYMAŁE

` `

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI

CLINEX W3 FORTE 1L
AMT-77-634                                 

Gotowy do użycia, kwaśny preparat do gruntownego 
czyszczenia uporczywych zabrudzeń w sanitariatach 
i łazienkach. Do stosowania na wszystkich odpornych 
na działanie kwasów materiałach i nawierzchniach. 
Skutecznie usuwa rdzę, kamień wodny, osady 
wapienne oraz resztki mydła. Szczególnie zalecany 
do mycia muszli klozetowych, pisuarów, bidetów oraz 
umywalek. Likwiduje przykre zapachy urynowe. 1l/10l

CLINEX W3 MULTI 1L
AMT-77-076                                

Wysokowydajny, skoncentrowany i szybko 
działający środek do codziennej pielęgnacji urządzeń 
sanitarnych kwaso- i wodoodpornych (np. muszle 
klozetowe, pisuary, bidety, umywalki z porcelany, 
ceramiki), do gruntownego mycia posadzek  
w halach przemysłowych, basenach kąpielowych, 
pomieszczeniach sanitarnych, doskonale sprawdza 
się do czyszczenia fug. 

CLINEX W3 ACTIVE
AMT-77-630                                   

Delikatny, kwaśny preparat myjący na bazie 
kwasy cytrynowego do codziennego mycia 
sanitariatów. Bezpieczny dla każdego rodzaju 
powierzchni, w tym elementów emaliowanych, 
akrylowych, chromowanych, niklowanych, 
plastikowych. Skutecznie usuwa typowe, napotykane  
w sanitariatach zabrudzenia i osady, np. resztki mydeł. 
Pozostawia delikatny, świeży zapach.Pojemności: 
650ml, 1l, 5l, 10l 
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UTRZYMANIE CZYSTOŚCI

CLINEX ANTI-OIL
AMT-77-013      

Niskopieniący płyn do mechanicznego czyszczenia 
posadzek odpornych na działanie środków 
alkalicznych. Posiada bardzo dobre właściwości 
emulgujące tłuszcze i smary, przez co doskonale 
sprawdza się w myciu silnie zaolejonych posadzek 
w warsztatach i halach fabrycznych. Pojemności 
1l/5l/10l.

CLINEX GRILL 1L
AMT-77-071                              

Preparat o bardzo silnym działaniu do samoczynnego 
usuwania zapieczonego tłuszczu, zadymień. 
Doskonale nadaje się do usuwania tłustych, 
spieczonych zabrudzeń z różnego rodzaju powierzchni 
i przedmiotów odpornych na działanie alkaliów. 
Idealnie rozpuszcza i usuwa nawet najbardziej 
zapieczone resztki potraw. Pojemności 1l/5l

CLINEX STRONGER 
MLECZKO 
DO CZYSZCZENIA
AMT-77-686                         

Gotowe do użycia mleczko, przeznaczone do usuwania 
wszelkiego typu zabrudzeń. Skutecznie usuwa  
z czyszczonych powierzchni zmywalnych wszelkie 
uporczywe zabrudzenia takie jak : brud, tłuszcz, osady 
z kamienia i rdzy. Nie rysuje powierzchni, nadaje 
połysk i pozostawia przyjemny zapach.

Best
Seller

ZIMA

DOBRA
CENA

NOWOSC

BARDZO
WYTRZYMAŁE

` `
CLINEX GLASS FOAM 650ML
AMT-77-688                         

Skuteczna i niezawodna pianka do mycia szyb, 
luster, kryształów, powierzchni emaliowanych   
i laminowanych, a także elementów ze stali 
nierdzewnej. Skutecznie usuwa nawet najtrwalszy, 
zaschnięty brud i tłuszcz, a nawet insekty. Wysoka 
jakość gwarantuje uzyskanie krystalicznie czystych, 
lśniących szyb bez smug i zacieków. Wzbogacona o 
środki antystatyczne, zabezpiecza powierzchnię przed 
szybkim zabrudzeniem. 

CLINEX SCENT ODŚWIERZACZ 
POWIETRZA TASMAŃSKI CZAR 
500ML
AMT- 77-901                   

Clinex SCENT jest unikalnym produktem 
do zastosowania we wszelkiego rodzaju 
pomieszczeniach, idealny do odświeżania powietrza 
w biurach, przestrzeniach dla palących, pokojach 
gościnnych, toaletach. Dedykowany zwłaszcza branży 
Ho. Re.Ca. Unikalna nuta zapachowa sprawia, że 
preparat wyróżnia się efektywnym działaniem na 
nieprzyjemne zapachy we wszystkich obszarach. 

