Kč

Název

bez DPH

Obrázek
katalog
číslo

Nabídka pracovních rukavic
DOPORUČUJEME KVALITU
RUKAVICE KOMBINOVANÉ
RBZ kombinované rukavice, dlaň z velmi silné hovězí štípenky v dlani s
podšívkou, hřbet ze žluté bavlněné tkaniny, vyztužená manžeta,
vel.10,5"(odpovídá vel.11")
CENA

Kč
bez DPH

28,7

DINGO vel.12"

37,2

PD-09 kombinované rukavice, dlaň z kvalitní 1,4 mm silné štípané hovězinové
usně, hřbet z bavlněné modré tkaniny se silnou pogumovanou manžetou.
Velikost: 10, 11

31,6

CBSA XL kombinované rukavice, dlaň ze žluté HOVĚZÍ štípenky, hřbet a manžeta z
pruhové tkaniny, podšívka ve dlani
TOD Dlaň ze žluté hovězí štípenky, hřbet a manžeta z pruhované bavlněné tkaniny.10,5"
TERN dámské Dlaň ze žluté hovězí štípenky s bílou tkaninou na hřbetu.Dámské 9"

29,5
25,1
24,5

PBSA XXL kombinované rukavice, dlaň ze žluté VEPŘOVÉ štípenky, hřbet a manžeta
z pruhové tkaniny, podšívka ve dlani

36,5

ELTON kombinované rukavice, dlaň z hovězí štípenky, hřbet ze žluté bavlněné
tkaniny se silnou manžetou, vel.10,5

33,8

KOMBIK MAXI kombinované rukavice, dlaň z hovězí štípenky, hřbet z
červené bavlněné tkaniny se silnou manžetou, vel.12"

56,6

vz.603 MAJA kombinované rukavice, dlaň z hovězí štípenky, hřbet z
pruhované bavlněné tkaniny se silnou manžetou, vel.XXL

41,4

GINO Dlaň z šedé hovězí štípenky, hřbet a manžeta z pruhované bavlněné
tkaniny, podšívka ve dlani. Velikosti: 10,5
MARY Zdvojená dlaň z šedé a zelené hovězí štípenky, hřbet a tuhá manžeta z
bílé bavlněné tkaniny, podšívka ve dlani.Velikosti: 10,5
MARY Velikosti:

12

24,8

36,5

48,3

ROCKY Dlaň z různobarevné lícové nábytkové hověziny, hřbet a manžeta z
pruhované bavlněné tkaniny, podšívka ve dlani.Velikosti: 10,5"

22,9

DON kombinované rukavice, dlaň z jednobarevné lícové hověziny, hřbet a tuhá
manžeta z pruhované bavlněné tkaniny, podšívka ve dlani, velikost 10,5

25,8

MECHANIK-náplet dlaň a hřbetní špičky prstů z jemně činěné tříděné lícové jehnětiny,
hřbet z bavlněného bíleho úpletu s pružnou pletenou manžetou. Velikosti:D-7,8, P9,10,11

28,3

KVALITA-CENA

PELICAN-suchý zip dlaň z jemně činěné tříděné lícové jehnětiny, hřbet z bavlněného
bíleho úpletu s pružnou pletenou manžetou. Velikosti: 8,9,10,11

29,0

Jehnětina-VM 3040 kombinované rukavice, dlaň z jemné lícové jehnětiny,
hřbet z bavlněného úpletu modré barvy, bez podšívky. Velikosti: 8, 10

55,3
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TECHNIK kombinované rukavice z mikrovlákna a úpletu, dlaň z mikrovlákna,
hřbet je provzdušněn elastickým úpletem, manžeta s uzávěrem na suchý zip.
Velikosti: 7, 8, 9, 10 ŽIVOTNOST
TECHNIK plus kombinované rukavice z mikrovlákna a úpletu, dlaň z
mikrovlákna, hřbet je provzdušněn elastickým úpletem, manžeta s uzávěrem na
suchý zip. Velikosti: 7, 8, 9, 10 ŽIVOTNOST
VM-2150 luxusní pracovní rukavice, dlaň z jemné tříděné koziny, hřbet
Spandex,zapínání velcro s pružnou manžetou. Velikost 10, EN388, EN420,
tř.2112

