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Kraków, tel. 12 413 28 00
infolinia: 801 555 556

Katowice, tel. 32 353 40 06
Kielce, tel. 41 346 21 07

Nowy Sącz, tel. 18 443 76 34
Nowy Targ, tel. 18 264 00 62

Tarnów, tel. 14 627 45 22
Rzeszów, tel. 17 853 99 88

NORMY BHP

Norma EN388
Ma zastosowanie do wszelkiego typu rękawic ochronnych 
w zakresie zagrożeń fizycznych i mechanicznych poprzez 
ścieranie, przecięcie ostrym przedmiotem, przebicie z 
przekłuciem i rozdzieranie. Wskaźniki odporności, przed-
stawione w poniższej tabeli, pozwalają porównać parametry 
poszczególnych wyrobów między sobą.

KATEGORIA I
Odz ie ż ochronna chron i ąc a pr zed min ima lnymi 
zagrożeniami. Odzież ochronna należąca do tej kategorii 
to odzież o podstawowej konstrukcji, a ocena poziomu 
skuteczności zależy od oceny samego użytkownika. W wy-
padku wzrostu określonego typu zagrożenia, skutki mogą 
być łatwo zidentyfikowane przez pracownika we właściwym 
czasie. Do kategorii I zalicza się odzież wcześniej zwaną 
roboczą, jak również ubrania wykonane z tkanin ochronnych 
(trudnopalnych, kwaso ochronnych, pyłochłonnych), które 
nie podlegają procedurze oceny zgodności przez jednostki 
notyfikowane. Kategoria I obejmuje w szczególności odzież 
chroniącą przed:
• Zabrudzeniami nieszkodliwymi dla zdrowia (środki 
czystości o słabym działaniu itp.), których skutki są łatwo 
odwracalne.

KATEGORIE OCHRONY ODZIEŻY:

a: ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE:
ilość cykli niezbędnych do uszkodzenia próbki przy stałej 
prędkości.
b: ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM NARZĘDZIEM:
ilość cykli niezbędnych do przecięcia próbki przy stałej 
prędkości.
c: ODPORNOŚĆ NA ROZDARCIE:
maksymalna siła niezbędna do rozdarcia próbki.
d: ODPORNOŚĆ NA PRZEKŁUCIE:
siła niezbędna do przebicia próbki znormalizowanym 
przebijakiem.

Norma EN149
Określa poziom filtrowania półmaski jednorazowej. Są trzy 
poziomy wg. normy, oznaczone kolejnymi cyframi od 1-3, 
gdzie 1 oznacza poziom najniższy, a 3 poziom najwyższy. 
Poziom filtracji dla poszczególnych cyfr wynosi: 4xNDS dla 
poziomu 1, 10xNDS dla poziomu 2, 40xNDS dla poziomu 3. 
Skróty oznaczają odpowiednio: NDS - najwyższe dopusz-
czalne stężenie,  NDN - najwyższe dopuszczalne natężenie.

Norma EN420
Jest podstawową normą dla rękawic należących do 
wszystkich kategorii odporności. Określa podstawowe 
wymagania w stosunku do rękawic ochronnych w zakresie: 
identyfikacji producenta i znakowanie wyrobu, wpływu na 
użytkownika, przestrzegania uzgodnionych rozmiarów, 
wygody użytkowania, budowy rękawicy, opakowania, 
składowania,konserwacji i czyszczenia, informacji dla 
użytkownika w instrukcji obsługi.

TESTY
POZIOMY PARAMETRÓW

1 2 3 4 5 6

a) Odporność na 
ścieranie (cykle)

<100 100 500 2200 8000

b) Odporność 
na przecięcie 
(współczynnik)

<1,2 1,2 2,5 5 10 20

d) Odporność 
na rozdzieranie
(Newton)

<10 10 25 50 75

d) Odporność 
na przebicie 
(Newton)

<20 20 60 100 150

X - nie testowane na dane zagrożenie
0 – wyniki poniżej minimum wymaganego dla poziomu 1

STOPNIE WYTRZYMAŁOŚCI

a b c d

0 do 4 0 do 5 0 do 4 0 do 4

Norma EN511
Norma określa wymagania i metody badań dla rękawic 
ochronnych chroniących przed zimnem aż do temperatury 
-50°C. Dotyczy to rękawic stosowanych zarówno w warunkach 
otwartej przestrzeni, jak i w zamkniętych przestrzeniach  
w działalności przemysłowej.

Norma EN374-3
Dotyczy wyznaczenia odporności tworzyw wchodzących 
w skład rękawic na permeację (zdolność przenikania 
cząsteczkowego chemikaliów przez materiał rękawicy)  
i przepuszczanie potencjalnie niebezpiecznych związków 
chemicznych z wyjątkiem gazów.

Norma EN166
Stosowana dla wszystkich typów ochron indywidual-
nych oczu, używanych do ochrony przed zagrożeniami, 
spotykanymi w przemyśle, laboratoriach, w dziedzinie 
majsterkowania, itd., gdzie może nastąpić uszkodzenie 
oka lub zaburzenia widzenia, za wyjątkiem promieniowania 
nuklearnego, promieni X, emisji lasera i promieniowania 
podczerwonego. Norma definiuje szereg parametrów 
określających możliwość zastosowania filtrów i oprawek.

Wyróżnia się 3 klasy optyczne:
• Klasa 1 - nadające się do ciągłych prac, tolerancja refrakcji 
(załamania) światła na poziomie +0.06 dioptrii.
• Klasa 2 - nadające się do prac okresowych nieciągłych. 
Tolerancja refrakcji na poziomie +0.12 dioptrii.
• Klasa 3 - do prac przygodnych, zakaz ciągłego noszenia. 
Tolerancja refrakcji +0.12/-0.25 dioptrii.

Klasa 1F oznacza, że okulary są przeznaczone do pracy 
ciągłej (klasa optyczna 1) oraz odporne na uderzenia o 
niskiej energii (stalowa kulka o masie 0,86g z prędkością 
do 45m/s, oznaczenie F).

Norma EN352-1
Odnosi się do ochronników słuchu i określa wymogi w 
zakresie budowy, projektowania i charakterystyki technicz-
nej, metody badań, przepisów dotyczących znakowania, 
jak również informacji przeznaczonych dla użytkowników.

