Pajisje për siguri në punë
Doreza
Pajisje mbrojtëse për kokë
Pajisje mbrojtëse për salduesit

Pajisje për siguri në punë

01/

Astari
/ Lëkurë
/ Tekstil

02/

Materiali i jashtëm

/ Lëkurë cilësore
/ Lëkurë
/ Lëkurë e rrotulluar (antilop)
/ Lëkurë anti abrazive e mveshur
me tekstil
/ Mikrofibër

03/

Mbrojtje nga shpimi
(mes-shuall)
/ Mbrojtje me çelik
/ Mbrojtje me kevlar

04/

Maja mbrojtëse

/ Prej çeliku
/ Kompozite (Më e lehtë dhe më
elastike nga ajo e çelikta, nuk reagon
në fushë magnetike, veti izoluese
termike dhe elektrike)
Të dy majat kanë shtresë gome për
rehati më të mirë.

05/

Shtroja

/ Shtrojë e ndashme antistatike
/ Shtrojë e ndashme antistatike,
anatomike

06/

Shuall

/ Shuall njështresorë poliuretani
/ Shuall dyshtresorë poliuretani
/ Shuall gome
(I qëndrueshëm në temp. deri 300⁰C)
/ TPU – Elastomer Termoplastik
(I qëndrueshëm në temp. deri 100⁰C)

01/ Materiali i brendshëm (astari)
02/ Materiali i jashtëm

03/ Mbrojtje nga shpimi
(messhuall)
05/ Shtroja

04/ Maja mbrojtëse

06/ Shualli
+300˚
- 40˚

+100˚
- 40˚

100%
METAL
FREE

SRA

SRB

SRC

NIVELET E MBROJTJES
Lloji

Këpucë pune

Këpucë për siguri në punë

Standardi

EN ISO 20347

EN ISO 20345

Niveli i mbrojtjes
Materiali i përdorur

Shuall rezistent ndaj vajit

Mbrojtje nga shkarkimi
elektrostatik (antistatike)
Absorbim i energjisë në thembër
(amortizim)
Nuk thithin ujin
(zmbrapsin ujin)
Qëndrueshmëri ndaj ndikimit të ujit
(të qëndrueshme ndaj ujit)
Mbrojtje nga shpimi
në shuall (messhuall)

Majë mbrojtëse për gishta

Shuall i presuar (shtypur)

01

02

03

Lëkurë dhe materiale tjera
(polimerë sintetikë ose jonatyrorë)

04

05

Polimerë sintetikë ose
natyrorë

SB

S1

S1P

S2

S2P

Lëkurë dhe materiale tjera
(polimerë sintetikë ose jonatyrorë)

S3

S4

S5

Polimerë sintetikë
ose natyrorë

PIKTOGRAMET

Shirit reflektues për
tu vërejtur më lehtë

SRA

Rezistente ndaj
rrëshqitjes,
SRA qeramikë dhe
detergjentë

Nuk thithin ujin

SRB

Rezistente ndaj
rrëshqitjes
SRB - metal dhe
glicerinë

Rezistente ndaj
rrëshqitjes
SRC - qeramikë,
detergjent,
metal dhe glicerinë

Të qëndrueshme ndaj ujit

Antistatike

Mbrojtje nga shpimi

Shuall i qëndrueshëm
ndaj vajit

SRC

Amortizim

Majë mbrojtëse për gishta

100%
METAL
FREE

100% pa metal –
nuk përmbajnë
metal

+300˚
- 40˚

Shuall gome, të qëndrueshme
në temperatura:
prej -40 deri +300ºC (1min),
prej -40 deri +150ºC (30min)

+100˚
- 40˚

Shuall TPU, i qëndrueshëm në
temperatura
prej -40 deri +100ºC (30min)
Qëndrueshmëri e lartë në
gërvishtje dhe gërryerje.