POLEDNIK BASIC krátká letní cyklorukavice, hřbet LYCRA, dlaň
SYNTETICKÁ KŮŽE, velikost : S-XXL

75,9
49,7

137,0

97,5

RUKAVICE CELOKOŽENÉ
HERON Dlaň a prsty z vepřové lícovky, hřbet z vepřové štípenky, bez
podšívky.
Velikosti: 9, 10

62,1

PIGEON Žlutá štípaná vepřovice, bez podšívky, pružinka v zápěstí.
Velikosti: 9, 10

34,6

K7 - celokožený Mechanik z kvalitní měkké lícové kozinky s úpletovou
manžetou, na vnitřní straně zápěstí chráněné kozinkou, bez podšívky,
vel.9,10,11

76

PD-08 celokožené z jemné lícové bílé hověziny, hřbet ze štípenky, pruženka v zápěstí,
lemované zeleným textilem, vel 8-11

53,8

K3 I celokožené, dlaň z jemné lícové bílé hověziny, hřbet z šedé štípenky, pruženka v
zápěstí, vel.10,11

45,4

PD-02 celokožené z jemné lícové bílé hověziny, pruženka v zápěstí, lemované červeným
textilem, vel 8-11

63,3

INDY celokožené z jemné lícové bílé hověziny, vel.9,10,11

81,7

RUKAVICE SVÁŘEČSKÉ
MERLIN šedá hovězí štípenka, tuhá manžeta 15 cm, 11"

51,2

jen LEVÁ 2002 rukavice svářecí 603 Řepa

44,1

CRANE dlaň a prsty z lícové světlé hověziny, hřbet z šedé hovězí štípenky,
tuhá manžeta 7 cm, bez podšívky. Velikosti: 10

84,5

MIGAS dlaň a prsty z lícové světlé hověziny, hřbet z šedé hovězí štípenky, tuhá
manžeta 7 cm, bez podšívky. Velikosti: 10

80,0

107,4

BIRG svářecí z hnědé hovězí štípenky, šedá manžeta, vel.11", s prodejní etiketou

PATON černá hovězí štípenka, délka 35 cm, kryté švy, bavlněná podšívka –
certifikát pro svářečské práce, typ A. Velikosti: 11

68,3

WELD - 125014 hnědá silná hovězí štípenka, délka 35 cm, kryté švy, bavlněná
podšívka, KEVLAROVÁ NIT – certifikát pro svářečské práce, typ AB.
Velikosti: 11

91,0
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WELDER LEOPARD svářečské červené, celokožené ze silné hovězinové
štípené kůže, kryté švy, s podšívkou, délka 35 cm, vel.11

95,2

TIGER-1265 celokož. svář. rukavice z bílé lícové jehnětiny, šité kavlar. nití

71,7

WELDAS 44-3006LB Ochranný štít pro sváření (na rukavici) z hovězí
štípenky, hliníková PFR fólie, kevlarové švy, cena za kus

173,5

RUKAVICE PILAŘSKÉ A ANTIVIBRAČNÍ
OREGON L+P Vysoce reflexní rukavice z hlazené usně, vynikající
úchop řetězové pily, trvanlivá dlaňová část, přesně padnoucí zápěstní
část.Ochrana rukou( EN 381-7, třída 0,16m/s). Ochranné rukavice pro
práci s řetězovou pilou- ochrana obou rukou. Vel:M-XL

473,7

A3-logo PILA, kombinované, zesílená dlaň z šedé lícovky, úpletová manžeta (lícovka +
textil)

172,4

ANTIVIBRAČNÍ logo PILA kombinované, úpletová manžeta (lícovka + textil)

151,7

ANTIVIBRAČNÍ kombinované, úpletová manžeta (lícovka + textil)

135,2

RUKAVICE ZIMNÍ
ROXY WINTER zimní akrylový úplet máčený v silné vrstvě latexu, protiskluzová
úprava, vel. 8,9,10

