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boca
en 388, EN 420  
Ръкавици изработени от полиамидно трико с ликра, топени в нитрилова 
пяна, еластичен маншет, дишащ гръб, нитрилов релеф по дланта и 
пръстите. Високоустойчивост на масла и протриване.
РАЗМЕР: 7, 8, 10, 11
КОД: 70252001

Knitted polyamide / lycra gloves, dipped in nitrile foam with elastic cuff, 
breathable back, nitrile relief at the palm and fingers. High resistance to 
oil and abrasion.
SIZE: 7, 8, 10, 11
CODE: 70252001
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showa 376R
en 388, EN 420  
Гъвкави и здрави, безшевни плетени ръкавици, двойно топени в 
нитрил. Повишена защита от течности. Нитриловото покритие на 
дланта позволява здраво захващане на предмети, като грес и масла, и 
сигурна работа в мокри среди. Отлична сръчност, добра устойчивост на 
прокъсване. Подсилен плетен маншет, анатомична форма.
РАЗМЕР: L, XL
КОД: 70428016

A flexible and robust glove with a double-dipped nitrile coating that 
extends across the knuckles to provide enhanced resistance to liquids. The 
additional coating of nitrile on the palm allows greasy, wet and oily surfaces 
to be gripped with confidence. Great dexterity and good tear resistancy. 
Reinforced knit cuff, scalloped edge, anatomical shape, seamless knit.
SIZE: L, XL
CODE: 70428016
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showa 381
en 388, EN 420  
Showa 381 са устойчиви на протриване и раздиране, леки и изключително удобни 
работни ръкавици; идеални за монтаж и прецизно захващане при сухи и леко 
омаслени условия на работа. Характеристики: Плътно микропоресто нитрилно 
покритие, 13 gauge специално разработени от SHOWA микрофибърни влакна от 
полиестер и спандекс(0.52 denier), устойчивост на износване ниво 4 (EN388), 
ултра леки- тегло: 19 грама, изключително удобни
благодарение на специално разработена от SHOWA ергономична подплата
РАЗМЕР: 6/S , 7/M , 8/L , 9/XL
КОД: 07000090 

The Showa 381 is a durable, lightweight and extremely comfortable work glove; ideal 
for assembly and precision handling tasks in dry and light oily handling conditions. 
The embossed pattern on the microporous foamed nitrile palm coating channels oils 
and grease away efficiently and the Microfibre yarn liner boosts vapour permeation 
significantly to leave hands dry and comfortable.
Characteristics: Embossed microporous nitrile palm coating, 13 gauge SHOWA 
engineered microfiber yarn liner (0.52 denier, аbrasion level 4 for maximum abrasion 
resistance (EN388), ultra-lightweight: 19g, excellent fit thanks to the SHOWA ergo-
nomically-designed liner
SIZE: 6/S , 7/M , 8/L , 9/XL
CODE: 07000090
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топени в нитрил
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4131x 

4131

NITRO

NITRO dotsNyroca maxim

en 388, EN 420  

en 388, EN 420  en 388, EN 420, en 407 

Ръкавици от полиамид/ликра с нишка 15G, топени в 
микропорест нитрил, перфектна чувствителност, много добра 
устойчивост на маслена и водна среда.
РАЗМЕР: 8, 9, 10, 11
КОД: 07000067

Ръкавици от полиамид/ликра с нишка 15G, топени 
в микропорест нитрил, с нитрилови капки по 
дланите, перфектна чувствителност, много добра 
устойчивост на маслена и водна среда.
РАЗМЕР: 8, 9, 10, 11
КОД: 07000066

Ръкавици от полиамид/ликра трико, 
потопени в микропореста нитрилова пяна, 
отлична паро-пропускливост, много добро 
сцепление при суха, мокра и мазна среда.
РАЗМЕР: 7, 8, 9, 10, 11
КОД: 70276001

Gloves from nylon/lycra jersey dipped in microporous nitrile,
excellent permeability, very good grip in dry, wet and oily
environment.
SIZE: 8, 9, 10, 11
CODE: 07000067

Gloves from nylon/lycra jersey dipped in micropo-
rous nitrile, excellent permeability, nitrile dots on 
palms and fingers, very good grip in dry, wet and 
oily environment.
SIZE: 8, 9, 10, 11
CODE: 07000066

Gloves from nylon/lycra jersey dipped in 
microporous nitrile, excellent permeability, 
very good grip in
dry, wet and oily environment.
SIZE: 7, 8, 9, 10, 11
CODE: 70276001

Bg
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Nyroca maxim dots
en 388, EN 420, EN 407  
Ръкавици от полиамид/ликра трико, потопени в 
микропореста нитрилова пяна, нитрилови капки 
в областта на дланта и пръстите. Отлична паро-
пропускливост, много добро сцепление при суха, 
мокра и мазна среда. Нитрилови полимерни капки.
РАЗМЕР : 7, 8, 9, 10, 11
КОД: 70276002

Gloves from nylon/lycra jersey dipped in microporous 
nitrile, excellent permeability, nitrile dots on palms and 
fingers. Very good grip in dry, wet and oily environment.
SIZE: 7, 8, 9, 10, 11
CODE: 70276002
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1ST nitrix
EN 388, en 420, EN 407, en 511
Ръкавици от полиамидно трико, потопени в нитрилова пяна. 
Поларна подплата, идеални за зимни условия или за работа на 
открито. Закопчаване с велкро.
РАЗМЕР: 9, 10, 11, 12
КОД: 70266001

Knitted nylon glove fully dipped in flexible nitrile foam, lining. Polar 
fleece, Ideal for Cold Storage or Outdoor winter use. Velcro closure.
SIZE: 9, 10, 11, 12
CODE: 70266001

4131b11xx21xxx

3131

showa 265R
en 388, EN 420 
Ръкавиците са идеални за предпазване на ръцете от 
течности като масла и работа в сухи и омаслени среди. 
Дланите и върха на пръстите са топени в изключително 
леко и гладко нитрилно покритие. Характеристики: топени 
в гладък нитрил, еластичен маншет, анатомична форма, 
безшевна, плетена, полиестерна подплата, дишащ гръб
РАЗМЕР: 6/S , 7/M , 8/L , 9/XL
КОД: 07000091

This low-lint glove is ideal for protecting hands against 
fluids such as anti-rust oils. It is extremely lightweight 
with a smooth nitrile coating to the palm and fingertips. 
Characteristics: palm coated, elasticated cuff, anatomical 
shape, seamless knit, breathable back.
SIZE: 6/S , 7/M , 8/L , 9/XL
CODE: 07000091
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DURAFOAM
en 388, EN 420, EN 407  
Ръкавици от 15G червен полиамид + спандекс с 
покритие Durafoam. Износоустойчиви - повече от 
20000 цикъла.
РАЗМЕР: uni
КОД: 07000128

Gloves made of 15G red nylon + spandex with Durafoam 
coating. Better abrasion - more than 20000 circles.
SIZE: uni
CODE: 07000128
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turtur
EN 388, en 420, en 511
Студозащитни ръкавици изработени от полиамидно трико
в светлоотразителен жълт цвят, с PVC покритие на дланта и
пръстите, плътна подплата, еластичен маншет.
РАЗМЕР: 8, 10, 11
КОД: 70241001

High visibility yellow thermoinsulated seamless nylon knitted gloves 
in reflective yellow colour finish, with PVC layer on palm, fingers, 
thick lining, elastic gloves cuff.
SIZE: 8, 10, 11
CODE: 70241001

2231xx2x

En

Bg

virdis
EN 388, en 420
Ръкавици изработени от полиестерни влакна с бамбукови нишки 
с висока устойчивост на протриване, топени в латекс, дишащ гръб.
РАЗМЕР: 7, 8, 9, 10
КОД: 70242001

Seamless knitted gloves, partially coated in black latex, with bamboo 
fibre and wrinkling on fingers for better grip. Due to special material 
gloves drain sweat away
SIZE: 7, 8, 9, 10
CODE: 70242001

2131x

En
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turnstone
EN 388, en 420
Плетени безшевни полиестерни ръкавици, еластичен маншет.
РАЗМЕР: 7-11 
* по поръчка 7, 9, 11
КОД: 07000038

Knitted seamless polyester gloves with special grip layer in palm 
and on fi ngers, elastic cuff.
SIZE: 7-11
* on order 7, 9, 11
CODE: 07000038

3122x
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SOHO
EN 388, en 420
Ръкавици изработени от текстурно,
безшевно, полиестерно трико, топени в
нитрил с еластичен маншет.
РАЗМЕР: 9,10
КОД: 70508003

Knitted seamless gloves made of
polyester tricot, dipped in nitrile with
elastic cuff.
SIZE: 9,10
CODE: 70508003

4111

En

Bg

SPARROW
EN 388, en 420
Ръкавици изработени от безшевно, плетено,
полиестерно трико, топени в нитрил с
еластичен маншет.
РАЗМЕР: 9,10
КОД: 70507001

Knitted seamless gloves made of
polyester tricot, dipped in nitrile 
with elastic cuff.
SIZE: 9,10
CODE: 70507001

4121

En

Bg

PROFIT
EN 388, en 420
Ръкавици изработени от безшевно, плетено,
полиестерно трико, топени в нитрил с
еластичен маншет.
РАЗМЕР: 10
КОД: 70236001

Knitted seamless gloves made of
polyester tricot, dipped in nitrile with
elastic cuff.
SIZE: 10
CODE: 70236001

4121

En
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xema
EN 388, en 420
Ръкавици изработени от текстурно,
безшевно, плетено, полиестерно трико,
топени в нитрил с еластичен маншет.
РАЗМЕР: 9,10
КОД: 70508001

Knitted seamless gloves made of
polyester tricot, dipped in nitrile with
elastic cuff.
SIZE: 9,10
CODE: 70508001
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brambling
EN 388, en 420
Ръкавици от безшевно полиестерно трико,
длани и пръсти топени с черен ултра тънък 
полиуретан. Подходящи за работа със сензорни 
(TOUCH SCREEN) екрани.
РАЗМЕР: 6, 7, 8, 9, 10, 11
КОД: 07000083

Seamless polyester knitted gloves, 
half-coated by black ultra-thin 
polyurethane. Five finger tips screen 
usability thanks to added copper fiber.
SIZE: 6, 7, 8, 9, 10, 11
CODE: 07000083

4121

Bg

twister
EN 388, en 420
Ръкавици изработени от безшевно,
полиестерно трико, топени в нитрил,
еластичен маншет.
РАЗМЕР: 8, 9, 10
КОД: 70246001

Knitted seamless gloves made of 
polyester, dipped in nitrile, elastic cuff.
SIZE: 8, 9, 10
CODE: 70246001

En

touchscreen

En

Bg

rainbow
EN 388, en 420
Ръкавици с пет пръста от плетено,
безшевно, полиестерно трико 13G, длан
и пръсти топени в бял PU, дишащ гръб,
eластичен маншет.
РАЗМЕР: 8, 9, 10
КОД: 70271001

Gloves with five fingers of knitted seamless 
13 G, palm and fingers rendered in white PU, 
breathable back, elastic cuff.
SIZE: 8, 9, 10
CODE: 70271001

4131

Bg

twister hI-vis
EN 388, en 420
Ръкавици изработени от безшевно,
полиестерно трико, топени в нитрил,
еластичен маншет.
РАЗМЕР: 10
КОД: 70246005

Knitted seamless gloves made of polyester,
dipped in nitrile, elastic cuff.
SIZE: 10
CODE: 70246005

En
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babbler
EN 388, en 420
Ръкавици изработени от безшевно, плетено 
трико, топени в нитрил с еластичен маншет, 
дишащ гръб.
РАЗМЕР: 7, 8, 9, 10, 11
КОД: 70218001

En
Knitted seamless gloves, dipped in
nitrile with elastic cuff, breathable back.
SIZE: 7, 8, 9, 10, 11
CODE: 70218001

4121

Bg

pinos
EN 388, en 420
Ръкавици изработени от безшевно,
полиамидно трико, топени в нитрил
с еластичен маншет.
РАЗМЕР: 8, 9, 10
КОД: 70256001

En
Knitted seamless polyamide gloves,
dipped in nitrile with elastic cuff.
SIZE: 8, 9, 10
CODE: 70256001

4132

Bg

bs babbler eco
EN 388, en 420
Ръкавици изработени от безшевно,
полиестерно трико, топени в нитрил, дишащ
гръб, ластичен маншет.
РАЗМЕР: 7, 8, 9, 10
КОД: 70218003

En
Gloves made of seamless polyester
tricot, dipped in nitrile, breathable back,
elastic cuff.
SIZE: 7, 8, 9, 10
CODE: 70218003

4111

showa 7000 nitrI-PRO
EN 388, En 420
Ръкавици от памучно трико и еластичен 
маншет, изцяло потопени в нитрил. Устойчиви на 
масла и механична защита. Пълното покритие 
предотвратява проникването на масло през 
ръкавицата и същевременно защитава цялата 
ръка срещу груби и абразивни материали.
РАЗМЕР: 10
КОД: 70428003

Tough and flexible full nitrile coating on cotton
jersey liner and knitwrist. Oil resistant; Wear
resistance; Mechanical resistance. The full
coating prevents oil dripping through while
protecting the entire hand against rough and
abrasive materials.
SIZE: 10
CODE: 70428003

4111
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harrier
EN 388, en 420
Ръкавици изработени от 
безшевно, плетено трико, топени 
в нитрил с еластичен маншет.
РАЗМЕР: 7, 8, 9, 10
КОД: 70206001

Knitted seamless gloves, dipped in
nitrile with elastic cuff.
SIZE: 7, 8, 9, 10
CODE: 70206001