Podstawowe parametry tej normy to:
• możliwość dopasowania - ocenia się możliwość dostoso-
wania nauszników do głów o różnych rozmiarach,
• siła nacisku pałąka - maksymalna siła nacisku pałąka 
wynosi 14 Newtonów
• siła nacisku czaszy tłumiącej - maksymalna siła nacisku 
poduszek tłumiących wynosi 4500 Pa,
• odporność na uszkodzenia - produkt upuszczany jest z 
wysokości 1,5 metra na stalową płytę,
• zapalność - prętem ogrzanym do 650°C ± 20°C dotyka 
się powierzchni produktu przez 5 sekund; powierzchnia nie 
może się zapalić lub żarzyć po odjęciu pręta.

Norma EN397
Przedstawia wymagania dotyczące właściwości oraz znakowa-
nia przemysłowych hełmów ochronnych. Ustala wymagania 
konstrukcyjne, wymagania obowiązkowe oraz dodatkowe do-
tyczące parametrów ochronnych. Definiuje materiały użyte do 
produkcji, parametry konstrukcyjne, odporność na przebicie, 
działanie płomienia oraz stopień amortyzacji.

Norma EN471
Określa właściwości, które musi posiadać odzież prze-
znaczona do wzrokowego sygnalizowania obecności użyt-
kownika, aby go wykryć i zobaczyć w warunkach niebez-
piecznych, w każdych warunkach oświetleniowych w ciągu 
dnia i w nocy oraz w świetle reflektorów samochodowych. 
Definiuje się trzy klasy odzieży sygnalizacyjnej. Odzież musi 
się składać z powierzchni materiału fluorescencyjnego i 
materiału odblaskowego ewentualnie może składać się z 
materiału o własnościach połączonych.

Norma EN1073-2
Określa minimalne wymagania i metody badań w stosunku 
do niewentylowanej odzieży chroniącej przed skażeniami 
cząstkami promieniotwórczymi przeznaczonej jedynie do 
ochrony ciała, ramion i nóg (nadaje się do stosowania 
łącznie z dodatkowym wyposażeniem – butami, rękawicami, 
sprzętem ochrony dróg oddechowych, chroniącym inne 
części ciała użytkownika).

Norma EN13034
Wymagania dotyczące odzieży chroniącej, w ograniczonym 
zakresie, przed ciekłymi środkami chemicznymi (typ 6). 
Norma określa wymagania dotyczące odzieży chroniącej 
przed opryskaniem cieczą i przed krótkotrwałym kontaktem 
z ciekłymi substancjami chemicznymi. Odzież typu 6 chroni 
przed krótkotrwałym i mało intensywnym kontaktem z 
ciekłymi substancjami chemicznymi, tj. przed przypad-
kowym opryskaniem kroplami olejów, rozpuszczalników, 
rozcieńczonych kwasów i zasad.

Norma EN1149
Dotyczy odzieży zapewniającej ochronę w strefach zagro-
żonych wybuchem i przemyśle elektronicznym. Konstrukcja 
i surowiec, z której wykonana jest odzież, ma zapewnić od-
prowadzanie ładunków antyelektrostatycznych celem unik-
nięcia powstawania iskier mogących wywoływać pożary.

Norma EN20344
Określa wymagania podstawowe i dodatkowe dla obuwia 
bezpiecznego do użytku w pracy, oznaczonego literą "S". 
Obuwie definiowane przez normę musi być wyposażone 
w podnosek bezpieczeństwa, który ma chronić przed 
uderzeniami o maksymalnym poziomie energii rzędu 200 
J i przed ściskaniem przy użyciu siły 15 kN. Rodzaje obuwia 
definiowane w zakresie normy EN20345 to:
• SB - podstawowe własności, podnosek wytrzymały na 
uderzenia z energią 200 J, oraz wgniecenia do 15 kN,
• S1 - jak SB, a dodatkowo: zabudowana pięta, właściwości 
antyelektrostatyczne, absorbcja energii w części piętowej
• S1P - jak S1 oraz odporność podeszwy na przebicie z siłą 
1100 N 
• S2 - jak S1 oraz dodatkowo nieprzepuszczalność wody,
• S3 - jak S2 oraz odporność podeszwy na przebicie z siłą 1100 N 
oraz urzeźbienie podeszwy
• S4 - podstawowe właściwości, właściwości antyelektrosta-
tyczne podeszwy oraz absorbcja energii w części piętowej
• S5 - jak S4, a także odporność podeszwy na przebicie oraz 
urzeźbienie podeszwy

• Powierzchniowymi uszkodzeniami mechanicznymi.
• Zagrożeniami związanymi z czynnikiem gorącym, przy 
założeniu niewielkiego stopnia zagrożenia.
• Czynnikami atmosferycznymi (niska temperatura, 
deszcz).

KATEGORIA II
Kategoria II ochrony obejmuje swoim zakresem odzież 
chroniącą przed konkretnym czynnikiem, który nie zagraża 
życiu lub zdrowiu oraz nie powoduje trwałego uszczerbku na 
zdrowiu pracownika.
Przykłady odzieży, zaliczanej do kategorii II:
• Odzież chroniąca przed przecięciem.
• Odzież redukująca zagrożenia występujące podczas spawania
- dla spawaczy i zawodów pokrewnych.
• Odzież ostrzegawcza (dla służb drogowych).

KATEGORIA III
Odzież ochronna o złożonej konstrukcji do ochrony przed 
zagrożeniem życia lub zdrowia pracownika. Kategoria III 
obejmuje odzież specjalistyczną, której zadaniem jest ochrona 
przed czynnikami mogącymi spowodować najgroźniejsze 
następstwa dla pracownika, a których bezpośrednich skutków 
działania nie można zidentyfikować w odpowiednim czasie.
Do tej grupy należą m.in.:
• Specjalistyczne kombinezony przeciwchemiczne.
• Odzież chroniąca przed promieniowaniem jonizującym, 
płomieniem, temperaturą przekraczającą 100°C lub dużymi 
rozpryskami gorących substancji.
• Odzież chroniąca przed niskimi temperaturami (poniżej 
-50°C).
• Odzież przeznaczona do pracy pod wysokimi napięciami 
prądu elektrycznego.