49,9

EGON WINTER kombinované zimní, dlaň z hovězí štípenky, zateplené fleece
podšívkou, hřbet ze žluté bavlněné tkaniny, vyztužená manžeta,
vel.10,5"(odpovídá vel.11")
CENA

48,3

MECHANIK LUX-WINTER kombinovaná zimní, jemná lícová kozinka, s manžetou
na suchý zip, zateplená - vel.10

58,0

DON WINTER zimní kombinované, jednobarevná lícovka, zatepl.podšívka, 10,5

41,6

NERO WINTER zimní VINYLOVÉ kombinované, plyšová podšívka - vel.11

38,5

SHAG zimní kombinované, teplá podšívka - vel.9,11

47,8

HERON Winter 9" celokožená lícová rukavice se zimní akrylovou vložkou dámské

71,2

HERON Winter 11" celokožená lícová rukavice se zimní akrylovou vložkou pánské

76,2

ROSE FINCH 9" zimní kombinované, zateplení Thinsulate (3M),dámské

113,0

ROSE FINCH 11" zimní kombinované, zateplení Thinsulate (3M),pánské

119,6
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RUKAVICE TEXTILNÍ
5,2
5,2
5,5
5,7
5,7
6,2

FAWA 6"jemný bělený bavlněný úplet bez manžety
FAWA 7" jemný bělený bavlněný úplet bez manžety
FAWA 8"jemný bělený bavlněný úplet bez manžety
FAWA 9" jemný bělený bavlněný úplet bez manžety
FAWA 10"jemný bělený bavlněný úplet bez manžety
FAWA 11"-12" jemný bělený bavlněný úplet bez manžety
FINCH 9" hnědá bavlněná teplákovina, pružný náplet na zápěstí-dámské

10,3

FINCH 10"hnědá bavlněná teplákovina, pružný náplet na zápěstí -pánské

10,3

CORMORAN 8" jemný bělený bavlněný úplet - pružná manžeta

5,4

CORMORAN 10" jemný bělený bavlněný úplet - pružná manžeta

5,4

TIT 10" jemný režný bavlněný úplet, pružná manžeta

4,6

KASILON dámské bezešvý úplet PES/BA bez manžety (vel.9)

6,7

KASILON pánské bezešvý úplet PES/BA bez manžety (vel.10)

6,7

PARDUBICE pětiprsté, strečové, jemný, hustý úplet, 100% bavlna+Lycra

39,6

POLANKA pětiprsté, kasilonové, jemný, hustý úplet, manžeta, 100% PES, český
výrobek

26,2

POLNÁ pětiprsté, kasilonové, jemný, hustý úplet, delší 16 cm manžeta, 100% PES

31,7

PRAHA (POLANKA) bez konců prstů, pětiprsté, kasilonové, jemný, hustý úplet, 100%
PES

33,8

PRST prst z hrubšího kasilonového úpletu (100% PES), bílý

9,80

OUZEL palcové z hrubého bavlněného plátna, ztrojená prošitá dlaň

20,6

Tesáry úpletové pětiprsté rukavice 100% AKRYL, khaki (bez konců prstů s kapsou-138,)

63,0

RUKAVICE POVRSTVENÉ
DIPPER rukavice bavl. polomáč. nápl.protiskluz latex (PAN / DAM)

26,8

DICK MAX rukavice bavl. polomáč. nápl.protiskluz latex, vel.8,10

28,5
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12,6

BUNTING-VM (Fides) rukavice nylon, polyuretan dlaň a prsty, vel.S-XXL

9,6

BUNTING PD-313 rukavice nylon, polyuretan dlaň a prsty, vel.7-11

13,6

BUNTING ČERVA - rukavice nylon, polyuretan dlaň a prsty, vel.XS-XXL
BUNTING-BUCK N rukavice nylon, polyuretan dlaň a prsty, vel S-XXL