4111x
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BORIN
EN 388, en 420
Ръкавици с пет пръста, изработени от памучно трико,
изцяло топени в нитрил. Широк маншет с възможност
за покриване на дрехите.Ръкавиците са подходящи за
работа с абразивни материали, маслоустойчиви.
РАЗМЕР: 8, 9, 10, 11
КОД: 70512001

Sewn gloves from cotton jersey, thicker nitrile coated
(non-skid grip) and wide cuff with possibility to cover
clothes. Gloves are suitable for abrasive materials
manipulation in heavily oily environment.
SIZE: 8, 9, 10, 11
CODE: 70512001

4221x
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roller
EN 388, en 420
Ръкавици изработени от 
памук, изцяло топени в 
нитрил с еластичен маншет.
РАЗМЕР: 9, 10
КОД: 70213001

Sewn gloves from cotton interlock,
nitrile dipped, with elastic knitted wrist.
SIZE: 9, 10
CODE: 70213001

4211x
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harrier eco
EN 388, en 420
Ръкавици изработени от безшевно, плетено
трико, топени в нитрил с еластичен маншет.
РАЗМЕР: 7, 8, 9, 10
КОД: 70220001

Knitted seamless gloves, dipped in
nitrile with elastic cuff.
SIZE: 7, 8, 9, 10
CODE: 70220001

4111x
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swift
EN 388, en 420
Ръкавици изработени от памук, изцяло
топени в нитрил с подсилен маншет.
РАЗМЕР: 9, 10, 11
КОД: 70215001

Sewn gloves from cotton interlock,
nitrile dipped, with tough cuff.
SIZE: 9, 10, 11
CODE: 70215001

4211x
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kittiwake
EN 388, en 420
Ръкавици от памучно трико, топени в 
нитрил с еластичен маншет.
РАЗМЕР: 9, 10, 11
КОД: 70207001

Sewn gloves from cotton interlock, half 
nitrile dipped, with elastic knitted wrist.
SIZE: 9, 10, 11
CODE: 70207001

4211x
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топени в латекс

dipper in latex
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dipper
EN 388, en 420
Ръкавици изработени от безшевно плетено 
трико, топени в латекс с еластичен маншет
РАЗМЕР: 7, 8, 9, 10, 11
КОД: 70204001

Knitted seamless gloves dipped in latex 
with elastic cuff.
SIZE: 7, 8, 9, 10, 11
CODE: 70204001

3141x

Bg

dippero
EN 388, en 420
Ръкавици изработени от безшевно, плетено
трико, топени в латекс с еластичен маншет,
дишащ гръб.
РАЗМЕР: 10
КОД: 70227001

En
Knitted seamless gloves made of polyester,
dipped in nitrile, elastic cuff.
SIZE: 10
CODE: 70227001

3141x
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En

supergrip
EN 388, en 420
Ръкавици изработени от безшевно, плетено
трико, топени в латекс с еластичен маншет.
РАЗМЕР: 10
КОД: 70230001

Knitted seamless gloves dipped in latex
with elastic cuff.
SIZE: 10
CODE: 70230001

2243
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palavan
EN 388, en 420
Ръкавици изработени от полиамидно 
еластично трико, потопени в микропореста 
латексова пяна, отлична паро-пропускливост, 
много добро сцепление при суха, мокра и 
мазна среда.
РАЗМЕР: 7, 8, 9, 10, 11
КОД: 70234001

Knitted seamless gloves, dipped in microporo-
us latex, excellent permeability, very good grip 
in dry, wet and oily environment.
breathable back.
SIZE: 7, 8, 9, 10, 11
CODE: 70234001

2131x
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CATTLEY GREEN
КОД/CODE: 
07000108

CATTLEY PURPLE
КОД/CODE: 
07000107

CATTLEY BLUE
КОД/CODE: 
07000106

Bg

butterfly
EN 388, en 420
Ръкавици с пет пръста изработени от плетено,
фино полиамидно трико, топени в латексова пяна,
дишащи, ластичен маншет.
РАЗМЕР: 8, 9, 10
КОД: 70506001

En
Knitted gloves, made of polyamide, dipped in latex
foam on palm, fingers, elastic cuff, breathable.
SIZE: 8, 9, 10
CODE: 70506001

3131

Bg

memory
EN 388, en 420
Ръкавици с пет пръста от полиамид/ликра, 15G, в 
сигнално зелен цвят, топени в жълт микропорест 
нитрил с висока устойчивост на триене, дишащи.
РАЗМЕР: 9, 10
КОД: 70270001

En
Gloves from nylon/lycra jersey dipped in micropo-
rous nitrile, excellent permeability, very good grip 
in dry, wet and oily environment.
SIZE: 9, 10
CODE: 70270001

4121

Bg

memory 2.0
EN 388, en 420
Ръкавици с пет пръста от 15G полиестер/ ликра, в 
сигналнозелен цвят, топени в жълт микропорест 
нитрил, с полимерни капки на дланите за по-
добър захват при суха, мокра и мазна среда.
РАЗМЕР: 9, 10
КОД: 07000129

En
Gloves from 15G polyester/ lycra jersey dipped 
in microporousnitrile, grey nitrile dots on palms, 
excellent permeability, very good grip in dry, wet
and oily environment
SIZE: 9, 10 
CODE: 07000129

4121

Bg

CATTLEY
en 420
Дамска ръкавици изработени от плетено,
безшевно, полиестерно трико 13G, длан
и пръсти топени в латекс, дишащ гръб,
eластичен маншет.
РАЗМЕР: 7, 8, 9

En
Lady gloves made of knitted seamless, polyester 
fabric 13G, palm and fingers dipped in latex,
breathable back, elastic cuff.
SIZE: 7, 8, 9

НОВОNEW

НОВОNEW
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topgrip r
EN 388, en 420, en 407
Ръкавици изработени от безшевно, плетено полиамидно 
трико, топени в латекс, еластичен маншет, дишащ гръб.
РАЗМЕР: 9, 10
КОД: 70233001

En
Knitted seamless polyamide gloves, dipped in latex 
withelastic cuff and breathable back.
SIZE: 9, 10
CODE: 702330013122x

Bg

hornbill
EN 388, en 420, en 407
Ръкавици от безшевно полиамидно трико с гумирани 
длани и пръсти. Устойчиви на температура до 100°C
РАЗМЕР: S, M, L
КОД: 70269001

En
Knitted seamless nylon gloves with elastic rubber
application on palm and fingers and elastic cuff.
Resistant up to 100°C
SIZE: S, M, L
CODE: 70269001

x2xxxx

NIGHTJAR
EN 388, EN 420, EN 407, EN 511
Ръкавици от безшевно, плетено трико,  1/2 топени 
в латекс, грапава повърхност на дланта за 
по-добър захват. Ръкавиците са предназначени 
да предпазват от механични рискове, контактен 
студ или горещи повърхности в суха или влажна 
среда. Устойчивост на допир до 250 °С
РАЗМЕР: 8, 9, 10, 11
КОД: 07000126

Knitted seamless acryl gloves, half natural latex 
dipped, with roughened palm surface. Gloves are 
designed to protect against mechanical risks, 
contact with cold or hot surfaces (contact up to 
250 °С), in dry or wet environment.
SIZE: 8, 9, 10, 11
CODE: 07000126

1241x
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bs twite eco 
EN 388, en 420
Ръкавици изработени от памучно трико, топени 
в латекс, еластичен маншет,  дишащ гръб.
РАЗМЕР: 10
КОД: 70216002

Cotton tricot gloves, dipped in latex with elastic 
cuff and breathable back.
SIZE: 10
CODE: 70216002
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3243x

Bg

redwing
EN 388, en 420
Ръкавици изработени от здраво, безшевно, 
плетено трико от памук/полиестер, топени в 
латекс, допълнителен пласт в областта на длантаи 
пръстите, с еластичен маншет.
РАЗМЕР: 10
КОД: 70212001

En
Knitted gloves made of strong polyester/cotton 
blended yarn, latex impregnated, with extra layer of 
latex on palm and fingers and elastic cuff.
SIZE: 10
CODE: 70212001

EN 388, EN 420, EN 407, EN 511

bs twite eco 

Bg

En

CARD TOPGRIP ECO-RED
EN 388, en 420
Ръкавици изработени от памучно трико, топени в 
латекс, еластичен маншет,  дишащ гръб.
РАЗМЕР: 10
КОД: 70216002

Knitted seamless polyamide gloves, dipped in latex 
withelastic cuff and breathable back.
SIZE: 10
CODE: 70233002

3131

Bg

En

CARD TOPGRIP ECO-blue
EN 388, en 420
Ръкавици изработени от безшевно, плетено полиамидно 
трико, топени в латекс, еластичен маншет, дишащ гръб.
РАЗМЕР: 8, 9 ,10
КОД: 70228002

Knitted seamless polyamide gloves, dipped in latex with
elastic cuff and breathable back.
SIZE: 8, 9, 10
CODE: 70228002

3131

Bg

En

BS TOPGRIP-Y
EN 388, en 420
Ръкавици изработени от безшевно, плетено трико, 
топени в нитрил с еластичен маншет.
РАЗМЕР: 10
КОД: 70229002

Knitted seamless gloves, dipped in nitrile with 
elastic cuff.
SIZE: 8, 9, 10
CODE: 70229002

3131

НОВО NEW
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4141

Bg

coot
EN 388, en 420
Ръкавици с пет пръста изработени от безшевно, 
плетено памучно трико, пръсти и длан топени в 
латекс, дишащ гръб, с ластичен маншет.
РАЗМЕР: 10
КОД: 70203001

En
Knitted seamless cotton gloves, palm and fingers 
dipped in latex, breathable back, with elastic cuff.
SIZE: 10
CODE: 70203001

Bg

VENICE
EN 388, en 420
Ръкавици с пет пръста изработени от безшевно, 
плетено памучно трико, пръсти и длан топени в 
латекс, дишащ гръб, с ластичен маншет.
РАЗМЕР: 10
КОД: 70203001

En
Knitted seamless cotton gloves, palm and fingers 
dipped in latex, breathable back, with elastic cuff.
SIZE: 10
CODE: 70203001

2131

Bg

DIPPER ECO
EN 388, en 420
Ръкавици изработени от безшевно, плетено 
трико, топени в латекс с еластичен маншет.
РАЗМЕР: 10
КОД: 70240001

En
Knitted seamless gloves dipped in latex with 
elastic cuff.
SIZE: 10
CODE: 70240001

2143

Bg

dipperice 2.0
EN 388, en 420, en 511
Студозащитни ръкавици изработени от полиамидно трико 
с акрил, топени в латексова пяна, ластичен маншет, 
топлозащитна подплата.
РАЗМЕР: 10,11
КОД: 07000123

En Тhermoinsulated seamless nylon knitted gloves, latex foam
coated, elastic cuff.
SIZE: 10,11
CODE: 07000123

студозащитни
winter

НОВО NEW
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Bg

mynah
EN 388, en 420, en 511
Ръкавици изработени от полар, с мека 
подплата и пластмасова кука.
РАЗМЕР: 7-11
* по поръчка 7, 8, 11
КОД: 07000039

En Insulated sewn gloves from thick coloured
 fleece, with soft lining and plastic hook.
SIZE: 7-11
* on order 7, 8, 11
CODE: 07000039

4131x

Bg

DUNNOCK
EN 388, en 420, en 511
Безшевни полиестерни ръкавици, топени в
нитрилова пяна. Изработени от тъкан абсорбираща
влагата. Еластичен маншет.
РАЗМЕР: 8, 10
КОД: 70277001

En Knitted seamless polyester gloves, half dipped
in nitrile mixture. Elastic cuff. Perfect sweat
absorption on back of the glove.
SIZE: 8, 10
CODE: 70277001

1131010

Bg

AVALANGE
EN 388, en 420, en 511
Студозащитни ръкавици изработени от полиамидно трико 
с акрил, топени в латексова пяна, ластичен маншет, 
топлозащитна подплата.
РАЗМЕР: 10,11
КОД: 70268001

En
Тhermoinsulated seamless nylon knitted gloves, latex foam
coated, elastic cuff.
SIZE: 10,11
CODE: 70268001

showa 477
EN 388, en 511
Ръкавици, двойно топени в нитрил с топлозащитна подплата. Нитрилната
пяна осигурява отлично захващане, плътната нитрилна основа осигурява
мослоустойчивост. Идеални за работа с масла. Осигуряват сигурен
захват при мокри и мазни компоненти и лоши метеорологични условия.
Характеристики: двойно топени в нитрил, допълнително покритие върху
дланта, фиксирана топлозащитна, акрилна подплата, анатомична форма,
изработени от безшевно полиамидно трико
РАЗМЕР: 7/M, 8/L, 9/XL, 10/2XL
КОД: 07000092               
  A durable double-dipped nitrile coated glove with an insulated liner. The
foam nitrile provides excellent grip and the flat nitrile base provides oil
resistance. Ideal for oil submersion tasks and the secure handling of wet
and oily components in inclement weather. Characteristics: Innovative
insulated double nitrile foam grip, fixed acrylic terry liner, dual nitrile coating,
extra coating on palm, anatomical shape, seamless knit / Polyester/ Nylon
SIZE: 7/M, 8/L, 9/XL, 10/2XL
CODE: 07000092

4231

Bg

En
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2232x120

Bg

navidad 2.0
EN 388, en 420, en 511
Студозащитни ръкавици, изработени от син 13G 
полиестер, 7G черен акрил с пяна от латекс, 3/4 
топени в нитрил. Отлична паро-пропускливост, много 
добро сцепление при суха, мокра и мазна среда.
РАЗМЕР: 10, 11
КОД: 07000131

En Thermoinsulated seamless gloves, outer layer 13G blue 
polyester + 7G black terry brushed acrylic with foam latex, 
3/4 dipped in microporous nitrile, excellent permeability, 
very good grip in dry, wet and oily environment.
SIZE: 10, 11
CODE: 07000131