Ultra light - Jashtëzakonisht
të lehta në peshë

O1
O1

Corona - e thellë
faqe 22

O1

Corona - e shkurtë
faqe 22

O1

Jogger Sport
faqe 30

O1

Digiti M
faqe 26

O1

Jogger Stripe
faqe 29

O1

Digiti W
faqe 26

O1

Jogger GoldNet
faqe 32

O1

Jogger Azure
faqe 33

O1

Jogger XQT
faqe 30

O1

Jogger Black
faqe 33

O1

Kronos - e thellë
faqe 21

O1

Kronos - e shkurtë
faqe 21

O2
O2

Camel - oker
faqe 20

O2

Camel - e zezë
faqe 20

O2

Libra - e thellë
faqe 22

O2

Libra - e shkurtë
faqe 22

O2

Redita
faqe 25

O2

Jogger Etna
faqe 31

O1

Jogger Cobalt
faqe 29

O1

Jogger Coyote
faqe 33

O1

Leon - e thellë
faqe 21

O1

Jogger Vivid
faqe 30

O1

Leon - e shkurtë
faqe 21

Jogger Mike
faqe 29

O1

O1

Jogger SkyNet
faqe 32

O1

Orion
faqe 24

Sirocco
faqe 18

O4

O1

Triton
faqe 22

S1P
O4

Standard - e bardhë
faqe 34

O1

O4

Standard - e zezë
faqe 34

O4

Standard - e gjelbër
faqe 34

S1P

Atina
faqe 28

S1P

Cyclone - e thellë
faqe 21

S1P

Cyclone - e shkurtë
faqe 21

S1P
S1P

Jogger
faqe 31

S1P

Kastor - e thellë
faqe 19

S1P

S1P

Kastor - e shkurtë
faqe 19

Monza - e thellë
faqe 21

S2

S1P

Monza - e shkurtë
faqe 21

S1P

Pegazus - e thellë
faqe 17

S3
S2

Kalmia
faqe 27

S2

Lotus
faqe 27

S3

Sneakers - e thellë
faqe 18

S2

Mistral
faqe 25

S3

Sneakers - e shkurtë
faqe 18

S3

Digo - e thellë
faqe 16

S3

Solano - e thellë
faqe 15

S3

Digo - e shkurtë
faqe 16

S3

Solano - e shkurtë
faqe 15

S3

Poluks - e thellë
faqe 15

S3

Taurus - e thellë
faqe 17

S3

Taurus - e shkurtë
faqe 17

S1P

S1P

Pegazus - e shkurtë
faqe 17

Phoenix
faqe 23

S3

S1P

Pluton
faqe 19

S3

Poluks - e shkurtë
faqe 15

Rezisto
faqe 14

Sintra
faqe 28

S1P

S3

Rubber Guard - e thellë
faqe 14

Rubber Guard - e shkurtë

faqe 14

S3

S5

Rokon - e zezë
faqe 34

S5

Rokon - e verdhë
faqe 34

SB

Melia
faqe 26

SB

Selago
faqe 26

S3

Sienna - e shkurtë
faqe 16

Sienna - e thellë
faqe 16

SB

S3

S1P

Zoro
faqe 24

Vega
faqe 23

S3

S5

Varmo
faqe 20

S1P

PAJISJE PËR SIGURI NË PUNË

REZISTO

Veshja e brendshme
3D Hong Kong tekstil
mundëson ajrosjen e lëkurës

Majë mbrojtëse për gishta
E çeliktë

Majë mbrojtëse për gishta
Kompozite

Materiali i jashtëm
Lëkurë e kthyer, ngjyrë kafe

Materiali i jashtëm
Lëkurë

Messhuall
Prej Kevlari

Art. 05359001... 36-47 - e thellë
Sipas standardit EN ISO 20345:2011

SHUALL Prej gome
SHTROJË Antistatike, anatomike / mund të heqet dhe ndërrohet
PESHA 710 g / për copë nr. 42
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Veshja e brendshme
3D Hong Kong tekstil
mundëson ajrosjen e lëkurës

SRC
+300˚
- 40˚

S3

RUBBER GUARD

Art. 05359151... 36-47 - E thellë / Art. 05359150... 36-47 - E shkurtë
Sipas standardit EN ISO 20345:2011