1) Neopren- nazwa handlowa kauczuku syntetycznego. 
Charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie i wysoką 
temperaturę.
2) Nitryl - charakteryzuje się wyższą odpornością na przebicie  
i przecięcie, niż lateks. Dedykowany dla osób uczulonych na 
lateks.
3) Lateks - roztwór kauczuku naturalnego.
4) Winyl - charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną,
jest odporny na działanie wielu rozpuszczalników.
5) Flokowanie - nanoszenie elementów tkaniny na wewnętrzną 
część rękawicy.

6) Materiały abrazyjne - materiały przy kontakcie z którymi 
następuje wzmożone ścieranie powierzchni w miejscu kontaktu.
7) Poliester - jest najbardziej rozpowszechnionym włóknem 
syntetycznym, powstającym z politereftalanu etylenu (PET). 
Stosuje się go do mieszanek z bawełną, wełną, wiskozą. Jest 
wytrzymały, elastyczny i nie odkształca się.
8) Nylon - pierwsze w historii włókno syntetyczne. Lekki, 
bardzo wytrzymały, odporny na gniecenie, prosty w praniu - 
szybkoschnący. Bardzo odporny na bakterie i grzyby.
9) Poliuretan - to tworzywo sztuczne przyjmujące wiele różnych 
form. Jest materiałem uniwersalnym, nowoczesnym i bezpiecznym. 

Może być oferowany jako materiał twardy lub elastyczny - 
stanowi znakomitą alternatywę dla naturalnej skóry.
10) Poliwęglan - to termoplastyczne (formowane przez wtryski-
wanie i wytłaczanie na gorąco) tworzywa sztuczne o bardzo 
dobrych własnościach mechanicznych, szczególnie udarności 
i dużej przezroczystości.
11) Dielektryk - materiał o znikomym przewodzeniu prądu 
elektrycznego.
12) Akryl - stosowany głównie do produkcji włókien sztucznych, 
o własnościach zbliżonych do jedwabiu i wełny.
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Mamy bardzo szeroką ofertę produktów dla biura, więcej znajdziesz
w sklepie internetowym na www.lobos.pl - zapraszamy.

PLASTRY, APTECZKI

Apteczka First Aid Kit
NEXCARE
indeks: 287901
Podręczna apteczka, mała, lekka, wygodna, idealna w trakcie podróży. Zawiera 
produkty niezbędne do opatrywania drobnych ran, skaleczeń, otarć. Każdy ele-
ment zestawu jest oddzielnie pakowany. Torebka z zamknięciem strunowym, 
umożliwia wielokrotne otwieranie i daje możliwość dalszego wykorzystania.
Zawartość apteczki: 

Zawartość apteczki: 
 4x plastry 25x72mm 
 5x plastry 19x72mm
 2x plastry 60x89mm
 2x plastry 50x101mm
 6x paski do zamykania ran 6x38mm

Apteczka uniwersalna w pudełku
CERVA
indeks: 287902
Duża, dobrze wyposażona apteczka przenośna w pudełku z tworzywa. 
Zawiera różnorodne produkty niezbędne do opatrywania drobnych ran, 
skaleczeń, otarć. Każdy element zestawu jest oddzielnie pakowany. Wymiary: 
230x140x80mm. Skład zgodny z normą: DIN 13164 PLUS. Wyrób spełnia 
wymagania norm UE. 

 3x kompres 10 x 10 cm (2 szt.) sterylny 
 2x opaska elastyczna 4m x 6cm
 3x opaska elastyczna 4m x 8cm
 1x plaster 10 x 6 cm (8szt.)
 1x plaster 5m x 2,5 cm
 3x opatrunek indywidualny M sterylny
 1x opatrunek indywidualny G sterylny
 2x chusta opatrunkowa 40 x 60 sterylna
 1x chusta opatrunkowa 60 x 80 sterylna

59,90
Cena brutto: 64,69 zł

Zestaw plastrów 
wodoodpornych
VISCOPLAST
indeks: 430253
Zestaw plastrów wodoodpornych, uniwersalnego 
użytku z opatrunkiem do  zabezpieczenia różnej 
wielkości ran i skaleczeń przed zanieczyszczeniem 
oraz wodą. Zestaw zawiera 12 plastrów (8 w 
rozmiarze 72x19mm i 4 w rozmiarze 72x25mm). 
Kolor: cielisty.

4,69
Cena brutto: 5,07 zł

Zestaw plastrów 
standardowych
VISCOPLAST
indeks: 287900
Zestaw uniwersalnych plastrów z opatrunkiem 
na różnych podłożach w kilku rozmiarach, do 
zabezpieczania ran i skaleczeń przed ich zanie-
czyszczeniem. Zestaw zawiera 24 elementy (3 
rodzaje plastrów: Prestopor i Prestovis Plus oraz 
Wodoodporny w 5 rozmiarach). Mix kolorów.

7,99
Cena brutto: 8,63 zł

 2x chusta trójkątna
 1x koc ratunkowy
 1x nożyczki 14,5 cm
 4x rękawice winylowe
 2x chusteczka alkoholowa
 1x ustnik do sztucznego oddychania
  1x instrukcja udzielania pierwszej 
pomocy.  

 3x paski do zamykania ran 6x75mm
 1x jałowy opatrunek samoprzylepny 5x7cm
 1x jałowy opatrunek samoprzylepny 10x10cm
 4x chusteczki oczyszczające
 1x rękawiczki z latexu.

Normy BHP – strona 396.

27,90
Cena brutto: 30,13 zł

* - wysokość x szerokość x głębokość* - wysokość x szerokość x głębokość

Apteczki HF072B / HF087
ARGO
Apteczki z funkcjonalnym rozkładem półek. Posiadają wygodne uchwyty  
do przenoszenia. Kolor biały - na drzwiczkach biały krzyż na zielonym tle.