Bg

flamingo
EN 388, en 420, en 511, 
en 374-1, en 374-5
Ръкавици изработени от памучно трико с PVC покритие,
памучна подплата с PU
ДЪЛЖИНА: 30см
РАЗМЕР: 11
КОД: 70205001

En PVC coated sewn cotton tricot gloves. PU insert 
and cotton lining. Length: 30cm
SIZE: 11
CODE: 70205001

4121x111 AKL 

3221120

Bg

navidad
EN 388, en 420, en 511
Студозащитни ръкавици, изработени от полиамидно 
трико, потопени в микропореста нитрилова 
пяна, отлична паро-пропускливост, много добро 
сцепление при суха, мокра и мазна среда.
РАЗМЕР: 10, 11
КОД: 70253001

En Thermoinsulated seamless gloves, outer layer nylon, 
inner layer acrylic, dipped in microporous nitrile, 
excellent permeability, very good grip in dry, wet 
and oily environment.
SIZE: 10, 11
CODE: 70253001

2121x

Bg

shag 2.0
EN 388, en 420
Ръкавици изработени от телешка цепена кожа на
дланта, гръб и машнет от памучен плат, топла
подплата.
РАЗМЕР: 11
КОД: 07000130

En Gloves with cowsplit leather palm, cotton fabric
back, cuff, warm lining.
SIZE: 11
CODE: 07000130

НОВО NEW
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4x2x131

Bg

alaska
EN 388, en 420+A1, en 511, 
en 374-1 /Type C, K-level 6
Ръкавици изработени от памучен плат, топени в 
PVC с грапава повърхност - подвижна изкуствена 
подплата, обща дължина от 27 см
РАЗМЕР: 10, 11
КОД: 70202001

En Sewn cotton fabric gloves, dipped in PVC, with 
roughened surface and removable artificial fur 
lining, total length 27 cm
SIZE: 10, 11
CODE: 70202001

1121x01x

Bg

palavan winter
EN 388, en 420, en 511, 
en 374-1, en 374-5
Синтетично, полиестерно, ватирано трико топени в
микропорест дишащ латекс
РАЗМЕР: 9, 10, 11
КОД: 07000081

En Insulated seamless protection gloves knitted from synthetic 
yarns with a microporous and breathable latex layer in the palm 
and at the fingers, flexible knitted ribbing on the wrist.
SIZE: 9, 10, 11
CODE: 07000081

hydronit
EN 388, en 420, en 511
Ръкавици с мембрана COFRA-TEX поддържаща вътрешен микроклимат, който 
остава непроменен при вятър, студ и влажност. Отлични за работна среда 
с температура до -30° C. Изработени от трислоен материал, осигуряващ 
еластичност, водоотблъскване и термозащита: Softshell материята 
осигурява гъвкавост, вътрешната мембрана COFRA-TEX прави ръкавиците 
водоотблъскващи, ветроустойчиви и дишащи, меката вътрешна
подплата увеличава усещането за топлина. Неопренов маншет с велкро 
за плътно прилягане към ръката, за да се избегне навлизането на студен 
въздух и вода. Топени в нитрилова пяна, което осигурява маслоустойчивост и 
същевременно придава отлична гъвкавост. Подходящи за работа навън във 
ветровити дъждовни условия. Покритие: нитрилна пяна
Материал: softshell с COFRA-TEX мембрана Маншет: неопрен
РАЗМЕР: 8-11 (M-XXL)
КОД: 07000105

COFRA-TEX membrane keeps internal microclimate which remains unchanged 
if there is wind and humidity. Excellent for work environments with tem-
perature up to -30°C. Fabric made of 3 layers that ensure elasticity, water 
repellency and heat protection: the softshell fabric grants flexibility,COFRA-TEX 
inner membrane makes the glove water repellent, windproof and breathable 
at the same time, the soft internal pile increases heat sensation.
Long neoprene cuff with velcro closure covering the entire sleeve to avoid the 
entrance of cold air and water, Nitrile foam coating to grant oil protection and 
at the same time excellent flexibility and breathability. Suitable for outdoor 
environments in windy and rainy areas COATING: nitrile foam
FABRIC: softshell with COFRA-TEX membrane CUFF: neoprene
SIZE: 8-11 (M-XXL)
CODE: 07000105

2142x221

En

Bg
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4131

Bg

BS BUNTING 
BLACK evo
EN 388, en 420
Ръкавици с пет пръста изработени от 
безшевно, плетено, полиестерно трико, 
топени в тънък слой полиуретан в 
областта на дланта и пръстите с 
еластичен маншет.
РАЗМЕР: S, M, L, XL
КОД: 70201005

En
Knitted seamless polyester gloves, with 
thin layer of polyurethane on palm, 
fingers, elastic cuff.
SIZE: S, M, L, XL
CODE: 70201005

BUNTING 
WHITE
КОД/CODE: 
70201001

BUNTING 
BLACK
КОД/CODE: 
70201002

4131

Bg

BUNTING,
BUNTING BLACK
EN 388, en 420
Ръкавици с пет пръста изработени от безшевно, плетено 
полиамидно трико, топени в тънък слой полиуретан в 
областта на дланта и пръстите, с еластичен маншет.
РАЗМЕР: XS - XXL

En Knitted seamless nylon gloves, with thin layer of 
polyurethane on palm, fingers, elastic cuff.
SIZE: XS - XXL

2132

Bg

contra esd
EN 388, en 420
Ръкавици изработени от антистатично полиамидно 
трико с карбонови нишки, върхът на пръстите потопен 
в полиуретан
РАЗМЕР: S, M, L, XL, 2XL
КОД: 70500001

En
Gloves made of 13 gauge nylon, carbon
mixed liner with PU dipped on the fingertip
SIZE: S, M, L, XL, 2XL
CODE: 70500001

4131

Bg

valiente
en 420
Работни ръкавици изработени от фино 
полиамидно трико, 18G, длан и пръсти, топени 
в полиуретан с ластичен маншет. Висока 
чувствителност на дланта и пръстите.
РАЗМЕР: 7, 8, 9, 10
КОД: 70254001

En
Ultra-thin nylon gloves - lightweight, breathable, 
dipped in polyurethane. Perfect ergonomics and 
maximal sensitivity in fingertips. High sensitivity 
on palm and fingers!
SIZE: 7, 8, 9, 10
CODE: 70254001

Bg

lark
en 420
Ръкавици изработени от полиамидно
ластично трико, пръсти топени в
полиуретан, еластичен маншет.
РАЗМЕР: XS, S, M, L, XL
КОД: 70208001

En
Knitted seamless nylon gloves, with thin layer 
of polyurethane finger tips and elastic cuff.
SIZE: XS, S, M, L, XL
CODE: 70208001

топени в полиуретан

dipper in polyurethane
химическа защита

dipper in latex
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showa 720R nitrile
EN 388, en 374-3, En 374-2
Ръкавици устойчиви на химикали. Подходящи за работа с
материали, които изискват добро захващане и пълен 
контрол при работа в мокра работна среда.
Характеристики:
- Изцяло топени в нитрил, допълнително покритие върху 
цялата длан, устойчиви на киселини, масла и химикали
- Осигуряват добра чувствителност и контрол при работа 
в мокра среда, противохлъзгащи
- Антибактериално третирани
- Безшевна полиестерна подплата
РАЗМЕР: 9/L, 10/XL, 11/2XL
* по поръчка 7/S, 8.M
КОД: 70428014

Offering high resistance to chemicals and protection 
against abrasion. For demanding tasks that require manual 
exertion and complete control over work materials in wet 
handling conditions.
Characteristics:
- Fully coated, extra coating over entire hand
- Resistant to acids, oils and chemicals
- Surface provides a tactile feel and long-lasting grip and
control in wet conditions,
- Antibacterial and anti-odour treatment
- Impermeable for working in damp or greasy environment,
anatomical shape, seamless knit
SIZE: 9/L, 10/XL, 11/2XL
* on order 7/S, 8.M
CODE: 70428014

showa 281 temres
EN 388, en 374-3, En 374-2
281 TEMRES съдържа уникално микро-вентилирано 
водоустойчиво полиуретаново покритие, което предпазва 
ръката от вода и течности, като същевременно я поддържа 
суха, дори при продължителна употреба. Покритие срещу 
разкъсване и дишащата технология се комбинират, за да 
осигурят максимален комфорт и защита. Категория III
РАЗМЕР: L
* по поръчка S, M, XL
КОД: 07000095

281 TEMRES contains a unique micro-ventilated waterproof 
polyurethane coating which protects the hand against 
water and liquids whilst keeping it dry, even when worn for 
long periods of time. The abrasion resistant liner, breatha-
ble technology and seamless liner all combine to give the 
user enhanced comfort and protection. Cat III
SIZE: L
* on order S, M, XL
CODE: 07000095

showa 379
EN 388, en 374, En 374-2
Ръкавици изцяло топени в  нитрил и нитрилна пяна на 
дланта и пръстите. Нитрилната пяна, осигурява отлично 
захващане при мокри и омаслени работни условия, като 
същевременно предпазват от химикали.                                     
Характеристики:                                     
- Изцяло топени в нитрил, длани и пръсти в нитрилна пяна                         
- Безшевна полиестерна подплата                                       
-Ергономични, следват
естествената форма на ръката и по този начин намаляват 
умората                                       
- Водоустойчиви                                                                                
РАЗМЕРИ: 8/M, 9/L, 10/XL, 11/2XL 
КОД: 07000093

Fully coated nitrile with a nitrile foam palm providing 
excellent grip in wet and oily conditions whilst protecting 
from chemicals. The nitrile foam coating provides the 
grip and the flat nitrile base provides chemical resistance                
Characteristics:
- Fully coated nitrile with a nitrile foam palm
- Seamless polyester/nylon knit liner                                           
-An ergonomically designed hand mould replicates the 
natural curvature of the human 
hand and thus reduces hand fatigue
- Waterpoof         
SIZES: 8/M, 9/L, 10/XL, 11/2XL   
CODE: 07000093

4122 

3132 

4121

En

En

En

Bg Bg Bg

JKL

lark

Ръкавици изработени от полиамидно
ластично трико, пръсти топени в
полиуретан, еластичен маншет.
РАЗМЕР: XS, S, M, L, XL
КОД: 70208001

химическа защита

dipper in latex

НОВО NEW

407ръкавици



 3121AKL

Bg

cherrug
EN 388, en 420, EN 374-1, EN 374-5
Химически защитни ръкавици от PVC с уникална нитрилова 
технология за захващане на дланите и пръстите.
РАЗМЕР: 7, 8, 9, 10, 11
КОД: 07000102

En
Chemical resistant gloves made from PVC with unique nitrile 
grip technology on the palm and fingers.
SIZE: 7, 8, 9, 10, 11
CODE: 07000102

Bg

nivalis
EN 388, en 420, EN 374-1, EN 374-3
Ръкавици изработени от полиамидно ластично трико, пръсти 
топени в полиуретан, еластичен маншет.
РАЗМЕР: XS, S, M, L, XL
КОД: 70422001

En
Knitted seamless nylon gloves, with thin layer 
of polyurethane finger tips and elastic cuff.
SIZE: XS, S, M, L, XL
CODE: 70422001

4121xJKL

4121AKL

Bg

UNIVERSAL LONG
EN 388, en 420, en 374
Ръкавици изработени от памук топени в PVC и нитрил, с 
механична и химическа защита, PVC ръкав, дължина от 65 см
РАЗМЕР: 10
КОД: 70224001

En Sewn cotton interlock dipped in PVC with nitrile, protection 
against mechanical,chemical damage, PVC sleeve 65 cm
SIZE: 10
CODE: 70224001

4121

Bg

petrel
EN 388, en 420
Ръкавици изработени от памучно трико изцяло топени в PVC, 
киселиноустойчиви, противоплъзгащи, дължина от 35 см
РАЗМЕР: 10
КОД: 70222001

En PVC coated sewn cotton tricot gloves, acid resistant, length 35 cm
SIZE: 10
CODE: 70222001

408



4111x

Bg

redpol
EN 388, en 420
Ръкавици изработени от памучно трико с
еластичен маншет, длан и пръсти топени в PVC.
РАЗМЕР: 10
КОД: 70210001

En Sewn cotton fabric gloves with elastic cuff, half
PVC dipped on palm,fingers.
SIZE: 10
CODE: 70210001

REDSTART
ДЪЛЖИНА/
LENGHT 45 СМ.
КОД/CODE: 
70211003

REDSTART
ДЪЛЖИНА/
LENGHT 35 СМ.
КОД/CODE: 
70211002

REDSTART
ДЪЛЖИНА/
LENGHT 27 СМ.
КОД/CODE: 
70211001

4111

Bg

redstart
EN 388, en 420
Ръкавици изработени от памучно трико изцяло
топени в PVC киселиноустойчиви
РАЗМЕР: 10

En PVC coated sewn cotton tricot gloves, acid
resistant
SIZE: 10

Bg

showa 731
EN 388, en 374-3, 
En 374-2, en 420
100% биоразградима нитрилова ръкавица, подплатена 
с памук. Осигурява висока степен на защита срещу 
разтворители и киселини. Категория III
Дължина: 355 мм
РАЗМЕР: XL
* по поръчка XS, S, M, L, 2XL
КОД: 07000089

En Flock-lined 100% biodegradable nitrile with cotton lining. 
Provides high levels of protection against solvents and 
acids. Cat III 
LENGTH: 355 mm
SIZE: XL
* on order XS, S, M, L, 2XL
CODE: 07000089