SHUALL Prej gome
SHTROJË Antistatike, anatomike / mund të heqet dhe ndërrohet
PESHA 720 g (e thellë); 670 g (e shkurtë) / për copë nr. 42

SRC

+300˚
- 40˚

S3

Messhuall
Prej Kevlari

PAJISJE PËR SIGURI NË PUNË

POLUKS

Art. 05357061... 36-47 - e thellë / Art. 05357060... 36-47 - e shkurtë
Sipas standardit EN ISO 20345:2011

SHUALL Dyshtresorë prej poliuretani
SHTROJË Antistatike / mund të heqet dhe ndërrohet
PESHA 700 g (e thellë); 660 g (e shkurtë) / për copë nr. 42

SRC

S3

Veshja e brendshme
3D Hong Kong tekstil
mundëson ajrosjen e lëkurës

Veshja e brendshme
3D Hong Kong tekstil
mundëson ajrosjen e lëkurës

Majë mbrojtëse për gishta
Kompozite

Majë mbrojtëse për gishta
Kompozite

Materiali i jashtëm
Lëkurë e zezë anilinë

Materiali i jashtëm
Lëkurë e kthyer/textil

Messhuall
Prej Kevlari

SOLANO

Art. 05357070... 36-47 - e thellë / Art. 05357071... 36-47 - e shkurtë
Sipas standardit EN ISO 20345:2011

Messhuall
Prej Kevlari

SHUALL Dyshtresorë prej poliuretani
SHTROJË Antistatike / mund të heqet dhe ndërrohet
PESHA 590 g (e thellë); 560 g (e shkurtë) / për copë nr. 42

SRC
100%
METAL
FREE

S3
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PAJISJE PËR SIGURI NË PUNË
Veshja e brendshme
3D Hong Kong tekstil,
mundëson ajrosjen e lëkurës

Veshja e brendshme
3D Hong Kong +
membranë zmbrapsëse uji

Majë mbrojtëse për gishta
Kompozite

Majë mbrojtëse për gishta
Prej çeliku

Materiali i jashtëm
Lëkurë

Materiali i jashtëm
Lëkurë anilinë
MEMBRANA

VAGOTEX

mundëson qëndr.
ndaj ujit, gjendet
nën veshjen e
brendshme

SIENNA

Art. 05357031... 36-47 - e thellë / Art. 05357030... 36-47 - e shkurtë
Sipas standardit EN ISO 20345:2011

SHUALL Njështresorë prej poliuretani
SHTROJË Antistatike, anatomike / mund të heqet dhe ndërrohet
PESHA 570 g (e thellë); 530 g (e shkurtë) / për copë nr. 42
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SRC

100%
METAL
FREE

S3

Messhuall
Prej Kevlari

DIGO

Art. 05358061... 36-47 - e thellë / Art. 05358060... 36-47 - e shkurtë
Sipas standardit EN ISO 20345:2011

SHUALL Dyshtresorë prej poliuretani
SHTROJË Antistatike, anatomike / mund të heqet dhe të ndërrohet
PESHA 740 g (e thellë); 720 g (e shkurtë) / për copë nr. 42

SRC

S3

Messhuall
Prej çeliku

PAJISJE PËR SIGURI NË PUNË

TAURUS

Art. 05357050... 36 - 47 - e thellë / Art. 05357040... 36 - 47 - e shkurtë
Sipas standardit EN ISO 20345:2011

SHUALL Dyshtresorë poliuretani
SHTROJË Antistatike / mund të heqet dhe të ndërrohet
PESHA 710 g (e thellë); 670 g (e shkurtë) / për copë nr. 42

SRC

S3

Veshja e brendshme
Textil i zi

Veshja e brendshme
Tekstil i zi

Majë mbrojtëse për gishta
Prej çeliku

Majë mbrojtëse për gishta
Prej çeliku

Materiali i jashtëm
Lëkurë e zezë

Materiali i jashtëm
Lëkurë e zezë

Messhuall
Prej çeliku

PEGAZUS

Art. 05357701... 36 - 47 - e thellë / Art. 05357700... 36 - 47 - e shkurtë
Sipas standardit EN ISO 20345:2007