9,2

BRITA-rukavice máčené v PU

9,9

BUNTING ČERVA ČERNÉ - rukavice nylon, polyuretan dlaň a prsty, vel.XS-XXL

14,8

LARK- rukavice nylon, polyuretan ŠPIČKY PRSTŮ, vel.S-XL

13,0

PLOVER polyesterový bílý úplet, pruž.manž.,modré PVC terčíky na dlani a prstech

7,8

BUDDY bavlněný bělený úplet bez manž.,pružinka v zápěstí, bílé PVC terčíky (vel.6-12)

11,5

BUSTARD bavlněný bělený úplet bez manž.,pružinka v zápěstí, bílé PVC terčíky (vel.612)

14,8

REDWING rukavice povrstvené latexem - 10

26,6

BABBLER bezešvý bílý nylonový úplet, dlaň a prsty povrstvené šedým mikroporézním
nitrilem, náplet

17,2

BABBLER plus bezešvý bílý nylonový úplet, dlaň a prsty povrstvené šedým
mikroporézním nitrilem, náplet

12,4

RUKAVICE POVRSTVENÉ PVC

FLAMINGO ba.úplet máčený v oranžovém PVC, flanelová vložka, 35 cm

128,5

UNIVERSAL 65 cm ba.úplet máč.v PVC, PVC návlek na paži 65cm

166,1

DETA latexové drsné , bavlněná vložka, úpletová manžeta, vel.11

21,7

TWITE latexové drsné , bavlněná vložka, úpletová manžeta, vel.10

21,2

PALAWAN nylonový úplet povrstvený paropropustným latexem, náplet, vel.7-10

32,1

PALAWAN plus nylonový úplet povrstvený paropropustným latexem, náplet, vel.7-10

20,7

ROXY WINTER zimní akrylový úplet máčený v silné vrstvě latexu, protiskluzová
úprava, vel. 8,9,10

49,9

REDSTART- 35cm bavlněný úplet máčený v tmavočerveném PVC, délka 35 cm

38,3

REDSTART 45cm bavlněný úplet máčený v tmavočerveném PVC, délka 45 cm

47,7

REDSTART MAMPHIS 60cm bavlněný úplet máčený v tmavočerveném PVC, délka
60 cm

5
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STANDARD 35 bavlněný úplet máčený v žlutém PVC,(xkyselinám a louhům), vel.
10,5"

65,1

STANDARD 35 bavlněný úplet máčený v žlutém PVC,(xkyselinám a louhům), vel.9,5"

63,5

UNIVERSAL 35cm bavlněný úplet máčený v modrém PVC s nitrilem, tepelná odolnost
80°C, vel.7", 8", 9" (PARAFÍN)

98,5

UNIVERSAL 35cm bavlněný úplet máčený v modrém PVC s nitrilem, tepelná odolnost
80°C, vel.10,5" (PARAFÍN)

76,8

156,6

ALASKA pětiprsté, PVC zdrsněný černý povrch, zimní kožešinová podšívka

RUKAVICE POVRSTVENÉ NITRIL

HOUSTON modré polomáčené v nitrilu, pružný náplet na zápěstí (7,8,9,10)

12,6

RONNY modré celomáčené v nitrilu, pružný náplet na zápěstí - pánské (10,5")

20,7

RONNY dám. modré celomáčené v nitrilu, pružný náplet na zápěstí - dámské
vel.9)

(

20,7

19,7

SIDNEY modré celomáčené v nitrilu, tuhá manžeta z plachtoviny

RUKAVICE bez textil. podkladu
ÚKLIDOVÉ pětiprsté latexové pro domácnost,velur.úprava vnitř.povrchu, žluté, (S, M,
L, XL)

12,3

TEXXOR kvalitní modré ÚKLIDOVÉ pětiprsté latexové ,velur.úprava vnitř.povrchu, (S,
M, L, XL)

20,2

A37-676 SOLVEX chem.odol.nitril.zelené, reliéf.dlaň, síla 0,38mm,velur.úpr.,
vel.7-11, délka 330mm (EN388, 374-2,3)

63,7

SEMPERPLUS chem.odol.nitril.zelené, reliéf.dlaň, síla 0,38mm,velur.úpr.,
vel.7-11, délka 330mm (EN388, 374-2,3)