BLACK CAT

PASTA DO RĄK BLACK CAT  
05/03585                                                             

Pasta ‘BLACK CAT’ jest gęstą pastą BHP  
o przyjemnym zapachu, nie podrażnia skóry rąk. 
Pasta zawiera w swoim składzie mydło, środek 
powierzchniowo czynny, środki pielęgnacyjne oraz 
rozdrobnione minerały, co daje wysoką skuteczność 
usuwania zabrudzeń i nie powoduje wysuszania skóry 
rąk. Skutecznie zmywa smary, oleje techniczne, sadze  
i inne trudno usuwalne zanieczyszczenia. Polecana jest 
zwłaszcza do stosowania w przemyśle, przy pracach 
mechanizacyjnych, warsztatach samochodowych, itp.

EMULSJA DO SILNIE ZABRUDZONYCH 
RĄK Z PUMEKSEM 
AMT-60-040                                 

FAST ORANGE zawiera drobno zmielony pumeks. 
Dokładnie doczyszcza skórę dłoni, również  
w okolicach paznokci. Nie wymaga użycia wody. 
Emulsję wystarczy rozetrzeć w zabrudzonych dłoniach 
(bez wody) aż do rozpuszczenia brudu. Następnie 
opłukać dłonie wodą lub wytrzeć ręcznikiem. Produkt 
jest dostępny w opakowaniach: butelka 444 ml ze 
szczoteczką, pojemnik z pomką 3,78 l.

MERIDA

PASTA DO RĄK MERIDA  
RWP-HME-PA12                                                             

Pasta do mycia rąk MERIDA. Doskonale usuwa 
zabrudzenia chroniąc skórę rąk. Zawiera składniki 
tworzące ochronną warstwę zapobiegającą 
podrażnieniom skóry. Pasta nie zatyka kanalizacji. 
Nie zawiera piasku, środkiem ściernym jest mączka 
drzewna. Testowana dermatologicznie. Nanosić na 
mokre ręce bezpośrednio z opakowania. Opakowanie: 
puszka 500 ml lub 5 kg.

CLINEX TEXTILE
AMT-77-184         

Profesjonalny preparat przeznaczony do usuwania 
typowych zabrudzeń z dywanów i obić tapicerskich. 
Preparat nie pozostawia plam na czyszczonej 
powierzchni. 
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UTRZYMANIE CZYSTOŚCI

RĘCZNIK JUMBO
PL59750                                

Kolor: zielony. Surowiec: makulatura. Ilość warstw: 1. 
Gramatura: 35g/m2. Średnica: 14 cm. Wysokość rolki: 
19,2 cm. Długość rolki: 65 m. Ilość w opakowaniu 
zbiorczym: 12 szt.

PAPIER TOALETOWY CLIVER
PA6231 - szary                                          
OPA6057 - biały

Specyfikacja:- kolor: szary- surowiec: makulatura- 
ilość warstw:1- gramatura: 35 g/m2 - średnica: 18 cm 
- wysokość rolki: 9 cm - długość rolki: 130 m - ilość  
w opakowaniu zbiorczym: 12 szt.

PAPIER TOALETOWY VELVET 12
PA9214                                

Nowy papier Classic został stworzony ze starannie 
wyselekcjonowanej białej bibułki. Każdy listek to dwie 
wytrzymałe warstwy miękkiej bibułki, połączonej 
estetycznym wzorkiem w motylki.

SZUFELKA I MIOTŁA/ZESTAW 
KOMBI/ KPL
DAJ-87212                                           

2 częściowy komplet do sprzątania składający sobie  
z szufelki+zmiotki oraz miotły z drążkiem.

MOP OBROTOWY ORION Z 2 
KOŃCÓWKAMI
DAJ-87212                                           

Kosz posiadający mechanizm odwirowujący pozwala 
na bardzo dokładne wyciśnięcie wody z wkładu 
dzięki czemy możemy myć powierzchnie wrażliwe 
na wodę np. podłogi drewniane, panele. Obrotowa 
końcówka myjąca pozwoli nam dotrzeć do najbardziej 
niedostępnych miejsc. 

PAD KIJ KOMBI
PAD/KIJKN                                           

Pad przeznaczony do intensywnego szorowania  
i czyszczenia posadzek. Stosowanie padów zwiększa 
wydajność pracy oraz skuteczność. Dostępne jako 
pad ręczny lub mop.

WORKI NA ŚMIECI
                                         

ZMYWAK KUCHENNY
YO518                                         

Zmywak kuchenny w zestawach pakowane po 5 sztuk 

ŚCIERKI DO SPRZĄTANIA
YO0627                                         

Ścierki z mikrofibry zestaw, 4 sztuki w komplecie.

RĘCZNIK FROTTE
RWP-T350                                         

RĘCZNIKI FROTTE 50x100  350 g/m2 lub 500 g/m2

RĘCZNIK ZZ 4000 KARTON CLIVER ZIELONY 
Gramatura: 35 g/m2.Ilość warstw: 1. Ilość listków  
w pakiecie: 334. Ilość listków w kartonie: 4000.

