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Kurtka antyprzecięciowa WATEX Forest Jack

   Kurtka  wykonana  została  z  trwałego
bawełniano-poliamidowego  materiału.  
Na  ramionach  i  plecach  posiada  wszytą
wkładkę antyprzepięciową wykonaną zgodnie
z  europejskimi  normami  bezpieczeństwa.
Posiada  przedłużony  tył,  który  zabezpiecza
przed  dostawaniem  się  wirów  do  wnętrza
kurtki.  Kołnierz  został  wykończony
przyjemnym  w  dotyku  sztruksem.  Zapinana
jest  na  zamek błyskawiczny osłonięty  listwą
na  zatrzaski.  Rękawy  zostały  zakończone
mankietami  zapinanymi  na  guziki.  Posiada
dwie  duże  boczne  kieszenie  z  klapkami,
jedną kieszeń wewnętrzną, dwie kieszenie na
piersiach  zapinane  na  zamek  błyskawiczny
i kieszeń na telefon komórkowy i długopis.

Dodatkowe informacje Cena

- EN 381 część 11 - ochrona na przecięcie klasa 1 (20m/s)
- 5x kieszeń zewnętrzna, 1xkieszeń wewnętrzna
- Materiał: 50% poliamid, 50% bawełna

netto:              284,55 zł 

brutto: 350,00 zł

Rozmiary 

ROZMIAR 50/52 Obwód pasa: 88-92 
Wzrost: 176-180
Obwód klatki piersiowej: 96-104

ROZMIAR 54/56 Obwód pasa: 98-102
Wzrost: 182-184
Obwód klatki piersiowej: 104-112
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Spodnie antyprzecięciowe ogrodniczki WATEX Forest Jack

   Boczny  rozporek,  elastyczne  szelki,  dwie
wszyte  kieszenie  boczne,  kieszeń  na  klatce
piersiowej z patką zapinana na zamek, kieszeń
na calówki,  rozporek na zamek błyskawiczny,
klin  ostrzegawczy  w  dolnej  części  łydki,
w  kroku  umieszczony  elastyczny  klin
zapewniający większą swobodę ruchów.

Dodatkowe informacje Cena

- Ochrona na przecięcie EN 381, część 5, Design A, klasa 1
- Tkanina mieszana, zielona/odblaskowy pomarańczowy.

netto:              227,64 zł 

brutto: 280,00 zł 

Rozmiary 

ROZMIAR 48 Obwód pasa: 80-92 
Wzrost: 170-182
Obwód klatki piersiowej: 92-100

ROZMIAR 50 Obwód pasa: 84-96
Wzrost: 170-182
Obwód klatki piersiowej: 96-104

ROZMIAR 52 Obwód pasa: 88-100
Wzrost: 170-182
Obwód klatki piersiowej: 100-108
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Nogawice antyprzecięciowe WATEX

  Rozporek  z  zamkiem  błyskawicznym
i  guzikiem,  szerokość  pasa  regulowana
paskiem, z tyłu w obszarze łydki umieszczone
suwaki  w  celu  łatwego  zakładania.
Klin  ostrzegawczy  w  dolnej  części  łydki.
Tkanina  mieszana,  zielona  odblaskowy
pomarańczowy

Dodatkowe informacje Cena

- Zamykanie z przodu zgodnie z EN 381-5
- Ochrona na przecięcie EN 381, część 5, Design A, klasa 1

netto:              199,19 zł  

brutto: 245,00 zł  

Rękawice antyprzecięciowe Forest Jack
 - Kolor jasnoszary/czerwony
 - Całkowita długość rękawicy 28 cm
 - Ochrona przed przecięciem - EN 388 i 381-7 
 - Ochrona na przecięcie klasa 2 (24m/s)
 - Poduszki ochronne w lewej rękawicy,      
 - Powierzchnie ochrony kostek
- Wnętrze na kciuki i opuszki palców wykonane 
   z pełnego włókna skóry cielęcej
- Grzbiety rąk i na zewnątrz kciuka wykonane 
   z czerwonej tkaniny syntetycznej wyściółki

Dodatkowe informacje Cena

- dostępna w rozmiarach: M (8), L (9), XL (10)
netto:                100,00 zł 

brutto:   123,00 zł 
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Zestaw dla pilarzy V-Gard 500

  MSA  stworzyło  specjalny  komplet
higieniczny do prac w lesie, akcesoria dla
ochrony  głowy,  twarzy  i  słuchu.  
Hełm  V-Gard  500  zapewnia  większą
trwałość na boczne odkształcenia. System
wentylacyjny  na  górze  skorupy  oraz
rynienka  ściekowa  zapewniają  dobry
komfort  pracy.  Po  zmontowaniu,  ścisłe
dopasowanie  pozwala  na  zachowanie
właściwości  ochronnych  jako  komplet.
Pomarańczowa  osłona  karku  PVC  jest
częścią kompletu. 