Lp  Wymiary (W x S x G)* Ilość półek Model Indeks Cena netto   Cena brutto

1 290 x 230 x 80 mm 3 HF072B  273420 89,90 z³ 110,58 z³

2 415 x 350 x 145 mm 3 HF087 273421 139,00 z³ 170,97 z³

Lp  Wymiary (W x S x G)* Ilość półek Model Indeks Cena netto   Cena brutto

1 302 x 280 x 118 mm 2 1970 260402 299,00 z³ 367,77 z³

2 302 x 400 x 118 mm 3 1973 260403 339,00 z³ 416,97 z³

1

2

Apteczki
DURABLE
Apteczki wykonane z wysokiej jakości aluminium. W zależności od rozmiaru 
zawierają dwie lub trzy obrotowe szufladki z przestrzenią na materiały 
opatrunkowe. Dodatkowo arkusz znajdujący się na drzwiczkach apteczki 
umożliwia podanie informacji dotyczących zawartości apteczki oraz wpisanie 
numerów kontaktowych pierwszej pomocy. Do każdej apteczki dołączony jest 
samoprzylepny biały krzyż na zielonym tle. Drzwiczki zamykane na klucz.

PRODUKT
NA ZAMÓWIENIE

21

NOWOŒÆ
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Kraków, tel. 12 413 28 00
infolinia: 801 555 556

Katowice, tel. 32 353 40 06
Kielce, tel. 41 346 21 07

Nowy Sącz, tel. 18 443 76 34
Nowy Targ, tel. 18 264 00 62

Tarnów, tel. 14 627 45 22
Rzeszów, tel. 17 853 99 88

BHP - RĘKAWICE

Normy BHP – strona 396.

Rękawice montażowe
Clinker (HS-04-002)
FRIDRICH&FRIDRICH
indeks: 289438
Bezszwowe, zgodne z EN 420. Wyściółka poliestro-
wo-bawełniana. Powlekane warstwą marszczonego 
lateksu w części chwytnej. Elastyczny ściągacz. 
Odporność mechaniczna zgodnie z EN 388: 
3131. Przeznaczone do prac: montażowych i prac 
wykończeniowych, w budownictwie, przy wytwa-
rzaniu i obróbce metali lekkich, konserwacyjnych 
w zakładach i fabrykach, montażowych w środo-
wisku lekko wilgotnym, w rolnictwie. Kategoria: II. 
Rozmiar 10. Kolor szaro-niebieski.

3,19
Cena brutto: 3,92 zł

Rękawice 
robocze 
Nitril (HS-04-008)
FRIDRICH&FRIDRICH
indeks: 287911
Bezszwowe, zgodne z EN 420. Wyściółka z dzia-
niny bawełnianej. Powlekane w całości warstwą 
nitrylu. Wykończone szerokim, sztywnym man-
kietem. Odporność mechaniczna zgodnie z EN 
388: 4211. Przeznaczone do prac: z materiałem 
abrazyjnym, w środowisku mocno zaolejonym, 
przy zaopatrywaniu w gaz, w magazynach,  
w motoryzacji, przy zbiórce odpadów, z blachami 
i lekkimi metalami, w przemyśle drzewnym,  
z materiałami budowlanymi. Kategoria: II. Roz-
miar: 10. Kolor niebieski.

6,99
Cena brutto: 8,60 zł

odporność na oleje i smary

podstawowe zabezpieczenie dłoni

do prac budowlanych

do pracy w środowisku lekko wilgotnym

odporność na zimno i wilgoć

do prac porządkowych 
z użyciem płynów

Rękawice 
ciepłochronne 
montażowe Bluetail
CERVA
indeks: 288270
Bezszwowe, zgodne z EN 420. Wyściółka akrylowa. 
Powlekane warstwą marszczonego, naturalnego 
lateksu w części chwytnej. Elastyczny ściągacz  
w nadgarstku. Odporność mechaniczna zgodnie 
z EN 388: 1331. Odporność na zimno zgodnie  
z normą EN 511: x2x. Przeznaczone do prac: przy 
wysyłce i przyjęciu towaru, przy zbiórce odpadów, 
w zakładach chłodnicznych, przy zewnętrznych 
pracach budowlanych, do prac montażowych przy 
niskich temperaturach. Kategoria: II. Rozmiar 10. 
Kolor żółto-niebieski.

15,90
Cena brutto: 19,56 zł

Rękawice 
montażowe 
wzmocnione skórą 
Pop1 (HS-01-001)
FRIDRICH&FRIDRICH
indeks: 287909
Rękawice montażowe, zgodne z EN 420. Wzmac-
niane skórą (dwoiną bydlęcą). Wierzch dłoni 
oraz mankiet wykonane z tkaniny tekstylnej. 
Podszewka po wewnętrznej stronie dłoni. Koń-
cówki palców przykryte skórą. Przeznaczone do 
prac z elementami metalowymi, w budownictwie, 
transporcie, ogrodnictwie.  Odporność mecha-
niczna zgodnie z EN 388: 1111. Rozmiar: 10,5. 
Kolor popielato-granatowy.

5,99
Cena brutto: 7,37 zł

Rękawice montażowe
Universal (HS-04-006)
FRIDRICH&FRIDRICH
indeks: 287910
Bezszwowe, zgodne z EN420. Wyściółka polie-
strowo-bawełniana. Obustronnie nakrapiane PVC. 
Elastyczny ściągacz w nadgarstku. Przeznaczone 
do prac: montażowych w środowisku suchym, 
w ogrodnictwie, w rolnictwie, w magazynach, 
w przemyśle. Rozmiar: 10. Kolor biało-niebieski, 
kolor wyściółki biały, nakropienie granatowe. 

2,69
Cena brutto: 3,31 zł

14,90
Cena brutto: 18,33 zł

Rękawice 
montażowe 
Modularis
CERVA
indeks: 287904
Bezszwowe, zgodne z EN 420. Wyściółka nylonowa. 
Powlekane warstwą nitrylu w części chwytnej dłoni. 
Elastyczny ściągacz w nadgarstku. Najwyższa 
dostępna odporność na przetarcie. Odporność 
mechaniczna zgodnie z EN 388: 4131. Do prac: 
w przemyśle maszynowym, motoryzacyjnym  
i lekkim. Kategoria: II. Rozmiar: 10. Kolor niebieski.

2,39
Cena brutto: 2,94 zł

Rękawice 
gospodarcze lateksowe 
(HS-05-001)
FRIDRICH&FRIDRICH
indeks: 440641
Lateksowe, zgodne z EN420. Flokowana wyściół-
ka. Szorstkowane wykończenie w części chwytnej 
dłoni i na palcach. Przeznaczone do prac porząd-
kowych, przy czyszczeniu i konserwacji. Rozmiar 
10. Kolor żółty.