2001JKL
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showa 707HVO
EN 388, en 374, En 374-1, EN 374-5
100% биоразградими нитрилни ръкавици за еднократна 
употреба с Eco Best Technology®, във флуоресцентен оранжев 
цвят. Предпазва от масла, въглеводороди, мазнини и широк 
спектър химикали. Характеристика: без подплата, прилягат на 
ръката като втора кожа, еco Best Technology® на SHOWA , чрез 
която се ускорява биоразграждането, на нитрил в биологично 
активните депа, флуоресцентният оранжев цвят увеличава 
видимостта, противоплъзгащи благодарение на грапавото 
покритие върху дланта и пръстите, подходящи за работа във 
влажна или омаслена работна среда, плътно прилепналия и 
заоблен маншет предотвратява навлизането на мръсотия в 
ръкавицата, хлорирани
за лесно поставяне и сваляне, ДЕБЕЛИНА: 9 мм (0.23 мм), 
категория III ДЪЛЖИНА: 30,5 см
РАЗМЕР: 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/2XL
КОД: 07000094

100% biodegradable nitrile disposable glove with Eco Best 
Technology® in a hi-vis orange colour. Protects against oils, 
hydrocarbons, grease and many chemicals. Features: unsupported, 
unlined, biodegradable nitrile glove that fits like a second skin, 
SHOWA’s Eco Best Technology® enables the glove to biodegrade 
once disposed of in landfill, fluorescent orange colour increases 
visibility, bisque finish on palm and fingers provides a long-lasting 
grip, impermeable for working in damp or greasy environments, 
rolled cuff prevents dirt from entering the glove, chlorinated for 
ease of donning and doffing, THICKNESS: 9 mm (0.23mm), Cat. III 
LENGTH: 30,5 cm 
SIZE: 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/2XL
CODE: 07000094

showa chem master
EN 388, En 374-1, EN 374-2
Ръкавици от неопрен и латекс, изключително
гъвкави,които поглъщат потта и предпазват ръцете
от широк спектър от химикали, противохлъзгащи.
Двойно топени за износоустойчивост. Характеристики:
устойчиви на широк спектър от химикали;
непромокаеми за работа в мокра или омаслена
работна среда; покритието спомага за изтичане на
течните материали по време на работа; маншета
предотвратява навлизането на мръсотия в ръкавицата;
повърхността осигурява добро сцепление и течните
вещества могат да бъдат отблъснати; оцветяване
на петна, когато покритието е повредено; защита
на ръцете в областта на китките. ДЕБЕЛИНА: 0.66мм
РАЗМЕР: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL
КОД: 70428013

A flexible glove that absorbs perspiration and protects
the hand from a wide range of chemicals as well as
providing good grip. Double-dipped for long-lasting
resistance. Characteristics: Resistant to a broad range
of chemicals, impermeable for working in damp or
greasy, environments, self-flushing tractor-tread grip
encourages fluids to run-off, cuff prevents dirt from
entering the glove, surface provides good grip and
wet substances can be repelled, blue colour spotted
when the coating is damaged. Wrist well protected,
THICKNESS: 0.66mm
SIZE: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL
CODE: 70428013

showa 730 nitri-solve
EN 388, En 374-2, EN 374-3
Ръкавици изработени от специално нитрилно
съединение SHOWA, леки и устойчиви на
редица разтворители, животински мазнини и
други химикали. Характеристики: 100% нитрил,
флокирани за по-висок комфорт, релефното
покритие позволява сигурно захват при работа
в мокри и сухи условия. Нитрилът предпазва от
масла, въглеводороди и проникване на мазнини
ДЪЛЖИНА: 33 см
ДЕБЕЛИНА: 0.38 мм
РАЗМЕР: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL,  11/XXL
КОД: 70428012

Made from a special SHOWA nitrile compound, the
SHOWA 730 is a lightweight, unsupported gauntlet
that’s resistant to a range of solvents, animal fats 
and other chemicals. Characteristics: 100% nitrile, 
flock-lined for enhanced comfort, a bisque finish 
allows secure handling in wet and dry conditions, 
nitrile protects from oils, hydrocarbons and grease 
penetration, embossed with the size for ease of 
pairing after laundering. 
LENGTH: 33 cm
THICKNESS: 0.38 mm
SIZE: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL
CODE: 70428012

1000x 
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showa 772 arx nitrile
EN 388, En 374-2, EN 374-3, EN 420
Ръкавици, изработени от памучна тъкан, изцяло
топени в нитрил, с допълнително покритие по цялата
дължина. Удължен шит ръкав с ластик и 
вентилационни отвори. Защитава от масла, 
въглеводороди и грес. Релефно покритие по цялата 
повърхност. Tретирани антибактериално и против 
миризми с анатомична форма. ДЕБЕЛИНА 0.80 мм.
ДЪЛЖИНА: 65 см 
РАЗМЕР: 8/M, 9/L, 10/XL
КОД: 70428015

Long-sleeve gloves with elasticated seal and ventilation
eyelet. Fully nitrile coated, extra coating over entire 
hand, cotton liner. Protects the hand from oils, hydro-
carbons, grease and abrasion, with effective long lasting 
grip. Rough finish over entire surface, antibacterial and 
anti-odour treatment, anatomical shape, cut and sewn. 
THICKNESS 0.80 mm.
LENGTH: 65 cm 
SIZE: 8/M, 9/L, 10/XL
Code: 70428015              

2003JKL

Cat. III

Cat. III

4101JKL 

sol-vex 676
EN 388, en 420, EN 374-1, EN 374-3
Антистатични ръкавици изработени от нитрил, с 
дебелина 0.38мм., флокирани, релефна повърхност на 
дланта и пръстите
ДЪЛЖИНА: 33 см
РАЗМЕР: 7, 8, 9, 10, 11
КОД: 70410002

Antistatic gloves made from 0,38 mm thick nitrile, with 
velour finish inside, relief surface in palm, fingers
LENGTH: 33 cm
SIZE: 7, 8, 9, 10, 11
CODE: 70410002

Bg

Bg

showa 660
EN 388, En 374-2, EN 374-3, EN 420
Ръкавици, изработени от меко памучно, безшевно, 
плетено трико със здраво релефно покритие, 
което подсигурява здраво захващане и увеличава 
издръжливостта на ръкавицата срещу разкъсване. 
Масло и химически устойчиви. Изцяло топени в
PVC с допълнително покритие върху цялата ръка, 
третирани антибактериално и срещу миризми, 
специална въглеводородна обработка, анатомична 
форма. Обща дължина от 36 см
РАЗМЕР: 8/M, 9/L,10/XL,11/XXL
КОД: 70428011

The 660 gloves features a soft comfortable cotton, 
seamless knit lining and the rough textured coat-
ing ensures grip and increases the glove’s abrasion 
resistance and durability. The gloves are also oil and 
chemical resistant. Fully PVC coated, extra coating over 
entire hand, scalloped edge, rough finish over surface 
of hand, antibacterial and anti-odour treatment, special 
hydrocarbon treatment, anatomical shape. Total length 
of 36 cm length.
SIZE: 8/M, 9/L,10/XL,11/XXL
CODE: 70428011

4121 

Bg

En

showa 720 R 
EN 388, En 374-2, EN 374-3, EN 420
Ръкавици устойчиви на химикали. Подходящи за работа 
с материали, които изискват добро захващане и пълен 
контрол при работа в мокра работна среда. Изцяло топени 
в нитрил, допълнително покритие върху цялата длан, 
устойчиви на киселини, масла и химикали. Осигуряват 
добра чувствителност и контрол при работа в мокра среда, 
противохлъзгащи. Антибактериално третирани. Безшевна 
полиестерна подплата
РАЗМЕР: 9/L, 10/XL, 11/2XL * по поръчка 7/S, 8.M
КОД: 70428014

Offering high resistance to chemicals and protection 
against abrasion. For demanding tasks that require manual 
exertion and complete control over work materials in 
wet handling conditions. Fully coated, extra coating over 
entire hand. Resistant to acids, oils and chemicals. Surface 
provides a tactile feel and long-lasting grip and
control in wet conditions, antibacterial and anti-odour 
treatment. Impermeable for working in damp or greasy 
environment, anatomical shape, seamless knit 
SIZE: 9/L, 10/XL, 11/2XL * on order 7/S, 8.M
CODE: 70428014               

3132JKL
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En
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Bg

ALPHA TEC/ (BI-COLOUR)
EN 388, En 374-1, 
EN 374-3, EN 420, EN 421
Ръкавици изработени от натурален латекс, с 0.68
мм. неопреново покритие, флокирани, релефна
повърхност на дланта и пръстите
ДЪЛЖИНА: 32.2 см
РАЗМЕР: 7, 8, 9, 10, 11
КОД: 70401001

En Natural latex gloves, dipped in 0,68 mm thick 
neoprene, with velour finish inside, relief surface 
in palm,fingers,
LENGTH: 32,2 cm
SIZE: 7, 8, 9, 10, 11
CODE: 70401001

x120 AKL

Bg

extra
EN 388, En 374-1, EN 374-3, EN 420
Ръкавици изработени от 100% естествен латекс
с дебелина от 0.75 см, флокирани, релефна
повърхност на дланта и пръстите
ДЪЛЖИНА: 32 см
РАЗМЕР: 7, 8, 9, 10
КОД: 70420001

En Chlorinated gloves made from 100 % natural 0,75 mm
thick latex with no filler, with velour finish inside, relief
surface in palm,fingers
LENGTH: 32 cm
SIZЕ: 7, 8, 9, 10
CODE: 70420001

x121 AKL

Bg

sol-vex 185 
EN 388, En 374-1, EN 374-3, EN 420
Зелени антистатични ръкавици изработени от
нитрил, с дебелина 0.56 мм., релефна повърхност
на дланта и пръстите
ДЪЛЖИНА: 45.5 см
РАЗМЕР: 7, 8, 9, 10, 11
КОД: 70410003

En Green antistatic gloves made from 0,56 mm thick 
nitrile, with relief surface finish in palm, fingers
LENGTH: 45,5 cm
SIZE: 7, 8, 9, 10, 11
CODE: 70410003

4102 AKL

Bg

caspia
EN 388, En 374-1, EN 374-5, EN 420
Ръкавици с пет пръста изработени от естествен 
латекс, с 0.7 мм. неопреново
покритие, флокирани, релефна повърхност на 
дланта и пръстите.
РАЗМЕР: 7, 8, 9, 10
КОД: 70424001

En Natural latex gloves, with 0,7 mm thick neoprene 
coating, velvet inside finish, relief surface on palm, 
fingers. Excellent non-skid,grip ability, great fixation.
SIZE: 7, 8, 9, 10
CODE: 70424001

2110x AKL

Bg

argus
EN 388, En 374-1, EN 374-3, EN 420
Ръкавици изработени от 100% естествен латекс
с дебелина от 0.75 см, флокирани, релефна
повърхност на дланта и пръстите
ДЪЛЖИНА: 32 см
РАЗМЕР: 7, 8, 9, 10
КОД: 70418001

En Chlorinated gloves made from 100 % natural 0,75 mm
thick latex with no filler, with velour finish inside, relief
surface in palm,fingers
LENGTH: 32 cm
SIZЕ: 7, 8, 9, 10
CODE: 70418001

3131 AKL

Bg

grebe
EN 388, En 374-1, EN 374-5, EN 420
Ръкавици изработени от нитрил, с дебелина
0.38 мм., флокирани, релефна повърхност на
дланта и пръстите
ДЪЛЖИНА: 33 см
РАЗМЕР: 7, 8, 9, 10
КОД: 70416001

En Gloves made from 0,38 mm thick nitrile, velvet inside 
finish, relief surface in palm, fingers
LENGTH: 33 cm
SIZE: 7, 8, 9, 10
CODE: 70416001

4101x JKL
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EN 388, En 374-1, EN 374-3, EN 420

EN 388, En 374-1, EN 374-5, EN 420

Bg

starling
EN 420
Ръкавици изработени от латекс кадифено
вътрешно покритие (флокирани), релефна
повърхност на дланта и пръстите.
РАЗМЕР: S, M, L, XL
КОД: 70411001

En Latex gloves with cotton flockline inside, 
anti slide finish on palm, fingers.
SIZE: S, M, L, XL
CODE: 70411001

showa 708
EN 388, En 374-2, EN 374-3, EN 420
Ръкавици от нитрил, подходящи за работа в хранително-вкусовата 
промишленост, висока химическа устойчивост и релефно 
покритие, което осигурява отлично сцепление в мокра работна 
среда. Характеристики: изработени от 100% нитрил, леки, плътно 
прилепящи към ръцете като втора кожа. Релефно покритие за 
безопасни Манипулации при мокри и омаслени условия на работа. 
Подходящи за работа с всички категории храни. Нефлокирани, за 
да се предотврати риска от замърсяване на хранителните продукти.
РАЗМЕР: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/2XL
КОД: 07000096

Ideal for professionals working in the food industry, the liquid-proof
SHOWA 708 has high chemical resistance and a unique fish
scale pattern to provide excellent grip in wet environments.
Characteristics: Lightweight 100% nitrile for a comfortable second
skin feel. Fish scale pattern grip to palm and back of hand for safe
handling in wet and oily conditions. Suitable for use with all food
categories for short term, repeated contact. Unflocked to prevent
the risk of food contamination
SIZE: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/2XL
CODE: 07000096

4121 

Bg

En

Bg

econohands+
EN 420
Ръкавици изработени от натурален латекс 
с дебелина от  0.35 мм., велурено покритие 
от вътрешната страна. Подходящи за 
домакинска работа.
ДЪЛЖИНА: 30.5 см
РАЗМЕР: 7, 8, 9, 10
КОД: 70412001

En Yellow gloves made from 0,35 mm thick 
natural latex, with velour finish inside. Suitable 
for housework.
LENGTH: 30.5 cm
SIZE: 7, 8, 9, 10
CODE: 70412001