Dodatkowe informacje Cena

Zestaw zawiera:
- Hełm V-Gard 500 wentylowany
- Ochronniki słuchu średni poziom tłumienia 28 dB
- Przyłbicę z siatki metalowej odporność mechaniczna 
  12m/s EN 1731
- Nakarcznik PCV w kolorze pomarańczowym

netto:              277,00 zł  

brutto: 225,20 zł  

Hełm V-Gard 500 

- Wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS.
- Wyposażony w otwory wentylacyjne (opcja), umożliwiające przepływ powietrza.
- Istnieje możliwość zamocowania ochronników słuchu.
- Daszkiem chroniący przed spadającymi przedmiotami.
- Wygodny systemem więźby:

 a) Fas-Trac: 4-punktowa, płynna regulacja za pomocą śruby.
 b) Staz-On: 4-punktowa, wykonana z polietylenu o niskiej gęstości.

- Możliwość dołączenia ochronników słuchu dla optymalnej zgodności  z ochroną słuchu.
- Odporny na niskie temperatury (do -30°C).
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Haix Protector Alpin

   Obuwie  Haix w modelu  Protector  Alpin
to  specjalistyczne  obuwie  przeznaczone
do pracz użyciem ostrych pił  (np. w lesie).
Wykonane są z zamszowej skóry o słusznej
grubości (2,8 - 3,0 mm), z użyciem materiału
Gore-tex, który gwarantuje ich wodoodporne
i oddychające właściwości. Cholewa butów
ma  20  cm  wysokości,  wyposażone  są  w
podeszwę 015. Co ważnej zagwarantowane
normą  EN  ISO  17249:2007,  buty  te
posiadają  najwyższą  -  3  klasę  ochrony
przeciw  przecięciami  (28  m/s)  dzięki
zastosowaniu KEVLARU.

     Dzięki nadzwyczajnej odporności na przetarcia, obuwie świetnie nadaje się do
całorocznego i intensywnego użytkowania. Buty są wyposażone w anatomicznie
uformowaną,  wymienną,  zmywalną  wkładkę,  która  posiada  bardzo  dobre
właściwości jeśli chodzi o wchłanianie wilgoci, w dodatku szybko wysycha.
  Buty  wyposażone  są  w  antypoślizgową  oraz  olejo  i  benzyno  odporną
podeszwę, która posiada system absorpcji energii kinetycznej i zapamiętujący
kształt stopy

Dodatkowe informacje Cena

- Materiał - Welur
- Wysokość cholewki 20cm
- Kolor  - czarny
- Wnętrze buta Gore-Tex
- Podeszwa z kolcami.
- Ochrona przed przecięciem - klasa 3. (28m/s).
- Zgodna z normą EN ISO 17249:2007 

netto:                  991,87 zł 

brutto: 1220,00 zł

- Wodoodporny nienamakający nubuk o gr. 2,8 – 3 mm
- Wysokość cholewki – 20 cm
- Ochrona przed przecięciem 3 – go stopnia (28 m/sec.) 
  zgodna z normą EN ISO 17249:2007.
- 4-warstwowy laminat GORE-TEX, wodoodporny i oddychający. 
- Zwiększona ochrona chemiczna.
- Wkładka – anatomicznie uformowana, wymienialna, absorbująca wilgoć,
- Podeszwa – guma/ PU odporna na zużycie, antypoślizgowa. 
- Wymienny metalowy element z kolcami zabezpieczający przed poślizgnięciem na
  mokrych pniach. 
- Odporna na benzynę, oleje, wysokie temperatury i niebrudząca. 

– Zgodny z normą DIN EN ISO 20345:20011

Kontakt:  email: mariusz.line@gmail.com  tel: 76 834 65 33   kom: 534 332 624
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ARBORIST GTX S3 CI
- Hydrofobowa wodoodporna skóra bydlęca.
- Membrana GORE-TEX® 
- Pełny, wyściełany język mieszkowy.
- Wkładka na całej długości podeszwy
  ESD PRO black.
- Antystatyczna miękka wkładka z polaru.
  stalowa podeszwa środkowa.
- PU / PU bieżnik HERCULES.
- ochrona noska PU.
- Stalowy podnosek.
- Zgodne z normą. 
  EN ISO 17249 S3 SRC / CI / klasa 2 
  (24m / sek), Forma C.