Rękawice Loon, 
jednorazowe lateksowe 
pudrowane 100 szt.
CERVA
indeks: 440640
Lateksowe, zgodne z EN 420. Jednorazowe, pudrowa-
ne do prac: przy analizie laboratoryjnej, w warsztach 
lakierniczych, przy manipulacji drobnymi elementami, 
przy lekkich pracach montażowych z elementami 
pokrytymi tłuszczem lub smarem. Nadają się do 
krótkotrwałego kontaktu z produktami spożywczymi. 
Rozmiar 9. Kolor biały. Opakowanie zawiera 100 szt.

cena za op.

26,90
Cena brutto: 33,09 zł

intensywne użytkowanie

intensywne użytkowanie

wysokie  właściwości chwytne
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Mamy bardzo szeroką ofertę produktów dla biura, więcej znajdziesz
w sklepie internetowym na www.lobos.pl - zapraszamy.

Okulary ochronne
Secure Control (AS-01-002)
FRIDRICH&FRIDRICH
indeks: 287913
Okulary ochronne z przezroczystymi szybkami poliwęglanowymi, spełniają 
wymagania normy EN166. Regulowana długość ramion. 

6,99
Cena brutto: 8,60 zł

możliwość
personalizacji

łatwe 
dopasowanie

do każdej 
głowy

OKULARY, GOGLE, NAUSZNIKI, KAMIZELKI, KASKI

Okulary ochronne
Secure Fix (AS-01-001)
FRIDRICH&FRIDRICH
indeks: 287912
Okulary ochronne z przezroczystymi szybkami poliwęglanowymi, spełniają 
wymagania normy EN166. Dostosowane do noszenia na okularach korekcyj-
nych (Secure Fix). 

Gogle ochronne 
z wentylacją  
bezpośrednią Direct 
(AS-02-002)
FRIDRICH&FRIDRICH
indeks: 287914
Gogle ochronne z przezroczystą szybką poliwęglanową, spełniają wymagania 
normy EN 166. Wentylacja bezpośrednia. Elastyczna taśma mocująca. Miękkie, 
plastyczne wykończenie dobrze dopasowujące się do twarzy. Przeznaczone do 
pracy w środowisku o niskim zapyleniu.

4,99
Cena brutto: 6,14 zł

Gogle ochronne 
Waitara szyba 1F
SPECTOR
indeks: 287915
Gogle ochronne z przezroczystą szybką poliwęglanową w klasie 1F. Powłoka 
zabezpieczona przed zaparowywaniem. Wentylacja pośrednia. Elastyczna  
taśma mocująca. Najwyższa dostępna klasa optyczna. Zgodne z normą EN166.  
Do ochrony wzroku przed cząstkami stałymi o niewielkich rozmiarach i niskiej 
energii uderzenia (poruszających się z prędkością do 45 m/s). Przeznaczone do prac:  
w budownictwie, rolnictwie, przemyśle lekkim i ciężkim, w magazynach, przy pra-
cach porządkowych, doskonałe do prac przy obróbce np.metalu, drewna, kamienia. 

20,90
Cena brutto: 25,71 zł

4,99
Cena brutto: 6,14 zł

Kask ochronny Evo2
JSP
Uniwersalny kask ochronny spełniający 
wymagania normy EN 397. 6-cio punk-
towa więźba wykonana z polietylenu,  
3 punktowa regulacja głębokości, zapięcie 
One-Touch. Materiał HDPE polietylen. 
Odporność termiczna od -30° do 50°. 
Napotnik wykonany z egipskiej bawełny 
o wysoce ochronnych właściwościach, 
pokryty porowatym poliuteranem P4. 
Neutralne PH. Możliwość personalizacji - 
wykonania logo (lub treści reklamowej). 
Waga 330g. Żywotność 5 lat. 

27,90
Cena brutto: 34,32 zł

Kamizelka 
odblaskowa
Flash (BE-04-003)
FRIDRICH&FRIDRICH
Kamizelka wysokiej widoczności, zgod-
na z normą EN 471. Wykonana w 100% 
z poliestru. Zapinana na rzepy. Rozmiar 
uniwersalny. Przeznaczona do prac:  
w służbach drogowych i porządko-
wych, w motoryzacji, w budownictwie,  
w halach i magazynach. 

8,99
Cena brutto: 11,06 zł

Nauszniki, 27dB
EarFlap (GS-01-001)
FRIDRICH&FRIDRICH
indeks: 287916
Lekkie nauszniki dielektryczne, spełniają wymagania normy EN 352-1. Plasti-
kowy pałąk. Czasze wypełnione miękka pianką. Tłumienie hałasu na średnim 
poziomie 27dB. Kolor czerwony.

12,90
Cena brutto: 15,87 zł

Normy BHP – strona 396.

Kolor Indeks

żółty 287929

pomarańczowy 287928

Kolor Indeks

czerwony 287918

żółty 287919

biały 287920



400

Śr
o

d
ki

 o
ch

ro
ny

 o
so

b
is

te
j

21

Kraków, tel. 12 413 28 00
infolinia: 801 555 556

Katowice, tel. 32 353 40 06
Kielce, tel. 41 346 21 07

Nowy Sącz, tel. 18 443 76 34
Nowy Targ, tel. 18 264 00 62

Tarnów, tel. 14 627 45 22
Rzeszów, tel. 17 853 99 88

PÓŁMASKI

Półmaska 
ochronna VS2100 FFP1 (op. 20 szt.)
SPIROTEK
Półmaska jednorazowa bez zaworka, przeciw nietoksycznym cząstkom stałym i aerozolom 
ciekłym w koncentracjach do 4,5 x NDS/NDN. Miękka, z hipoalergiczną warstwą wewnętrzną. 
Wyjątkowo niski opór wydychania. Formowana, innowacyjna blaszka nosowa zapewniająca 
lepsze przyleganie maski do twarzy. Regulowane paski mocujące z materiału bez zawartości 
lateksu, klasa FFP1. Spełnia wymagania normy EN149:2001+A1:2009. Jednostka sprzedaży 
20 szt. Kolor: biały. 