RĘCZNIK ZZ PAPIEROWE WKŁADY
PL2240                                

Pl302
worki na śmieci 60L/10 sztuk kuchcik

GP6044                
worki na śmieci  z taśmą 60l/10 sztuk emil

Pl2234
worki na gruz bardzo wytrzymałe 80l/5 sztuk master 

KS109
worki na śmieci extra mocne 120l/25 sztuk kuchcik

IK2128
worki na śmieci 240l/10 sztuk monster master
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TABELE ROZMIARÓW / LEGENDA

ODZIEŻ MĘSKA
standardowa wysokość – 182 cm, przy rozmiarze wydłużonym 194  cm

Rozmiary 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL

 Obwód klatki 
piersiowej w cm 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128 128-132 132-136

 Obwód w pasie 
w cm 62-66 66 -70 70 -74 74 -78 78-82 82-88 88-94 94-100 100-106 106-112 112-118 118-124 124-130 130-136 136-142

A

B

A

B

A

B

C

OBUWIE MĘSKIE
 

Angielska numeracja 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 11 12 12,5 13 14 15

 
Francuska numeracja 38 38,5 39 40 41 41,5 42 42,5 43 44 45 46 47 47,5 48 49 50

 Długość stopy w mm 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 320 330

 
Numeracja metryczna w cm 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 33 34

OBUWIE DAMSKIE
 

Angielska numeracja 2 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8

 
Francuska numeracja 34 35 36 37 37,5 38 38,5 39 40 41 41,5 42

 
Długość stopy w mm 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270

 Numeracja metryczna w cm 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28

ODZIEŻ DAMSKA
standardowa wysokość 170 cm

 Rozmiary 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL

 
72 -76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128 128-132

 Obwód w pasie 
w cm 52 -56 56-60 60-64 64-68 68 -72 72 -76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112

 Obwód w biodrach 
w cm 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128 128-132 132-136 136-140

A

B

C

  

Obwód klatki 
piersiowej w cm

system absorpcji energii w obcasie podeszwa odporna na kontat z gorącym
podłożem podeszwa odporna na olej i paliwa

podeszwa antypoślizgowa obuwie ocieplane obuwie antystatyczne

nieprzemakalna górna część obuwia wkładka antyprzebiciowa wkładka antyprzebiciowa nie metalowa

górna część buta z oddychającego materiałupodnosek ochronny kompozytowy podnosek

LEGENDA
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HISTIORIA TAD-MET

Firma TAD-MET zapoczątkowali w 1990 roku Tadeusz i Teresa, Ostrowscy. Pierwsza jej nazwa to Zakład Ślusarsko 
Tokarski Tadeusz Ostrowski. Początkowo firma zajmowała się usługami ślusarskimi i tokarskimi. Znana na 
lokalnym rynku z wyrobów o solidnym wykonaniu. W 1999 roku firma rozszerzyła swoją działalność o handel 
wyrobami hutniczymi, narzędziami itp. W 2005 roku firma zmieniła nazwę na TAD-MET. Ciągłe poszerzanie oferty, 
dopasowywanie się do potrzeb rynku sprawiły iż wkrótce Firma posiadała w ofercie ponad 50 tys pozycji towarowych 
na stanie magazynowym. Aby utrzymać obsługę na wysokim poziomie i dalej rozwijać się w dynamicznym tempie 
rozpoczęliśmy wyspecjalizowanie poszczególnych działów.

Obecnie TAD-MET zatrudnia blisko 50 osób w poszczególnych działach:
• hurtowa sprzedaż wyrobów hutniczych,
• dział hydrauliczno – sanitarny,

• dział obsługi przemysłu drzewnego,
• dział obsługi przemysłu stoczniowego,

• dział maszyn budowlanych oraz serwis urządzeń spalinowych,
• dystrybucja i serwis elektronarzędzi,

• dział BHP odzieży i środków ochrony osobistej,
•  dział metalowo – narzędziowy,

• produkcja konstrukcji stalowych.
Każdy z tych działów to przede wszystkim fachowcy, którzy ciągle podnoszą swoje kwalifikacje, 

ale również ogromna oferta towarów starannie dobranych do potrzeb każdego z Naszych 
klientów. Doświadczenie które zdobyliśmy przez lata pracy w branży sprawiało, 

że jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom nawet najbardziej wymagających 
klientów. Swoją pracę wykonujemy z Pasją i pełnym zaangażowaniem. 

Zasięg działalności: 
Obsługujemy klientów w całej Polsce jak i w krajach UE.

Wyróżnienia:
• Nagroda „Gazele Biznesu” od 4 lat z rzędu

• Laureat Diamentów Forbesa 2014 - miesięcznik 
ten sklasyfikował Nas na 392 miejscu spośród 

wszystkich firm w Polsce oraz 33 firma  
w województwie pomorskim w przedziale do 

250mln przychodu za dynamikę, rozwój  
i wyniki w 2013 roku

Plany na przyszłość:
Dalszy rozwój firmy, 

podnoszenia i wyznaczanie 
nowych standardów  

w swojej branży.

TAD-MET
83-400 Kościerzyna
ul. Kapliczna 5

 bhp@tadmet.com.pl
+48 58 686 21 95 (wew 27)