37,1

BI COLOUR chemicky odolné dvouvrstvé (latex/neopren), velur.úpr., zeleno-žluté (vel
7-11)

41,1

TECHNI MIX černý přírodní latex s neoprénem, ochrana před chemikáliemi,
mechanickými riziky a mikroorganismy, bez silikonu, 320 mm-0,6mm, vel.8-11

42,7

LOON pětiprsté jednorázové vyšetřovací z tenkého latexu (bílé), vel.S,M, L (balení 100
ks) XL (balení 90 ks)

PD-NW-PWF nitrilové jednorázové vyšetřovací pětiprsté rukavice 3 gr., nepudrované
BÍLÉ nesterilní, atest pro potravinářství, vel.S-XL. Balení 100 ks v krabičce

6
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PD-NT-PWF nitrilové jednorázové vyšetřovací pětiprsté rukavice 3 gr., nepudrované
MODRÉ nesterilní, atest pro potravinářství, vel.S-XL. Balení 100 ks v krabičce

1,16

GN90 modré nebo GN91 bílé vyšetřovací rukavice ze strečového nitrilu, bez pudru,
splněna norma 1935/2004 dlouhodobý styk s potravinami, vel.XS,S,M,L,XL, balení
200 ks

1,18

DUCK jednorázové rukavice z polyetylénové folie

15,0

PD-PE-H Rukavice HDPE trhací pětiprsté jednorázové polyetylénové, vhodné
pro kontakt s potravinami, s odtrhávací lištou ve svazku 100 ks

11,34

1,45

9030*B latexové vyšetřovací prsty bezprašné 0,20mm, velikosti M,L,XL

RUKAVICE TEPLOODOLNÉ - PROTIPOŘEZOVÉ
Sharp King GRIP protipořezová textilní rukavice-nános mikrotečky, EN388, tř.5
odolnost proti proříznutí. Velikost : 6,7,8,9,10

88,3

MaxiCut Dry 34-450 ochrana proti proříznutí do suchého prostředí, protipořezové
vlákno/lycra/PES, polomáčené v nitrilové pěně, vel.6-11, tř.4331

150,0

MaxiTherm 30-201 pro manipulaci v suchém i vlhkém prostředí při teplotě od 30°C do +250°C, akryl/PES-polo latex, vel.6-11

108,1

CRUSADER FLEX pětiprsté-speciál.tkanina máč.v nitrilu, izolač.podšívka, délka
33cm, do 200°C, vel.9,10

298,0

5-400900AL pětiprsté, třivrstvé pro dlohodobou manipulaci 425°C, kontakt.teplo,plamen,sálavé
teplo,tavenina,Al hřbet

968,6

1-400900AL palcové, třivrstvé pro dlohodobou manipulaci 425°C, kontakt.teplo,plamen,sálavé
teplo,tavenina,Al hřbet

802,0

5F-CC pětiprsté, třivrstvé pro dlohodobou manipulaci 600°C, kontakt.teplo,plamen,sálavé
teplo,tavenina (khaki)

1F-CC palcové, třivrstvé pro dlohodobou manipulaci 600°C, kontakt.teplo,plamen,sálavé
teplo,tavenina (khaki)
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1-P22FP22400 palcové čtyřvrstvé, teploty 500-1000°C, izolace-vlněná stříž+aramid,
vel.10, délka 35cm, EN 407

RUKAVICE

1233,4

ELEKTRO

DIELEKTRICKÉ izolační rukavice VULKAN

500V

407,0

DIELEKTRICKÉ izolační rukavice VULKAN

1000V

506,0

ELSEC 00/11 Dielektr. rukavice 500 V

445,0

ELSEC 0/11 Dielektr. rukavice 1 kV

575,6

ELSEC 1/11 Dielektr. rukavice 7,5 kV

710,9

ELSEC 2/11 Dielektr. rukavice 17 kV

930,6

ELSEC 3/11 Dielektr. rukavice 26,5 kV

1248,0
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