     домакински 

      household gloves
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POWDER FREE
БЕЗ ПУДРА AQL 1.5

SEMPERGUARD VINYL PF
EN 374, EN 420, EN 455
Ръкавици за еднократна употреба изработени от винил, БЕЗ пудра, дебелина
на материала: 0.14 мм. CE категория I (минимални рискове). Тествани и
сертифицирани съгласно 1935/2004 - подходящи за контакт с храна. Не
съдържат фталати/омекотители и алергенни латексови протеини, подходящи 
за обекти с изискване за поддържане на НАССР стандарти.
РАЗМЕР: S, M, L по 100 броя в опаковка/ XL по 90 броя в опаковка.
КОД: 70427013

Disposable protective glove made of Vinyl, powder free, skin-friendly, wall 
thickness, 0.14 mm. CE category I protective glove for minimal risks. Tested 
and certified, according to 1935/2004 - suitable for food contact, free from 
phthalates/softeners, and allergenic latex proteins, suitable for areas subject to 
HACCP standards.
SIZE: In the handy big pack 100 gloves S, M, L/ In the handy big pack 90 gloves XL
CODE: 70427013

Bg

En

Bg

DUCK
en 420
Ръкавици изработени от полиетилен, за
еднократна употреба. Пакет- 100 бр.
РАЗМЕР: 9, 10
КОД: 40503001

En
Disposable gloves from thin vinyl foil.
Package of 100 pieces.
SIZE: 9, 10
CODE: 40503001

за еднократна употреба

disposable

AQL 1.5

SEMPERGUARD STYLE
EN 374, EN 420, EN 455
Semperguard®Style – Черни нитрилови ръкавици без пудра с отлична
еластичност. В съответствие със стандартите на HAACP. Висока еластичност,
безвредни за кожата. Материали: Нитрил. Без пудра. Външна повърхност:
Релефна (на пръстите) Дължина: Средно 240 мм. Дебелина (на двете): 0.24мм MD
Класификация: CE Клас I. Категория ЛПС: III (комплексни рискове)
РАЗМЕР: S - XL
КОД: 04300003

Semperguard® style Black nitrile powder free gloves. Excellent elasticity. Skin
friendly. Materials. Textured fingers Length: Median 240mm Thickness (double): 
0.14 mm MD Classification: CE Class I PPE Category: III (complex risks)
SIZE: S - XL
CODE: 04300003

Bg

En
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POWDER FREE
БЕЗ ПУДРА

innfinitt touch
EN 374-2, EN 374-3, EN 420, EN 455
Удобни ръкавици от нитрил в цвят синьо (в съответствие със 
стандартите на HAACP). Изключително удобни за носене. 
МАТЕРИАЛ: Нитрил. Вътрешна повърхност: Без пудра. Външна 
повърхност: Релефна (на пръстите).
ДЪЛЖИНА: Приблизително 230 мм. ДЕБЕЛИНА (на двете): 0.11 мм. 
MD КЛАСИФИКАЦИЯ: CE Клас I. 
Категория ЛПС: I (минимални рискове)
РАЗМЕР: S, M, L по 200 броя в опаковка, XL по 180 броя в опаковка.
КОД: 04300009

Comfortable nitrile gloves in color blue (in accordance with the stand-
ards of HAACP). Extremely comfortable to wear. Material: Nitrile. Tube: 
Without powder. External surface: Embossed (finger). 
LENGTH: Approximately 230 mm.
THICKNESS (these) 0.11 mm. MD Classification: CE Class I.
PPE category: I (minimal risk)
SIZE: In the handy big pack 200 gloves S, M, L 
In the handy big pack 180 gloves XL.
CODE: 04300009

Bg

En

AQL 4.0

POWDER FREE
БЕЗ ПУДРА

NITRIL XTRALITE
EN 374-2, EN 374-3, EN 420, EN 455
Ръкавици за еднократна употреба изработени от нитрил в 
лавандулово син цвят, без латекс, дебелина на материала: 0.11 
мм. CE категория III (комплексни рискове); CE клас I. Тествани и 
сертифицирани съгласно 1935/2004 - подходящи за контакт с 
храна. Не съдържат фталати/омекотители и алергенни латексови 
протеини, подходящи за обекти с изискване за поддържане на 
НАССР стандарти.
РАЗМЕР/КОД: 70427001 - S, M, L по 200 броя в опаковка
КОД: 70427011 - XL по 180 броя в опаковка.

Disposable protective glove made of Nitrile, lavender-blue, latex-free, 
wall thickness - 0.11 mm. CE category III protectiveglove for complex 
risks; CE class I examination glove. Tested and certified according 
to 1935/2004 - suitable for food contact, free from phthalates/
softeners and allergenic latexproteins, suitable for areas subject to 
HACCP standards.
SIZE/CODE: 70427001 - in the handy big pack 200 gloves S, M, L
CODE: 70427011 - in the handy big pack 180 gloves XL.

Bg

En

latex ic
EN 374, EN 420, EN 455
Ръкавици за еднократна употреба изработени от натурален латекс БЕЗ 
пудра, дебелина на материала: 0.24 мм. CE категория III (комплексни 
рискове); CE клас I. Не съдържат фталати/омекотители. Тествани и 
сертифицирани съгласно 1935/2004 - подходящи за контакт с храна.
РАЗМЕР: S, M, L по 100 броя в опаковка/ XL по 90 броя в опаковка.
КОД: 70427008-XL; 70427003- S, M, L

Disposable protective glove made of Natural Rubber, powder FREE, wall 
thickness 0.24 mm. CE category III protective glove for complex risks; 
CE class I examination glove.Free from phthalates/softeners.Tested and 
certified according to 1935/2004 suitable for food contact.          
SIZE: In the handy big pack 100 gloves S, M, L/ In the handy big pack 90 
gloves XL.
CODE: 70427008-XL; 70427003- S, M, L

Bg

En

AQL 1.5

LATEX POWDERED
EN 374-2, EN 374-3, EN 420, EN 455
Ръкавици за еднократна употреба изработени от натурален латекс с 
пудра, дебелина на материала: 0.20 мм. CE категория III (комплексни 
рискове); CE клас I. Не съдържат фталати/омекотители. Тествани
и сертифицирани съгласно 1935/2004 - подходящи за контакт с храна.
РАЗМЕР: S, M, L по 100 броя в опаковка
XL по 90 броя в опаковка.
КОД: 70427009-XL; 70427004-S, M, L

Disposable protective glove made of Natural Rubber, powdered, wall 
thickness - 0.20 mm. CE category III protective glove for complex risks; 
CE class I examination glove. Freefrom phthalates/softeners.Tested and 
certified according to 1935/2004 - suitable for food contact
SIZE: In the handy big pack 100 gloves S, M, L
In the handy big pack 90 gloves XL
CODE: 70427009-XL; 70427004-S, M, L

Bg

En
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LAGUNA 2.0
EN 388, en 420
Ръкавици тип шофьорски. Гръб от полиестер и кожа на дланта 
и пръстите. Подплатени с микрофибър. Еластичен маншет. 
Изключително удобни.
РАЗМЕР: 10
КОД: 07000087

En Light mounting drivers style gloves, Polyester backhand, 
micropolyester lining and microfiber leather palm, big finger and 
nails cover. Elastic at the back wrist. Extremely comfortable
SIZE: 10
CODE: 07000087

1121

1121

Bg

grande
EN 388, en 420
Ръкавици, изработени от черна синтетична кожа (Ammara) и 
черен, ламиниран полиестер. Велкро закопчаване на маншета.
РАЗМЕР: 10
КОД: 70162001

En Gloves made of black synthetic leather (Ammara)
and black, laminated polyester. Velcro cuff.
SIZE: 10
CODE: 70162001

Bg

aptos
EN 388, en 420
Ръкавици изработени от черна синтетична кожа (Ammara), 
с двоен шев на дланта, ламиниран син полиестер, 
еластичен маншет с велкро.
РАЗМЕР: 8, 9,10,11
КОД: 70164001

En Mechanical gloves, made in black synthetic leather (Ammara), 
double palm stitched, blue polyester fourway with foam 
lamination, elastic cuff with velcro.
SIZE: 8, 9,10,11
CODE: 70164001

3122

Bg

black art
EN 388, en 420
Ръкавици изработени от полиестерно трико, длан и пръсти 
покрити с еко кожа, регулируем еластичен маншет с велкро. 
Ръкавиците са устойчиви на протриване - с допълнително 
подсилена длан.
РАЗМЕР: 9, 10,11
КОД: 70134001

En Made from knitted polyester fabric, palm, fingers covered with 
eco leather, adjustable elastic cuff with velcro. The gloves are 
resistant to abrasion - with extra reinforced palm.
SIZE: 9, 10,11
CODE: 70134001

3122

механични от кожа и плат
mechanical leather and textile

НОВОNEW
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Bg

EDU
EN 388, en 420
Ръкавици изработени от полиестерно трико, длан и 
пръсти покрити с еко кожа, регулируем еластичен маншет 
с велкро. Ръкавиците са устойчиви на протриване - с 
допълнително подсилена длан.
РАЗМЕР: 10
КОД: 70159001

En Made from knitted polyester fabric, palm, fingers covered 
with eco leather, adjustable elastic cuff with velcro. The 
gloves are resistant to abrasion - with extra reinforced palm.
SIZE: 10
CODE: 70159001

1121

GILT WINTER 
RED 
РАЗМЕР/
SIZE: 9, 10
КОД/CODE: 
70132008

GILT WINTER 
HV 
РАЗМЕР/
SIZE: 9, 10
КОД/CODE: 
07000135

GILT WINTER 
BLUE
РАЗМЕР/
SIZE: 10
КОД/CODE: 
70132010

Bg

GILT WINTER
EN 388, en 420
Ръкавица от агнешка кожа в комбинация с плат. 
Зимна подплата еластичен маншет с велкро.

En Cowhide leather leather, breathable polyester back,
elastic cuff with Velcro. 3122

НОВО NEW

Bg

ZUMA
EN 388, en 420
Ръкавици изработени от фина бяла ярешка кожа на
дланта, гръб и пръсти изработени от черно памучно
трико, набран ластик в областта на китката.
РАЗМЕР: 10
КОД: 70156001

En Gloves with fine white goatskin leather palm, black
cotton tricot at the back, ribbing at the wrist area.
SIZE: 10
CODE: 70156001

1121

Bg

JUVE
EN 388, en 420
Ръкавици изработени от лицева телешка кожа, дишащ 
полиестерен гръб, еластичен маншет с велкро.
РАЗМЕР: 10
КОД: 70157001

En Cowhide leather leather, breathable polyester back,
elastic cuff with Velcro.
SIZE: 10
CODE: 70157001

2122

417ръкавици



Bg

hobby
en 420
Ръкавици от агнешка кожа на дланта и пръстите,
гръб от памучен плат
РАЗМЕР: 8, 10
КОД: 70191001

En Gloves with sheepskin leather palm, cotton fabric
back, overlayed finger tips and knitted cuff.
SIZE: 8, 10
CODE: 70191001

Bg

pelican
en 420
Ръкавици изработени от фина ярешка кожа
на дланта, гръб изработен от памучен плат,
регулируем маншет с велкро.
РАЗМЕР: 7, 8, 9, 10, 11
КОД: 70123001

En Sewn gloves with fine goatskin leather palm, 
white cotton fabric back,velcro cuff.
SIZE: 7, 8, 9, 10, 11
CODE: 70123001

Bg

bike
EN 388, en 420
Ръкавици изработени от фина бяла ярешка кожа на
дланта, гръб и пръсти изработени от черно памучно
трико, набран ластик в областта на китката.
РАЗМЕР: 10
КОД: 70148001

En Gloves with fine white goatskin leather palm, black
cotton tricot at the back, ribbing at the wrist area.
SIZE: 10
CODE: 70148001

3132

Bg

gilt
EN 388, en 420
Ръкавици изработени от фина ярешка кожа на
дланта, дишащ гръб изработен от памучен плат,
регулируем маншет с велкро.
РАЗМЕР: 7, 8, 9, 10

En Sewn gloves with fine goatskin leather palm, red
cotton fabric, breathable back,velcro cuff.
SIZE: 7, 8, 9, 10

1111

GILT RED
КОД/CODE: 
70132003

GILT YELLOW
КОД/CODE: 
70132002

GILT BLACK
КОД/CODE: 
70132006

418



Bg

thomson red
EN 388, en 420
Ръкавици изработени от лицева телешка кожа,
гръб и маншет от син памучен плат, подплата.
РАЗМЕР: 10
КОД: 70158002

En Gloves made from furniture cowhide palm with
lining, blue cotton back and cuff.
SIZE: 10
CODE: 70158002

3132

Bg

thomson
EN 388, en 420
Ръкавици изработени от лицева телешка кожа,
гръб и маншет от син памучен плат, подплата.
РАЗМЕР: 10
КОД: 70158001

En Gloves made from furniture cowhide palm with
lining, blue cotton back and cuff.
SIZE: 10
CODE: 70158001

2124

Bg

gobi
EN 388, en 420
Ръкавици изработени от телешка цепена кожа,
гръб и маншет от памучен плат, подплата,
подсилени в областта на дланта, палеца и 
показалеца.
РАЗМЕР: 10.5
КОД: 70138001

En Gloves made of cow split leather, lined palm, 
back and cuff from cotton fabric, reinforced at 
the palm, thumbs and index fingers. 
SIZE: 10.5
CODE: 70138001

2222

Bg

full magpie
EN 388, EN 420, EN 407
Ръкавици изработени от телешка цепена кожа,
подсилени с двоен пласт в областта на дланта и
показалците, маншет широк 7 см
РАЗМЕР: 11
КОД: 70121003