SPIROTEK to seria bardzo skutecznych półmasek ochronnych 
łączących innowacyjną technologię filtracyjną ze znakomitym 
komfortem. Produkowane pod surowym nadzorem kontroli jako-
ści, charakteryzują się szeregiem specjalistycznych cech.

NORMA EN149  -  określa poziom filtrowania półmaski jednorazowej. Są trzy poziomy wg. 
normy, oznaczone kolejnymi cyframi od 1-3, gdzie 1 oznacza poziom najniższy, a 3 poziom 
najwyższy. Poziom filtracji dla poszczególnych cyfr wynosi: 4xNDS dla poziomu 1, 10xNDS 
dla poziomu 2, 40xNDS dla poziomu 3. Skróty oznaczają odpowiednio: NDS - najwyższe 
dopuszczalne stężenie,  NDN - najwyższe dopuszczalne natężenie.

Półmaska 
ochronna VS2200CV FFP2 (op. 10 szt.)
SPIROTEK
Półmaska jednorazowa z zaworkiem Typhoon® i warstwą węgla aktywnego przeciw nietok-
sycznym cząstkom stałym i aerozolom ciekłym w koncentracjach do 12 x NDS/NDN. Ochrona 
przeciw oparom organicznym poniżej NDS. Miękka, z hipoalergiczną warstwą wewnętrzną. 
Hydrofobowy zawór z silikonową membraną odporny na działanie wilgoci z wydychanego 
powietrza, zapewniający komfort pracy w niskich temperaturach. Dodatkowe kanały przele-
wowe w membranie zmniejszające wilgotność i gorąco wewnątrz maski oraz minimalizujące 
opory powietrza przy wydychaniu. Formowana, innowacyjna blaszka nosowa zapewniająca 
lepsze przyleganie maski do twarzy, regulowane paski mocujące z materiału bez zawartości 
lateksu. Klasa FFP2, spełnia wymagania normy EN149:2001+A1:2009. Jednostka sprzedaży 
10 szt. Kolor: biały.

Półmaska 
ochronna VS2300V FFP3 (op. 10 szt.)
SPIROTEK
Półmaska jednorazowa z zaworkiem Typhoon® przeciw nietoksycznym cząstkom stałym  
i aerozolom ciekłym w koncentracjach do 50 x NDS/NDN.  Miękka, z hipoalergiczną warstwą 
wewnętrzną. Hydrofobowy zawór z silikonową membraną odporny na działanie wilgoci  
z wydychanego powietrza, zapewniający komfort pracy w niskich temperaturach. Dodatkowe 
kanały przelewowe w membranie zmniejszające wilgotność i gorąco wewnątrz maski oraz 
minimalizujące opory powietrza przy wydychaniu. Formowana, innowacyjna blaszka nosowa 
zapewniająca lepsze przyleganie maski do twarzy. Regulowane paski mocujące z materiału bez 
zawartości lateksu. Klasa FFP3.Spełnia wymagania normy EN149:2001+A1:2009. Jednostka 
sprzedaży 10 szt. Kolor: biały.

Nazwa Kolor Typ Zawór Klasa Indeks Cena netto za 20 szt. Cena brutto za 20 szt.

VS2100 biały jednorazowa brak FFP1 287897 61,90 z³ 76,14 z³

Nazwa Kolor Typ Zawór Klasa Indeks Cena netto za 10 szt. Cena brutto za 10 szt.

VS2200CV biały jednorazowa Typhoon® FFP2 287898 89,90 z³ 110,58 z³

Nazwa Kolor Typ Zawór Klasa Indeks Cena netto za 10 szt. Cena brutto za 10 szt.

VS2300V biały jednorazowa Typhoon® FFP3 450167 99,90 z³ 122,88 z³

półmaski
SPIROTEK

Normy BHP – strona 396.
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Mamy bardzo szeroką ofertę produktów dla biura, więcej znajdziesz
w sklepie internetowym na www.lobos.pl - zapraszamy.

PRODUKT
NA ZAMÓWIENIE

Ogrodniczki 
robocze
Emerton
EMERTON
Wykonane z mieszanki TC (65% 
poliester, 35% bawełna). Gramatura: 
270 g/m2. Wzmocnione poliestrem 
600D. W miejscach najbardziej na-
rażonych szyte nićmi rdzeniowymi. 
Kieszenie na nakolanniki. Ryglowane 
w miejscach narażonych na oberwa-
nie. Duża ilość kieszeni. Elastyczne 
szelki z wytrzymałymi klamrami. 
Do ogólnego zastosowania. Kolor 
antracytowo-pomarańczowy.

PRODUKT
NA ZAMÓWIENIE

Ogrodniczki 
robocze
Philip (BE-01-004)
FRIDRICH&FRIDRICH
Wykonane z mieszanki TC (65% poliester, 
35% bawełna). Gramatura: 235 g/m2. 
Wzmocnione poliestrem 300D. Kieszenie 
na nakolanniki. Ryglowane w miejscach 
narażonych na oberwanie. Duża ilość 
kieszeni. Elastyczne szelki z wytrzymałymi 
klamrami. Kolor szaro-pomarańczowy. 

* - szczegółowa tabela rozmiarów poniżej (na podstawie obwodu klatki piersiowej oraz obwodu w pasie), prosimy o podanie konkretnego rozmiaru podczas zamówienia

Kombinezon ochronny 
z kapturem Chemsafe C1
CERVA
Wykonany z włókniny polipropylenowej. Zamek bły-
skawiczny kryty patką. Elastyczne ściągacze z gumką 
w rękawach i nogawkach. Antystatyczny zgodnie z EN 
1149. Chroni przed niektórymi związkami chemicznymi 
i cząstkami radioaktywnymi (zgodny z EN 374 oraz 
EN 1073-2). Typ: 5 i 6 (zgodny z EN ISO 1398-21 oraz 
EN 13034). Do prac: w malarstwie, w warsztatach 
lakierniczych, przy analizie laboratoryjnej, w przemyśle 
chemicznym, w rolnictwie. Kategoria: III. Kolor biały.

