
ochranné brýle

� jednodílné čiré polykarbonátové brýle

� ohebné l covité ploché straniceží

� integrovaný polykarbonátový nosní m steků

� snadné pou ití s ochranou p ilbou a chráni iž ř č
sluchu

� hmotnost pouze 25g

� úprava proti poškrábání

brýle BRAVA CLEAR

brýle BRAVA SMOKE

Ochranné brýle PIVOLUX ECO

� jednodílné žluté polykarbonátové brýle

� ohebné lžícovité ploché stranice

� integrovaný polykarbonátový nosní můstek

� snadné použití s ochrannou přilbou
a chrániči sluchu

� boční ochrany

� chrání proti UV 400, poškrábání

� velmi lehké 25g

� ochrana dle normy EN166 1FT, En172

� Výstražná vesta s reflexními pruhy na suchý zip

� EN471

� 100% polyester

� barvy žlutá a oranžová

� velikost UNI

� praktický univerzální set pro řemeslníky

� nastavitelný obvod opasku

� použití : praktické a pohodlné uložení nářadí
a komponentů ( spojovacího materiálu…)

� Pracovní vesta - FESTA nylon

� použití : praktická vesta s kapsami a uložnými
prostory, pro uložení drobného nářadí, vhodné
i např. pro rybáře.

� Ochranný štít plexi 220x250mm.

brýle BRAVA YELLOW

ŠP 28 - obličejový plexi štít 220x250mm

Lago - reflexní vesta

Montážní opasek 20 kapes FESTA

Pracovní nářaďová vesta FESTA

� jednodílné kouřové polykarbonátové brýle

� ohebné lžícovité ploché stranice

� integrovaný polykarbonátový nosní můstek

� snadné použití s ochranou přilbou a chrániči
sluchu

� hmotnost pouze 25g

� úprava proti poškrábání

� Čiré ochranné brýle s polykarbonátovými
nastavitelnými straničkami a zorníkem,

� CE EN 166.

Ochranné pomůcky pro práci

název / barva barva balení ks Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

BRAVA CLEAR čiré 10 ks 59,50 2,310 C

název / barva barva balení ks Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

BRAVA SMOKE kouřové 10 ks 59,50 2,310 C

název / barva barva balení ks Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

BRAVA YELLOW žluté 10 ks 59,50 2,310 C

název / barva rozměr mm balení ks Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

ŠP 28 220 x 250 1 ks 202,00 7,850 C

respirátory

ostatní

Respirátor REFIL 511 FFP1 skládaný s ventilkem

� Tento respirátor je tvarováný s ventilkem do 12x NPK/PEL, proti
pevným a kapalným aerosolům.

� FFP2 NR. Respirátory REFIL jsou jednorázově použitelné
celofiltrační polomasky.

� Tento skládací respirátor má výdechový ventilek do 4x NPK/PEL,
proti pevným částicím a kapalným aerosolům, FFP1 NR.

� Respirátory REFIL jsou jednorázově použitelné.

� Skládaný respirátor, filtrační médium
z polypropylenu, nastavitelná nosní
svěrka, nastavitelná délka pomocí
dvojitého gumového pásku, měkká
nosní pěna

� FFP2, CE EN 149.

Respirátor REFIL 831 FFP2 tvarovaný s ventilkem

Respirátor FFP2 bez ventilu

název / barva barva
balení

pár
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

LAGO žlutá 1 ks 50,50 1,960 C

LAGO oranžová 1 ks 50,50 1,960 C

balení ks Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

30 ks 41,20 1,600 C

název / barva

REFIL 831 s ventilem

balení ks Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

100 ks 19,70 0,765 C

název / barva

REFIL 511 s ventilem

Kód -
druh

Název barva
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

49273-0 PIVOLUX ECO čiré 12 ks 41,50 1,610 C

Kód -
druh

balení
ks

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

49272-0 30 ks 20,30 0,785 C

Název

Respirátor bez ventilu

Kód - druh
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

49270-0 1 ks 345,00 13,400 C

Popis

Montážní opasek 20 kapes

Kód - druh
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

49271-0 Pracovní nářaďová vesta 1 ks 243,00 9,400 C

Popis

Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018     Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - , od 10 000 Kč / 400 € bez DPH -sleva 5 % sleva 10 %308