En Gloves made from cow split leather, reinforced with a 
double layer on the palm, index finger, with a 7 cm cuff.
SIZE: 11
CODE: 70121003

3143x42xxxx

Cat. II

419ръкавици



Bg

mohave
EN 388, EN 420
Ръкавици изработени от цепена телешка кожа,
памучен гръб, подсилен маншет.
РАЗМЕР: 10.5
КОД: 70139001

En Cow split leather gloves, cotton back, rubberized
cuff.
SIZE: 10.5
CODE: 70139001

4124

Bg

gull evo
EN 388, EN 420
Ръкавици изработени от сива, телешка кожа, подсилени 
в областта на дланта и пръстите, памучен гръб.
РАЗМЕР: 10.5
КОД: 70112004

En Cowsplit leather gloves with lining, cotton back,
reinforced at the palm area.
SIZE: 10.5
CODE: 70112004

1121

Bg

eider/eider red
EN 388, EN 420
Ръкавици изработени от фина ярешка кожа на дланта, 
гръб изработен от памучен плат, регулируем маншет 
с велкро.
РАЗМЕР: 9, 10.5, 11, 12
КОД: 70130001- EIDER; 70130002- EIDER RED

En Sewn gloves with fine goatskin leather palm, white
cotton fabric back,velcro cuff.
SIZE: 9, 10.5, 11, 12
CODE: 70130001- EIDER; 70130002- EIDER RED

3342x

Bg

magpie
EN 388, EN 420
Ръкавици изработени от телешка цепена кожа, подсилени 
с двоен пласт в областта на дланта, с подплата, бял 
памучен плат на гърба и подсилен маншет.
РАЗМЕР: 10.5, 11, 12
КОД: 70121001

En Gloves with cowsplit leather double layer reinforced palm 
with lining, white cotton fabric back and tough cuff.
SIZE: 10.5, 11, 12
CODE: 70121001

2331x

420



Bg

mohave hv
EN 388, EN 420
Работни ръкавици с висока видимост, изработени 
от цепена телешка кожа и плат, подсилена длан. 4 
см. светлоотразителна лента.
РАЗМЕР: 11
КОД: 07000086

En High visibility work gloves made of cowsplit leather 
and fabric, reinforced palm. 4 cm reflective tape.
SIZE: 11
CODE: 07000086

4124

Bg

curlew hv
EN 388, EN 420
Ръкавици с длан изработена от едноцветна
лицева телешка кожа, подплата, гръби и маншет
от полиестерен плат в сигнален цвят.
РАЗМЕР: 10.5

En Gloves with uni-coloured cow split leather palm with
lining, reflective colour polyester fabric back, cuff.
SIZE: 10.5 3342x

CURLEW HV 
ORANGE
КОД/CODE: 
70153002

CURLEW HV 
YELLOW
КОД/CODE: 
70153001

Bg

guan
EN 388, EN 420
Ръкавици изработени от телешка кожа, гръб и
маншет от памучен плат.
РАЗМЕР: 10
КОД: 70183001

En Gloves made of cow split leather, lined in the palm,
back,cuff of cotton fabric.
SIZE: 10
CODE: 70183001

2331

Bg

ruff
EN 388, EN 420
Ръкавици от разноцветна телешка кожа и плат с
подплата и памучен маншет.
РАЗМЕР: 10.5
КОД: 70184001

En Gloves with furniture cowhide palm with lining and
cotton fabric back and cuff.
SIZE: 10.5
CODE: 70184001

2221

НОВОNEW
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Bg

serin
EN 388, EN 420
Ръкавици изработени от свинска цепена кожа,
гръб, маншет от памучен плат.
РАЗМЕР: 10.5
КОД: 70126001

En Gloves made of pigsplit leather, back and cuff of
cotton fabric.
SIZE: 10.5
CODE: 70126001

2121

Bg

robin 2.0
EN 388, EN 420
Ръкавици изработени от многоцветна телешка
кожа, подплата, подсилена длан, гръб и маншет
изработени от памучен дънков плат.
РАЗМЕР: 10.5
КОД: 70125001

En Gloves made of multicolored furniture cowhide
palm with lining and cotton fabric back and cuff.
SIZE: 10.5
CODE: 70125001

2223x

Bg

oriole
EN 388, EN 420
Ръкавици изработени от телешка кожа на дланта
с подплата, гръб от памучен плат, подсилен маншет.
РАЗМЕР: 10.5
КОД: 70122001

En Gloves with uni-coloured furniture cowhide palm
with lining, cotton fabric back, tough cuff.
SIZE: 10.5
CODE: 70122001

2223

Bg

driver
EN 388, EN 420
Ръкавици изработени от лицева телешка кожа на
дланта с подплата, гръб от памучен плат, подсилен
маншет.
РАЗМЕР: 10
КОД: 70185001

En Gloves with furniture cowhide palm with lining,
cotton fabric back, tough cuff.
SIZE: 10
CODE: 70185001

2221

НО
ВО

NE
W
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Bg

firefinch
EN 388, EN 420
Ръкавици изработени от многоцветна телешка кожа, 
с топла подплата, гръб и маншет изработени от 
памучен плат.
РАЗМЕР: 11
КОД: 70102001

En Gloves made of multicolored furniture grain 
cowhide, with a warm lining, back and cuff made of 
cotton fabric.
SIZE: 11
CODE: 70102001

2223

Bg

shag
EN 388, EN 420
Ръкавици изработени от свинска цепена кожа на
дланта, гръб и машнет от памучен бял плат, топла
подплата.
РАЗМЕР: 11
КОД: 70110001

En Gloves with pigsplit leather palm, white cotton fabric
back,cuff,warm lining.
SIZE: 11
CODE: 70110001

2121x

Bg

rose finch
EN 420
Ръкавици с длан изработена от свинска кожа, гръб и
маншет от памучен плат, 3М подплата от thinsulate
РАЗМЕР: 11 
КОД: 70108001

En Gloves with pigskin palm, cotton fabric back, cuff, 3M
Thinsulate insulation.
SIZE: 11 
CODE: 70108001

2111

Bg

gull
EN 388, EN 420
Ръкавици изработени от цепена телешка кожа,
подсилени в областта на дланта и пръстите,
памучен гръб и подплата.
РАЗМЕР: 10, 11
КОД: 70112001

En Cowsplit leather gloves with lining, cotton back,
reinforced at the palm area.
SIZE: 10, 11
CODE: 70112001

3223

423ръкавици



1121

Bg

GOLDFINCH
EN 388, EN 420
Ръкавици изработени от естествена телешка кожа
без подплата.
РАЗМЕР: 9, 10
КОД: 70136001

En Gloves made of genuine cowhide leather without
lining.
SIZE: 9, 10
CODE: 70136001

Bg

VANGA
EN 388, EN 420
Ръкавици изработени изцяло от ярешка кожа,
ластик в областта на китката, с жълта полиестерна 
лента в края на маншета
РАЗМЕР: L, XL
КОД: 70174001

En Full leather gloves from goatskin, ribbing at the 
wrist area, with yellow polyester ribbon at the end 
of the cuff.
SIZE: L, XL
CODE: 70174001

КОЖЕНИ

LEATHER

4132

Bg

GOLDFINCH winter
EN 388, EN 420
Ръкавици изработени от естествена телешка, 
водоотблъскваща кожа, с полиестерна подплата.
РАЗМЕР: 10
КОД: 07000136

En Gloves made of genuine cowhide water-repellent 
leather with polyester lining.
SIZE: 10
CODE: 07000136

НО
ВО

NE
W
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3111x

2121

Bg

herony
EN 388, EN 420
Ръкавици изработени изцяло от едноцветна,
цепена телешка кожа, без подплата, ластик в
областта на китката.
РАЗМЕР: 10, 11
КОД: 70135001

En Full leather gloves from one-coloured cow split
leather and lining, ribbing at the wrist area.
SIZE: 10, 11
CODE: 70135001

Bg

hawk
EN 420
Ръкавици без маншет, изработени от лицева
агнешка кожа.
РАЗМЕР: 8, 9, 10
КОД: 70115001

En Full leather gloves without cuff from grain sheep
leather.
SIZE: 8, 9, 10
CODE: 70115001

Bg

heron winter
EN 388, EN 420
Ръкавици изработени изцяло от свинска кожа, с 
топла подплата.
РАЗМЕР: 11
КОД: 70105001

En Full leather gloves with grain pigskin palm, pigsplit 
leather back,warm lining.
SIZE: 11
CODE: 70105001

425ръкавици



Bg

heron
EN 388, EN 420
Ръкавици с длан и пръсти изработени от лицева
свинска кожа, гръб от цепена свинска кожа.
РАЗМЕР: 9, 10, 11
КОД: 70118001

En Full leather gloves with grain pigskin leather
palm,fingers,pigsplit leather back.
SIZE: 9, 10, 11
CODE: 70118001

3111x 2121x

Bg

snipe
EN 388, EN 420
Ръкавици изработени от цепена телешка кожа,
без подплата, с подсилен маншет, широк 7 см
РАЗМЕР: 10, 11
КОД: 70127001

En Full leather gloves without lining from cow split 
leather, with tough 7 cm wide cuff.
SIZE: 10, 11
CODE: 70127001

3121x

Bg

pigeon
EN 388, EN 420
Ръкавици изработени изцяло от едноцветна,
цепена свинска кожа, без подплата, ластик в
областта на китката.
РАЗМЕР: 9, 10, 11
КОД: 70124001

En Full leather gloves from one-coloured pigsplit
leather, without cuff and lining, ribbing at the wrist
area.
SIZE: 9, 10, 11
CODE: 70124001

Bg

francolin
EN 388, EN 420
Ръкавици изработени изцяло от едноцветна,
телешка кожа с подплата.
РАЗМЕР: 10
КОД: 70107001

En Full leather gloves from one-coloured cowhide
furniture leather with lining.
SIZE: 10
CODE: 70107001

2111x

426



Bg

SANDPIPER KEVLAR
EN 388, EN 407, EN 420, EN 12477 
Ръкавици за заварчици тип А с пет пръста,
изработени от цепена телешка кожа с памучна
подплата, Kevlar® конци
ДЪЛЖИНА: 35 см
РАЗМЕР: 10, 11
КОД: 70109003

En Five fingers protective gloves for welders, type
A, made from cowsplit leather with cotton lining,
Kevlar® threads
LENGTH: 35 cm
SIZE: 10, 11
CODE: 70109003

2133x413x3x

Type A

Bg

spinus
EN 388, EN 407, EN 420, EN 12477 
Ръкавици изработени от жълта телешка цепена
кожа, със скрити Kevlar® шевове, памучна
подплата.Сертифицирани за заваряване тип А.
ДЪЛЖИНА: 35 см
РАЗМЕР: 11
КОД: 70510001

En Gloves from yellow cow split leather with hidden
seams sewn with Kevlar thread, cotton lining. 
Certificate: welding - A type.
LENGTH: 35 cm
SIZE: 11
CODE: 70510001

3133x312x3x

Type A

Bg

crex
EN 388, EN 407, EN 420, 
EN 12477, EN 12477+A1  
Кожени ръкавици за заваряване, лицева телешка
кожа на дланите, маншет и гръб от цепена
телешка кожа. Висококачествената, мека кожа
осигурява перфектна чувствителност при работа.
ДЪЛЖИНА: 35см
РАЗМЕР: 11
КОД: 07000040

En Leather welding gloves, cowhide palms, split 
leather backs and cuffs. The soft leather provides 
perfect sensitivity. 
LENGTH: 35cm
SIZE: 11
CODE: 07000040

2123x413x3x

Type A

ЗА ЗАВАРЧИЦИ

WELDING
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3124

Bg

sahara
EN 388, EN 407, EN 420 
Ръкавици за заварчици тип А с пет пръста,
изработени от първокачествена цепена
телешка кожа с памучна подплата, дължина на
маншета 15 см
РАЗМЕР: 11
КОД: 70137001

En Five fingers protective gloves for welders, type A,
made from premium cowsplit leather with lining
and cuff length of 15 cm
SIZE: 11
CODE: 70137001

3124413x3x

Type A

Bg

weldas 10-2392-mit
EN 388, EN 407, EN 420, EN 12477
Ръкавици за заварчици тип А с пет пръста,
изработени от цепена телешка кожа с памучна
подплата, подсилени в областта на дланта, скрити
шевове
ДЪЛЖИНА: 35 см
РАЗМЕР: L
КОД: 70142002

En Tree fingers protective gloves for welders, type A,
made from premium cowsplit leather with cotton
lining, Kevlar® threads and reinforced thumb.
LENGTH: 35 cm
SIZE: L
CODE: 70142002

413x3x

Type A/B

Bg

harpy
EN 388, EN 407, EN 420, EN 12477 
Ръкавици за заварчици тип А с пет пръста,
изработени от цепена телешка кожа с памучна
подплата, подсилени в областта на дланта, 
скрити шевове
ДЪЛЖИНА: 35 см
РАЗМЕР: 11
КОД: 70117001

En Full leather gloves from cow split leather in 35 cm
length, with cotton lining, reinforcement on palm
and covered seams.
LENGTH: 35 cm
SIZE: 11
CODE: 70117001

2132x413x3x

Type A

Bg

jacana
EN 388, EN 407, EN 420, EN 12477 
Топлоустойчиви ръкавици за заварчици от
телешка кожа, маншет 15 cm, усилена длан,
памучна подплата
РАЗМЕР: 10
КОД: 70109004

En Cowhide leather, heat-resistant gloves for welders,
reinforced palm, cotton inside, 15cm cuff.
SIZE: 10
CODE: 70109004