Cena

 netto:                  804,88 zł

brutto:     990,00 zł

Gumowce dla leśników Forest Jack ®
Właści wości ogólne:
Sznurowane na trzy dziurki , stalowa osłona na 
czubach i w podeszwie, ochrona kostki, podeszwa 
antypoślizgowa, odporna na ścieranie, bardzo dobra
izolacja termiczna, aseptyczna wkładka i wnętrze, 
wzmocnienie na ścięgnie Achillesa, paski 
odblaskowe nad ścięgnem Achillesa.
Z systemem antyprzepięciowym, sprawdzonym 
przez KWF . Izolacja cieplna. Ochrona stawu 
skokowego. 

Rozmiary: 39 - 47
EN 345 -2, Kl . I I EN I SO 20345: 2004

Cena

 Netto:                 220,00 zł

brutto:     268,40 zł
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Haix Nebraska PRO
   Obuwie HAIX ® to inteligentne buty, które
dopasowują  się  do  stopy,  odparowują
nadmiar  wilgoci,  nie  przemakają  i  stwarzają
komfortowe środowisko dla naszych stóp bez
względu  na  warunki  zewnętrzne!
Model  wykonany  z  brązowego  olejowanego
nubuku  o  właściwościach  "oddychających"
i hydrofobowych. Podszewka jest odporna na
ścieranie,  z  memebraną  Gore-Tex,  która
gwarantuje  komfort  i  utrzmanie optymalnych
warunków  wewnątrz  buta.  Ponadto  buty
posiadają  wyjmowaną  szybkoschnącą
wkładkę absorbująca wilgoć, można ją prać.

     Podeszwa Vibram zapewnia świetną ochronę i stabilność w terenie, jest odporna
na  oleje,  benzynę,  wysoką  temperaturę  oraz  posiada  właściwości  antypoślizgowe.
Specjalne  wykończenie  cholewki  -  Haix Climate System -  wspomaga odpowiednią
cyrkulację  powietrza.  Dwustrefowy  system  sznurowania  zapewnia  lepsze
dopasowanie  buta,  natomiast  anatomicznie  dopasowany  język  gwarantuje  komfort
noszenia. Nebraska Pro to idealny but do trekkingu! 

Dodatkowe informacje Cena

- Materiał: Nieprzemakalny nubuk o gr. 2,6 -2,8 mm
- Kolor: brązowy
- Wysokość cholewki:17 cm
- Wyściółka buta:Gore-Tex
- Podeszwa:Vibram 016

netto:                 756,10 zł 

brutto:    930,00 zł 
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Haix PROTECTOR Ultra Lime Green Kl. 2

  Wierzchni  materiał  ze  skóry  i  zamszu
wodoodporny i  nienamakający,  oddychający,
o  grubości  2,8–3,0  mm,  kolor  czerwony
Ochrona przed przecięciem z kevlaru klasa  
2  (24m/s).  Zgodne  z  normą
EN  ISO  17249:2007  Wnętrze  4  warstwowy
laminat GORE-TEX. Podszewka odporna na
ścieranie.  Anatomicznie  uformowany
podnosek.  Zoptymalizowany  komfort  na
wszystkie pory roku, nawet w ekstremalnych
warunkach.  Zwiększona  ochrona  przed
chemikaliami  Podeszwa  VIBRAM
gumowa/PU  antypoślizgowa  podeszwa,
odporna na ścieranie. Lekka amortyzacja PU
gwarantuje  doskonałą  absorpcję  uderzenia
i prawidłowy ruch stopy. Odporna na wysokie
temperatury, olej i benzynę.  

Dodatkowe informacje Cena

 - Zgodne z normą EN ISO 20345:2011 
 SB E HRO HI CI WR WRU

- Wysokość cholewki – 20 cm 
- Podszewka odporna na ścieranie VIBRAM
- Zwiększona ochrona przed chemikaliami

netto:                 894,31 zł 

brutto: 1100,00 zł 
- Wierzchni materiał – skóra – zamsz wodoodporny i nienamakający, oddychający, o 
grubości 2,8 – 3,0 mm, kolor zielono-limonkowy lub czerwony 

- Wnętrze – 4 warstwowy laminat GORE-TEX, wodoodporny i oddychający. 
- Zoptymalizowany komfort na wszystkie pory roku, nawet w ekstremalnych warunkach.
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