Płaszcz ochronny
przeciwdeszczowy 
z kapturem
FRIDRICH&FRIDRICH
Wykonany w 100% z poliestru. Powle-
kany PVC. Kaptur ściągany sznurkami. 
Zapinany na plastikowe napy. Dwie 
kieszenie przednie. Przeznaczony do 
prac: w budownictwie, w rolnictwie, 
w rybołóstwie, do ogólnego zastoso-
wania. Kolor żółty.

ODZIEŻ OCHRONNA I ROBOCZA

TABELA ROZMIARÓW - odzież 
specjalistyczna robocza męska

Standardowa wysokość 182 cm, 
przy rozmiarze wydłużonym 194 cm

Numeracja 48 (M) 50 (M) 52 (L) 54 (L) 56 (XL) 58 (XL) 60 (XXL) 62 (XXL)

Obwód klatki
piersiowej cm

92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124

Obwód pasa (cm) 78-82 82-88 88-94 94-100 100-106 106-112 112-118 118-124

Normy BHP – strona 396.

Rozmiar - Indeks Cena netto Cena brutto

L - 287930, XL - 287931, XXL-  287932, XXXL - 287933 21,90 z³ 26,94 z³

Rozmiar - Indeks Cena netto Cena brutto

M - 287922, L - 287921, XL-  287923, XXL - 287924 16,90 z³ 20,79 z³

Rozmiar* - Indeks Cena 
netto

Cena 
brutto

48(M) - 412466, 50(M) - 412467, 52(L) - 412468, 54(L) - 412469
56(XL) - 412470, 58(XL) - 412471, 60(XXL) - 412472, 62(XXL) - 412473 139,00 z³ 170,97 z³

Rozmiar kurtki* - Indeks Cena 
netto

Cena 
brutto

48(M) - 412483, 50(M) - 412484, 52(L) - 412486, 54(L) - 412487
56(XL) - 412488, 58(XL) - 412485, 60(XXL) - 412489, 62(XXL) - 412490 139,00 z³ 170,97 z³

Rozmiar spodni* - Indeks Cena 
netto

Cena 
brutto

48(M) - 412491, 50(M) - 412492, 52(L) - 412493, 54(L) - 412494
56(XL) - 412495, 58(XL) - 412496, 60(XXL) - 412497, 62(XXL) - 412498

119,00 z³ 146,37 z³

Rozmiar* - Indeks Cena 
netto

Cena 
brutto

48(M) - 412474, 50(M) - 412475, 52(L) - 412476, 54(L) - 412477
56(XL) - 412478, 58(XL) - 412479, 60(XXL) - 412480, 62(XXL) - 412481

89,90 z³ 110,58 z³

PRODUKT
NA ZAMÓWIENIE

Kurtka i spodnie robocze Emerton
EMERTON
Praktyczna odzież robocza. Wykonana z mieszanki TC (65% poliester, 35% baweł-
na). Gramatura: 270 g/m2. Wzmocniona w newralgicznych miejscach poliestrem 
600D. W miejscach najbardziej narażonych na uszkodzenia szyta nićmi rdzeniowy-
mi. Ryglowana w miejscach narażonych na oberwanie. Rękawy kurtki wykończo-
ne elastycznymi ściągaczami. Wentylacja pod pachami. Spodnie posiadają bardzo 
dużą ilość kieszeni. Rozmiary: 48-62. Kolor antracytowo-pomarańczowy. Kurtka  
i spodnie sprzedawane oddzielnie.

Kurtka Spodnie
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Kraków, tel. 12 413 28 00
infolinia: 801 555 556

Katowice, tel. 32 353 40 06
Kielce, tel. 41 346 21 07

Nowy Sącz, tel. 18 443 76 34
Nowy Targ, tel. 18 264 00 62

Tarnów, tel. 14 627 45 22
Rzeszów, tel. 17 853 99 88

PRODUKT
NA ZAMÓWIENIEPółbuty robocze BlackKnight  

Low S1 ze skórzaną cholewką
BLACK KNIGHT
Półbuty robocze klasy S1, zgodne z normą EN 20345. Cholewka skórzana. Pode-
szwa PU/TPU. Stalowy podnosek ochronny zabezpieczający palce stóp. Absorpcja 
energii w obcasie. Kolor czarny.

Półbuty robocze Mark (SC-02-001)
FRIDRICH&FRIDRICH
Półbuty robocze w klasie S1, zgodne z normą EN 20345. Cholewka ze skóry 
syntetycznej. Podeszwa PU. Stalowy podnosek ochronny zabezpieczający palce 
stóp. Absorpcja energii w obcasie. Kolor czarny.

bieżnikowana
podeszwa

bieżnikowana
podeszwa

Rozmiar* - Indeks Cena netto Cena brutto

38 - 412540,  39 - 412541, 40 - 412542, 41 - 288461, 
42 - 290373, 43 - 290374, 44 - 412543, 45 - 288962, 
46 - 288462, 47 - 412544, 48 - 412545

129,00 z³ 158,67 z³

Rozmiar* - Indeks Cena netto Cena brutto

38 - 412546,  39 - 412547, 40 - 412548, 41 - 412549, 
42 - 412550, 43 - 412551, 44 - 412552, 45 - 412553, 
46 - 412554, 47 - 412555, 48 - 412556

77,90 z³ 95,82 z³

PRODUKT
NA ZAMÓWIENIE

ODZIEŻ OCHRONNA I ROBOCZA, OBUWIE OCHRONNE

* - szczegółowa tabela rozmiarów poniżej (na podstawie obwodu klatki piersiowej oraz obwodu w pasie), prosimy o podanie konkretnego rozmiaru podczas zamówienia

PRODUKT
NA ZAMÓWIENIE

Kurtka robocza
Jack (BE-01-002)
FRIDRICH&FRIDRICH
Wykonana z mieszanki TC (65% poliester, 35% bawełna). Gramatura: 
235 g/m2. Wzmocniona w newralgicznych miejscach poliestrem 300D. Do-
datkowo wzmocniona na łokciach. Ryglowana w miejscach narażonych na 
oberwanie. Rękawy wykończone elastycznymi ściągaczami. Wentylacja pod 
pachami. Kolor szaro-pomarańczowy.