3244434x4x

Type A
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Bg

comfoflex
EN 388, EN 407, EN 420, EN 12477
Ръкавици за заварчици тип А с пет пръста,
изработени от първокачествена цепена телешка
кожа с памучна, абсорбираща потта подплата,
Kevlar® конци. Електростатично тествани.
РАЗМЕР: XL
КОД: 07000023

En Five fingers protective gloves for welders, type 
A, made from premium cow split leather with 
cotton, sweat absorbing lining, Kevlar® threads. 
Electrostatic tested.
SIZE: XL
CODE: 07000023

4133413x3x

Type A

Bg

weldas 10-2392
EN 388, EN 407, EN 420, EN 12477
Ръкавици за заварчици тип А с пет пръста,
изработени от цепена телешка кожа с памучна
подплата, подсилени в областта на дланта, 
скрити шевове
ДЪЛЖИНА: 35 см
РАЗМЕР: L
КОД: 70142001

En Tree fingers protective gloves for welders, type A,
made from premium cowsplit leather with cotton
lining, Kevlar® threads and reinforced thumb.
LENGTH: 35 cm
SIZE: L
CODE: 70142001

3124413x3x

Type A/B

Bg

wellington
EN 388, EN 407, EN 420, EN 12477 
Ръкавици за заварчици тип А с пет пръста,
изработени от цепена телешка кожа с памучна
подплата, подсилени в областта на дланта, 
скрити шевове
ДЪЛЖИНА: 35 см
РАЗМЕР: 11
КОД: 70144001

En Full leather gloves from cow split leather in 35 cm
length, with cotton lining, reinforcement on palm
and covered seams.
LENGTH: 35 cm
SIZE: 11
CODE: 70144001

2132x413x3x

Type A

Bg

sandpiper
EN 388, EN 407, EN 420 
Ръкавици за заварчици тип А с пет пръста,
изработени от първокачествена цепена
телешка кожа с памучна подплата, дължина на
маншета 15 см
РАЗМЕР: 11
КОД: 70109001

En Five fingers protective gloves for welders, type A,
made from premium cowsplit leather with lining
and cuff length of 15 cm
SIZE: 11
CODE: 70109001

3124413x3x

Type A
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Bg

merlin
EN 388, EN 407, EN 420, EN 12477  
Ръкавици изработени от телешка цепена
кожа, маншет с ширина 15 см., без подплата.
Сертифицирани за заваряване тип В.
РАЗМЕР: 11
КОД: 70106001

En Full leather gloves from cowsplit leather, with 15 cm
wide cuff, without lining. Certificate: welding B type.
SIZE: 11
CODE: 70106001

2123x41xx3x

Type B

TOUCAN 35 cm
КОД/CODE: 70178002

TOUCAN 29 cm
КОД/CODE: 70178001

Bg

hornero
EN 388, EN 407, EN 420 
Ръкавици за заваряване от висококачествена
естествена агнешка кожа с кевларени конци,
маншет от телешка кожа, без подплата.
РАЗМЕР: 10, 11
КОД: 70179001

En Premium cowhide leather gloves for welding,
Kevlar stitching.
SIZE: 10, 11
CODE: 70179001

2142422211

Bg

toucan
EN 388, EN 407, EN 420
Ръкавици от телешка кожа с кевларени
конци за TIG заваряване. Длани от лицева 
телешка кожа,за по-висока чувствителност. 
ДЪЛЖИНА НА РЪКАВИЦАТА: 35см
РАЗМЕР: 10(29cm), 10 и 11(35cm)
КОД: 70178002

En Premium cowhide leather gloves for TIG welding,
Kevlar stitching. Genuine leather palms for greater 
sensitivity.
GLOVE LENGTH: 35 cm
SIZE: 10(29cm), 10 and 11(35cm)
CODE: 70178002

Type A

2142422211

ТЕКСТИЛНИ С ПОЛИМЕРНИ 

КАПКИ TEXTILE WITH DOTS

КОНЦИ KEVLAR®

КОНЦИ KEVLAR®
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Bg

gannet
EN 388, EN 420 
Ръкавици от безшевно плетено полиамидно
трико с полимерни капки на дланта и пръстите,
еластичен плетен маншет.
РАЗМЕР: S, M, L, XL, 2XL
КОД: 70320001

En Knitted seamless nylon gloves, with PVC dots on
palm, fingers, elastic knitted cuff.
SIZE: S, M, L, XL, 2XL
CODE: 70320001

FUNNY PURPLE
КОД/CODE: 70341002

GANNET DARK BLUE
КОД/CODE: 07000133

GANNET WHITE
КОД/CODE: 70320001

FUNNY BLUE
КОД/CODE: 70341003

FUNNY GREEN
КОД/CODE: 70341001

FUNNY DARK BLUE
КОД/CODE: 07000132
НАЛИЧНИ ОТ: 01.2020 Р-Р: 8, 9, 10, 11

2141x

Bg

funny
EN 388, EN 420 
Ръкавици изработени от безшевно полиестерно
трико с полимерни капки на дланта и пръстите,
еластичен маншет.
РАЗМЕР: 7, 8, 9

En Knitted seamless polyester gloves, with PVC dots 
on the palm and fingers, elastic cuff.
SIZE: 7, 8, 9

xx1x

Bg

leon touchscreen
EN 420 
Ръкавици от памук и ликра с бели PVC точки за 
по-добра устойчивост на приплъзване. Пръсти 
с електро кондуктивни нишки. Най- висока 
гъвкавост и комфорт на ръката при работа 
с touch screen екрани. Памучната основа 
осигурява висока абсорбация. Дишащи.
РАЗМЕР: 8, 9, 10
КОД: 70514001

En White PVC dots 13 gauge black cotton + lycra. 
Features: Fingers with electroconductive threads. 
Highest flexibility and comfort to the hand when 
working with touch screen displays. Cotton lining 
ensuring high absorption, breathable. White PVC 
points, adding functionality and slip resistance
SIZE: 8, 9, 10
CODE: 70514001

от януари 2020

от януари 2020

НОВОNEW

НОВО NEW

ТЕКСТИЛНИ С ПОЛИМЕРНИ 

КАПКИ TEXTILE WITH DOTS
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Bg

avocet
EN 388, EN 420
Ръкавици от памучен плат с полимерни капки.
РАЗМЕР: 9
КОД: 70321001

En Sewn gloves from coloured cotton fabric, with PVC 
dots on palm and fingers.
SIZE: 9
CODE: 70321001

1x1xx

Bg

plover
EN 420
Ръкавици изработени от безшевно плетено 
трико с полимерни капки на дланта и пръстите, 
еластичен плетен маншет.
РАЗМЕР: 9, 10
КОД: 70314001

En Knitted seamless gloves from polyester/cotton 
blend, with PVC dots on palm and fingers.
SIZE: 9, 10
CODE: 70314001

Bg

osprey
EN 388, EN 420
Ръкавици изработени от памучен плат с
полимерни капки на дланта и пръстите, 
еластичен плетен маншет.
РАЗМЕР: 10
КОД: 70313001

En Gloves made from cotton fabric with PVC dots on
palm, fingers, elastic knitted cuff.
SIZE: 10
CODE: 70313001

1x1xx

Bg

bustard evo
EN 420
Удобни еластични ръкавици от смес от 95% памук и 
5% ликра. Подходящ за автомобилната индустрия.
РАЗМЕР: 11, по поръчка 7, 8, 9 ,10
КОД: 07000134

En Comfortable elastic gloves from mixture of 95% 
cotton and 5% lycra. Silicon free - suitable for the 
automotive industry.
SIZE: 11, on order 7, 8, 9, 10
CODE: 07000134
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Bg

kite lux
EN 420
Ръкавици изработени от висококачествено,
избелено памучно трико без еластичен маншет.
РАЗМЕР: 8, 9, 10
КОД: 70344001

En Gloves made from selected, bleached cotton tricot
without elastic cuff.
SIZE: 8, 9, 10
CODE: 70344001

Bg

kite
EN 388
Ръкавици изработени от памучно трико без
еластичен маншет.
РАЗМЕР: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
КОД: 70311001

En Gloves without elastic cuff from fine cotton tricot.
SIZE: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
CODE: 70311001

Bg

bulbul
EN 420
Ръкавици с пет пръста изработени от безшевно,
полиамид/памук трико, ластичен маншет.
РАЗМЕР: 10
КОД: 70329001

En Knitted, seamless gloves with elastic cuff from
nylon/cotton yarn
SIZE: 10
CODE: 70329001

Bg

booby
EN 420
Ръкавици изработени от безшевно плетено
трико с полимерни капки на дланта и пръстите,
еластичен плетен маншет.
РАЗМЕР: S-2XL
КОД: 70328001

En Knitted seamless nylon gloves, with PVC dots on
palm,fingers,elastic knitted cuff.
SIZE: S-2XL
CODE: 70328001

ТЕКСТИЛНИ

TEXTILE
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ARCTICA MAN BLACK
КОД/CODE: 07000078

ARCTICA MAN GREY
КОД/CODE: 07000079

ARCTICA LADY BLACK
КОД/CODE: 07000076

ARCTICA LADY GREY
КОД/CODE: 07000077

Bg

artica lady
EN 420
Зимни плетени ръкавици изработени от 100 % 
акрил, с пристегнат маншет
РАЗМЕР: uni

En Winter knitted seamless gloves from 100% acrylic 
with elastic cuff.
SIZE: uni

Bg

touchscreen man
EN 420
Ръкавици от памук и ликра. Пръсти с електро 
кондуктивни нишки. Най- висока гъвкавост и 
комфорт на ръката при работа с touch screen 
екрани. Памучната основа осигурява висока 
абсорбация. Дишащи.
РАЗМЕР: uni
КОД: 70505002

En Gloves made of cotton + lycra. Fingers with 
electroconductive threads. Highest flexibility and 
comfort to the hand when working with touch 
screen displays. Cotton lining ensuring high 
absorption, breathable.
SIZE: uni
CODE: 70505002

Bg

touchscreen lady
EN 420
Ръкавици от памук и ликра. Пръсти с електро 
кондуктивни нишки. Най- висока гъвкавост и 
комфорт на ръката при работа с touch screen 
екрани. Памучната основа осигурява висока 
абсорбация. Дишащи.
РАЗМЕР: uni
КОД: 70505001

En Gloves made of cotton + lycra. Fingers with 
electroconductive threads. Highest flexibility and 
comfort to the hand when working with touch 
screen displays. Cotton lining ensuring high 
absorption, breathable.
SIZE: uni
CODE: 70505001

Bg

arctica man
EN 420
Зимни плетени ръкавици изработени от 100 % 
акрил, с еластичен маншет
РАЗМЕР: uni

En Winter knitted seamless gloves from 100% acrylic 
with elastic cuff.
SIZE: uni

НОВО NEW НОВО NEW
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Bg

finch
EN 420
Плетени ръкавици изработени от памучно,
ватирано трико с еластичен маншет.
РАЗМЕР: 9, 10
КОД: 70308001

En Knitted seamless gloves from cotton quilted tricot
with elastic cuff.
SIZE: 9, 10
CODE: 70308001

Bg

auk/auk lux
EN 420
Плетени ръкавици изработени от безшевно 
трико -памук/полиестер с еластичен маншет, 
550гр. /12чф. (AUK); 650гр. /12чф. (AUK LUX)
РАЗМЕР: 8, 10
КОД: 70325001-AUK; 70349001-AUK LUX

En Knitted seamless gloves from cotton/polyester with
elastic cuff, 550g /12pr (AUK); 650g /12pr (AUK LUX)
SIZE: 8, 10
CODE: 70325001-AUK; 70349001-AUK LUX

Bg

tit
EN 420
Ръкавици изработени от памучно трико с 
еластичен маншет.
РАЗМЕР: 10
КОД: 70317001

En Gloves with elastic cuff from fine cotton tricot.
mixture.
SIZE: 10
CODE: 70317001

Bg

pipit
EN 420
Ръкавици изработени от пенирано памучно трико
без маншет, обща дължина от 23 см
РАЗМЕР: 9, 10
КОД: 70322001

En Sewn gloves without cuff from combed cotton, 23
cm in total length.
SIZE: 9, 10
CODE: 70322001
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Bg

kestrel
EN 420
Ръкавици с пет пръста изработени от памук с
памучна подплата.
РАЗМЕР: 10
КОД: 70310001

En Five finger gloves made from cotton fabric, with
cotton lining.
SIZE: 10
CODE: 70310001

Bg

ouzel двулицеви
EN 388, EN 407, EN 420
Двулицеви ръкавици с два пръста от памучно
трико, тройни шевове по дланта
ДЪЛЖИНА: 26 см
РАЗМЕР: 10
КОД: 70355001

En Reversible sewn mittens from rough cotton canvas,
with triple stitched layer on palm
LENGTH: 26 cm
SIZE: 10
CODE: 70355001

1x1xxx1xxxx

Bg

lapwing
EN 388, EN 407, EN 420
Ръкавици с маншет, изработени от плътен хавлиен 
памук, обща дължина от 35 см
РАЗМЕР: 10
КОД: 70312001

En Sewn gloves with cuff from thick terry-cloth cotton, 
35 cm in total length.
SIZE: 10
CODE: 70312001

1x2xx2xxxx

Bg

dunlin
EN 388, EN 407, EN 420
Ръкавици изработени от възлест памук, 
топлозащитни
с ластичен плетен маншет.
РАЗМЕР: 10
КОД: 70306001

En Sewn gloves with elastic knitted cuff from thick
terry-cloth cotton.
SIZE: 10
CODE: 70306001

1x2xx2xxxx
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Bg

macaw
EN 388, EN 407, EN 420
Материал: специална тъкан ARAMID 600 g/m2,
топлозащитни до 350°C, кратък контакт до 500°C.
РАЗМЕР: 10
КОД: 70326001

En Triple layers ambidextrous mittens from Aramid
material 600 g/m2, with contact heat protection
up to 350°C, short contact up to 500°C
SIZE: 10
CODE: 70326001

154x43xxxx

Bg

SCAUP AL PROFI
EN 407, EN 420
Трипластен дизайн с алуминизиран гръб.
Вътрешна подплата изработена от 100% памук за
по-добър контакт с кожата. Маншет завършващ
с кожа, който намалява риска от изгаряне.
ДЪЛЖИНА: 36 см
РАЗМЕР: 10
КОД: 70330001

En Three-layer design with aluminized back. Inner
layer from 100% cotton for skin contact. Cuff
ending with leather, which lowers the risk of burn.
LENGTH: 36 cm
SIZE: 10
CODE: 70330001

4334x4

Bg

oven bird-27
EN 388, EN 407, EN 420
Външният слой е от 85% NOMEX, 15% KEVLAR,
вътрешният слой е 100 % памук. Издържат на 
топлина до 350°С.
ДЪЛЖИНА: 27 см
РАЗМЕР: 10
КОД: 70340001

En Тwo-layer five gloves, outside layer 85% NOMEX, 
15% KEVLAR, inside layer 100% cotton, protection 
against contact heat up to 350°C
LENGTH: 27 cm
SIZE: 10
CODE: 70340001

144xc433x3x

Bg

oven bird-35
EN 388, EN 407, EN 420
Външният слой е от 85% NOMEX, 15% KEVLAR,
вътрешният слой е 100 % памук. Издържат на
топлина до 350°С
ДЪЛЖИНА 35 см
РАЗМЕР: 10, 11
КОД: 70340002

En Тwo-layer five gloves, outside layer 85% NOMEX, 
15% KEVLAR, inside layer 100% cotton, protection 
against contact heat up to 350°C
LENGTH: 35 cm
SIZE: 10, 11
CODE: 70340002

144xc433x3x

ТЕРМОУСТОЙЧИВИ

THERMO INSULATED

* Предлагат се на брой! Предлагат се на брой!
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Bg

gadwall
EN 388, EN 407, EN 420
Ръкавици изработени от безшевно плетено Kevlar® трико, 
топлозащитни
РАЗМЕР: 9, 10
КОД: 70332001

En Knitted seamless Kevlar gloves from medium thick tricott.
SIZE: 9, 10
CODE: 70332001

1341x2xxxxx

Bg

sponsa
EN 388, EN 407, EN 420
Ръкавици от термоустойчив плат с нитрилова промазка. 
Термоизолационна нетъкана подплата. Устойчиви до 250°C.
РАЗМЕР: 11
КОД: 70511001

En Gloves heat resistant fabric with nitrile coating. 
Heat-insulation non-woven lining. Resistant to 250°C.
SIZE: 11
CODE: 70511001

1341xx2xxxx

Bg

SHOWA 6781R NEO GRAB
EN 374-2, EN 374-3, EN 388, EN 407, EN 420
Ръкавици с памучна основа и покритие от черен неопрен, 
подходящи за работа в тежки условия. Предпазват от 
киселини, различни корозивни вещества, масла, грес и 
различни разтворители. Характеристики: Памучната основа 
спомага за задържането на хладина при горещи условия на 
работа и топлина (до 250°C), при студени условия, масло и 
киселиноустойчиви, високо ниво на защита от износване, 
протриване и раздиране, подходящи за работа в тежката 
индустрия, включително и пясъкоструене. Дължина от 320мм.
РАЗМЕР: 10/L
КОД: 70428008

En Black, neoprene glove used for heavy-duty applications. The 
320mm long gloves help protect against acids, caustics, oils, 
greases and various solvents. Characteristics: Cotton liner 
helps keep you cool and comfortable in hot conditions (up 
250°C) to  or warm in cold conditions, provides protection 
against acids, caustics, oils, greases and many solvents,
excellent all-around protection against physical hazards such 
as abrasion and cut, suitable for many heavy-duty applications 
including but not limited to pellet-blasting and sandblasting
SIZE: 10/L
CODE: 70428008

44xxxx3332 JKL 11x

ПРОТИВОСРЕЗНИ

CUT RESISTANT

KEVLAR®
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Bg

cropper dot cut 5
EN 388, EN 420
Ръкавици изработени от плетено безшевно трико със 
стъклени влакна, Spandex и полиестер, с PVC капки на 
дланта и пръстите, устойчивост на срязване ниво 5.
РАЗМЕР: 8, 10
КОД: 70347001

En Knitted seamless gloves from glass fibre, Spandex and 
nylon, with PVC dots on palm and fingers, cut resistance 
level 5.
SIZE: 8, 10
CODE: 70347001

3x4xc

CUT LEVEL 5

Bg

bladex
EN 388, EN 420
Противосрезни ръкавици от безшевно плетено  трико - влакна 
GOLDSILK /революционни влакна от полиетилен с висока молекулна 
маса и висока устойчивост на срязване/. Покритието от нитрилна 
пяна осигурява защита в леко омазнена среда и осигурява 
перфектно захващане във всяка ситуация.
РАЗМЕР: 9, 10, 11
КОД: 07000065

En Knitted seamless gloves made from unique anti-cut fibre GOLDSILK /
revolutionary ultra-high-molecular-weight polyethylene with high cut 
resistant level and superior comprehensive performance/. Nitrile foam 
coating secure the user against slightly oily environment and ensures 
perfect grip in every situation.
SIZE: 9, 10, 11
CODE: 07000065

4x42c

CUT LEVEL 5

Bg

PORTO CUT 5
EN 388, EN 420
Полиестерно трико със стъклени нишки,
противосрезни ниво 5, топени в полиуретан,
еластичен маншет.
РАЗМЕР: 9, 10
КОД: 70515001

En Polyester yarn with glass fiber cut resistant -
Level 5, dipped in PU, elastic cuff.
SIZE: 9, 10
CODE: 70515001

4543

CUT LEVEL 5

Bg

CORTES CUT 5
EN 388, EN 420
Ръкавици изработени от плетено безшевно трико
от стъклени влакна, HDPE и полиестер, топени в
полиуретан длани и пръсти,  устойчивост на 
срязване ниво 5
РАЗМЕР: 10
КОД: 70255001

En Knitted seamless gloves from glass fibre, HDPE
and nylon, with dipped in PU palm and fingers, cut
resistance level 5.
SIZE: 10
CODE: 70255001

4543

ПРОТИВОСРЕЗНИ

CUT RESISTANT

НОВОNEW
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Bg

immer
EN 374-1, EN 374-5, EN 388, EN 407, EN 420
Химически устойчиви ръкавици от нитрил с
многослойна хоризонтална структура. Абсорбират
течностите, поддържат повърхността суха,
противохлъзгащи. С уникална противосрезна
подплата в сигнален цвят. В случай на срязване на
горния слой при работа, веднага ще забележите,
че ръкавицата трябва да се подмени. Специалната
противоплъзгаща повърхност на дланта и пръстите
осигурява перфектно захващане за материалите по
време на работа. 
ДЪЛЖИНА: 35 см
РАЗМЕР: 9, 10
КОД: 07000122

En Nitrile chemical resistant gloves designed with multilevel 
horizontal structures, which absorbs the liquid, keeps the 
surface dry, ensures excellent grip. With unique anti-cut lining 
in high-vis colour. In case of cut, will be immediately visible 
that the glove needs to be change. Special anti-slip surface 
finish in the palm and fingers ensures perfect grip to the user. 
LENGHT: 35 cm
SIZE: 9, 10
CODE: 07000122

4343dJKL

Bg

SHOWA 542X CUT 3
EN 388, EN 407, EN 420
Гъвкави и леки, безшевни плетени ръкавици, 
изработени от полиетилен с висока плътност 
(HPPE). Осигуряват ефективна защита срещу 
прорязване, износване и разкъсване. Без 
покритие, еластичен маншет. Устойчивост на 
срязване ниво 3. Устойчивост на износване и 
разкъсване максимално ниво 4.
РАЗМЕР: 6/S, 7/M, 8/L, 9/XL
КОД: 70428017

En A flexible, light glove, made from High Performance 
Polyethylene (HPPE), seamless knit. Provides 
effective protection against cuts, abrasion and 
rips. Uncoated, elasticated cuff, standard finish, 
without special treatment. Cut level 3. Level 4
(maximum) resistance for abrasion and tears.
SIZE: 6/S, 7/M, 8/L, 9/XL
CODE: 70428017

4340

CUT LEVEL 3

Bg

SHOWA s-tex 581
EN 374-2, EN 374-3, EN 388, EN 407, EN 420
Ръкавици противосрезни - ниво 5, изработени от Hagane 
Coil® (стоманени нишки/полиамид/полиестер) подсилени 
с Kevlar®, изключително леки. Топени в микропореста пяна 
от нитрил на дланите и пръстите. Изключително еластични, 
противоплъзгащи, подходящи за работа при сухи и леко 
омаслени работни среди. Характеристики: Противосрезни- 
Ниво 5 (EN388: 2003) ISO 13997: Ниво Е, леки, изработени 
от 13 gauge Hagane Coil® с Kevlar®, нитрилово покритие от 
микропореста пяна, устойчивост на износване и разкъсване 
ниво 4 (EN388), ергономично прилягане, идеални за 
ползване при работа с маслени компоненти и материали, 
които са с висока степен на механичен риск 
РАЗМЕР: L, XL
КОД: 07000097

En Extremely lightweight, yet highly cut resistant, S-TEX 581
features a microporous foamed nitrile palm coating over
a Hagane Coil® liner reinforced with Kevlar®. Incredibly
supple and enhances grip in dry and light oily conditions.
Characteristics: -Cut Level 5 (EN388: 2003) ISO 13997:Level 
E, lightweight, 13 gauge engineered Hagane Coil®liner with 
Kevlar®, embossed microporous nitrile palm, microporous 
foam nitrile coating, foam nitrile coating provides an abrasion 
resistance level of 4 (EN388: 2003), ergonomic fit -Ideal for 
the secure handling of oily components and materials that 
present a high degree of mechanical risk
SIZE: L, XL
CODE: 07000097

4542

Cat. II
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Bg

CAPELLA BAT
EN 388, EN 420
Защитна противосрезна престилка. Метални халки
РАЗМЕР: 60 x 55 см
КОД: 40708001

En Protective apron against cutting. Metal rings
SIZE: 60x55 см
CODE: 40708001

Bg

Chain
EN 420, EN 1082-1
Ръкавици изработени от неръждаеми стоманени халки 
с текстилна, пристягаща лента в областта на китката 
и максимална защита от порязване, подходяща за 
месари. Дължина на маншета 80 мм.

En Gloves made from stainless steel rings, with textile
tightening strap and maximum cut protection, suitable for 
butchers. With 80 mm wide cuff.

CETIA CUT 5 
ДЪЛЖИНА/LENGTH: 56 СМ
КОД/CODE: 70526003

CHAIN 
РАЗМЕР/SIZE: 2XS - 2XL
КОД/CODE: 70501001 CHAIN 

РАЗМЕР/SIZE: M - 2XL
КОД/CODE: 70501003

POCHARD 
ДЪЛЖИНА/LENGTH: 56 СМ
КОД/CODE: 51008010

POCHARD 
ДЪЛЖИНА/LENGTH: 35 СМ
КОД/CODE: 51008009

POCHARD 
ДЪЛЖИНА/LENGTH: 25 СМ
КОД/CODE: 51008008

CETIA CUT 5 
ДЪЛЖИНА/LENGTH: 45 СМ
КОД/CODE: 70526002

CETIA CUT 5 
ДЪЛЖИНА/LENGTH: 36 СМ
КОД/CODE: 70526001

Bg

cetia CUT 5
EN 388, EN 420, EN 470
Защитен ръкавел противосрезен, изработен 
от материал Taeki - защита срещу рязане и 
температура до до 100°C.
РАЗМЕР: 10

En Protective anti-cut sleeve, heat resistant up to 100
degrees
SIZE: 10

454xx1xxxx

Bg

pochard
EN 388, EN 420, EN 470
KEVLAR, противосрезни, топлозащитни
РАЗМЕР: uni

En Seamless Kevlar arm sleeve
SIZE: uni

134xcx1xxx
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Bg

ДИЕЛЕКТРИЧНО КИЛИМЧЕ
IEC 60243-1
МАТЕРИАЛ: висококачествен естествен каучук, за 
работа с ел. съоръжения под напрежение до 20 kV
РАЗМЕР: 80/ 80 см
КОД: 50902001

En MATERIAL: high quality natural rubber, for working with 
electrical equipment up to 20 kV
SIZE: 80/ 80 cm
CODE: 50902001

Bg

ДИЕЛЕКТРИЧНИ ръкавици
EN 60903
Диелектричните ръкавици са предназначени за защита 
от електрически ток при работа в електрически уредби 
и електрически мрежи до и над 1000 V.
РАЗМЕР: 10

En Dielectric gloves are designed to protect against electrical 
shock when operating in electrical systems and electrical 
networks up to and above 1000 V
SIZE: 10

Bg

ДИЕЛЕКТРИЧНИ БОТИ
EN 60903
Диелектричните боти се използват като допълнително 
електрозащитно средство при напрежение до и над 
1000 V (до 20 kV) 
МАТЕРИАЛ: латекс
РАЗМЕР: uni
КОД: 50901001

En Dielectric boots are used as an auxiliary protective device 
for voltages up to and above 1000 V (up to 20 kV)
MATERIAL: latex
SIZE: uni
CODE: 50901001

1000 V
КОД/CODE: 50903005

2500 V
КОД/CODE: 50903004

10 000 V
КОД/CODE: 50903001

20 000 V
КОД/CODE: 50903002

30 000 V
КОД/CODE: 50903003
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