Spodnie robocze
Chris (BE-01-003)
FRIDRICH&FRI-
DRICH
Wykonane z mieszanki TC (65% 
poliester, 35% bawełna). Gra-
matura: 235 g/m2. Wzmocnione 
w newralgicznych miejscach 
poliestrem 300D. Kieszenie na 
nakolanniki. Ryglowane w miej-
scach narażonych na oberwanie. 
Praktyczne kieszenie. Kolor sza-
ro-pomarańczowy.

TABELA ROZMIARÓW - odzież 
specjalistyczna robocza męska

Standardowa wysokość 182 cm, 
przy rozmiarze wydłużonym 194 cm

Numeracja 48 (M) 50 (M) 52 (L) 54 (L) 56 (XL) 58 (XL) 60 (XXL) 62 (XXL)

Obwód klatki
piersiowej cm 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124

Obwód pasa (cm) 78-82 82-88 88-94 94-100 100-106 106-112 112-118 118-124

Normy BHP – strona 396.

PRODUKT
NA ZAMÓWIENIE

PRODUKT
NA ZAMÓWIENIE

Trzewiki robocze BlackKnight  
Ankle S1 ze skórzaną cholewką
BLACK KNIGHT
Buty robocze klasy S1, zgodne z normą EN 20345. Cholewka skórzana. Podeszwa 
PU/TPU. Stalowy podnosek ochronny zabezpieczający palce stóp. Absorpcja 
energii w obcasie. Kolor czarny.

Trzewiki robocze John (SC-03-001)
FRIDRICH&FRIDRICH
Buty robocze klasy S1P, zgodne z normą EN ISO 20345. Cholewka ze skóry 
syntetycznej. Podeszwa PU. Stalowy podnosek ochronny zabezpieczający palce 
stóp oraz stalowa wkładka antyprzebiciowa w podeszwie. Absorpcja energii  
w obcasie. Kolor czarny.

TABELA ROZMIARÓW 
- obuwie specjalistyczne 
robocze męskie

Numeracja 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Długość stopy (mm) 240 250 255 260 270 280 285 290 295 300 310

* - podczas zamawiania prosimy o podanie konkretnego rozmiaru wg tabeli rozmiarów (na podstawie długości stopy)

* - podczas zamawiania prosimy o podanie konkretnego rozmiaru wg tabeli rozmiarów (na podstawie długości stopy)

bieżnikowana
podeszwa

bieżnikowana
podeszwa

Rozmiar* - Indeks Cena 
netto

Cena 
brutto

48(M) - 412499, 50(M) - 412500, 52(L) - 289127, 54(L) - 412501
56(XL) - 289126, 58(XL) - 412502, 60(XXL) - 412503, 62(XXL) - 412504 79,90 z³ 98,28 z³

Rozmiar* - Indeks Cena netto Cena brutto

38 - 412524,  39 - 412525, 40 - 412526, 41 - 412527, 
42 - 412513, 43 - 412528, 44 - 412529, 45 - 412530, 
46 - 412531, 47 - 412532, 48 - 412533

129,00 z³ 158,67 z³

Rozmiar* - Indeks Cena netto Cena brutto

38 - 412534,  39 - 412535, 40 - 289363, 41 - 289364, 
42 - 289365, 43 - 289366, 44 - 289367, 45 - 412536, 
46 - 412537, 47 - 412538, 48 - 412539

80,90 z³ 99,51 z³

Rozmiar* - Indeks Cena 
netto

Cena 
brutto

48(M) - 412505, 50(M) - 412506, 52(L) - 412507, 54(L) - 412508
56(XL) - 412509, 58(XL) - 412510, 60(XXL) - 412511, 62(XXL) - 412512

87,90 z³ 108,12 z³

PRODUKT
NA ZAMÓWIENIE
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Mamy bardzo szeroką ofertę produktów dla biura, więcej znajdziesz
w sklepie internetowym na www.lobos.pl - zapraszamy.

Lp Typ ramki Rodzaj znaków (kolory) Indeks Cena netto Cena brutto

1
samoprzylepna - 

magnetyczna

ostrzegawcze (żółty / czarny) 299583 29,90 z³ 36,78 z³

zakazy, pożarowe (czerwony / biały) 299586 29,90 z³ 36,78 z³

ratunkowe (zielony / biały) 299585 29,90 z³ 36,78 z³

2 magnetyczna

ostrzegawcze (żółty / czarny) 412559 23,90 zł 29,40 zł

zakazy, pożarowe (czerwony / biały) 412560 23,90 zł 29,40 zł

ratunkowe (zielony / biały) 412561 23,90 zł 29,40 zł

BHP - RAMKI MAGNETYCZNE

Dwukolorowe ramki magnetyczne 
lub samoprzylepne - magnetyczne
DURABLE
Ramki przeznaczone do umieszczania instrukcji obsługi, środków ostrożności 
i zasad bezpieczeństwa, czy instrukcji dotyczących zachowania w przypad-
kach zagrożenia, takich jak: wypadek, awaria, pożar, udzielenie pierwszej 
pomocy itp. Dwukolorowe ramki zgodne są z normą ISO 3864-4 dotyczącą 
kolorów bezpieczeństwa. Znaki bezpieczeństwa i instrukcje można szybko  
i łatwo wymienić. Do zastosowania w pionie i w poziomie. Grubość: 2,5mm. 
Kolor transparentny. 

Ramki magnetyczne jednowarstwowe do zastosowania na wszystkich meta-
lowych powierzchniach, takich jak: tablice, maszyny, drzwi czy szafy. Ramki 
samoprzylepne - magnetyczne dwuwarstwowe. Spodnia warstwa klejąca 
umożliwia przyklejenie na każdej powierzchni, warstwa wierzchnia otwierana, 
mocowana na magnes.

Ramki magnetyczne jednowarstwowe do 
zastosowania na wszystkich metalowych 
powierzchniach, takich jak: tablice, maszyny, 
drzwi czy szafy. 

2

Ramki samoprzylepne - magnetyczne dwu-
warstwowe. Spodnia warstwa klejąca umoż-
liwia przyklejenie na każdej powierzchni, 
warstwa wierzchnia otwierana, mocowana 
na magnes.

1

Normy BHP – strona 396.



Zapraszamy do nowej siedziby w Krakowie.
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Do Twojej dyspozycji oddajemy 
nową, większą powierzchnię 
handlową.

Doskonały, szybki dojazd.