Messhuall
Prej çeliku

SHUALL Dyshtresorë poliuretani
SHTROJË Antistatike / mund të heqet dhe ndërrohet
PESHA 690 g (e thellë); 650 g (e shkurtë) / për copë nr. 42

SRC

S1P
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PAJISJE PËR SIGURI NË PUNË
Veshja e brendshme
3D Hong Kong tekstil
mundëson ajrosjen e lëkurës

Veshja e brendshme
3D Hong Kong tekstil
mundëson ajrosjen e lëkurës

SUPER
COMFORT
Majë e madhe,
ofron
komfor shtesë

Majë mbrojtëse për gishta
Kompozite
Materiali i jashtëm
Tekstil/najlon
Materiali i jashtëm
Lëkurë e zezë me antiabraziv

SIROCCO

SNEAKERS

SHUALL Dyshtresorë poliuretani
SHTROJË Antistatike, anatomike / mund të heqet dhe të ndërrohet
PESHA 400 g / për copë nr. 42

SHUALL Dyshtresorë poliuretani
SHTROJË Antistatike, anatomike / mund të heqet dhe të ndërrohet
PESHA 640 g (e thellë); 570 g (e shkurtë) / për copë nr. 42

Art. 05351000... 36 - 47
Sipas standardit EN ISO 20347:2004
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SRC

O1

Art. 05357019... 36-47 - e thellë / Art. 05357010... 36-47 - e shkurtë
Sipas standardit EN ISO 20345:2011

SRC

S3

Messhuall
Prej Kevlari

PAJISJE PËR SIGURI NË PUNË
Veshja e brendshme
3D Hong Kong tekstil
mundëson ajrosjen e lëkurës

Veshja e brendshme
3D Hong Kong tekstil
mundëson ajrosjen e lëkurës

SUPER
COMFORT

SUPER
COMFORT

Majë e madhe,
ofron
komfor shtesë

Majë e madhe,
ofron
komfor shtesë

Majë mbrojtëse për gishta
Kompozite

Majë mbrojtëse për gishta
Kompozite

Materiali i jashtëm
Lëkurë e kthyer ngjyrë e zezë, me
lëkurë antilop ngjyrë hiri te thembra
dhe maja e këpucës

KASTOR

Art. 05355111... 36-47 - e thellë / Art. 05355110... 36-47 - e shkurtë
Sipas standardit EN ISO 20345:2011

SHUALL Dyshtresorë poliuretani
SHTROJË Antistatike, anatomike / mund të heqet dhe të ndërrohet
PESHA 640 g (e thellë); 600 g (e shkurtë) / për copë nr. 42

SRC

S1P

Messhuall
Prej Kevlari

Materiali i jashtëm
Lëkurë cilësore antilop “Italiana”

PLUTON

Messhuall
Prej Kevlari

Art. 05355500... 36 - 47
Sipas standardit EN ISO 20345:2007

SHUALL Dyshtresorë poliuretani
SHTROJË Antistatike, anatomike / mund të heqet dhe të ndërrohet
PESHA 630 g / për copë nr. 42

SRA
100%
METAL
FREE

S1P
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PAJISJE PËR SIGURI NË PUNË

Veshja e brendshme
Prej gëzofi

Veshja e brendshme
3D Hong Kong tekstil
mundëson ajrosjen e lëkurës
Majë mbrojtëse për gishta
Kompozite
Materiali i jashtëm
Lëkurë anilinë

Materiali i jashtëm
E zezë: Lëkurë anilinë / najlon
Okër: Lëkurë e kthyer / najlon

CAMEL

VARMO

SHUALL Njështresorë poliuretani
SHTROJË Antistatike, anatomike / mund të heqet dhe të ndërrohet
PESHA 580 g (ngj e zezë dhe okër) / për copë nr. 42

SHUALL Dyshtresorë poliuretani
SHTROJË Antistatike, anatomike / mund të heqet dhe të ndërrohet
PESHA 760 g / për copë nr. 42

Art. 05350110... 36-47 - E zezë / Art. 05350111... 36-47 - Ngj. Okër
Sipas standardit EN ISO 20345:2011
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SRC

O2

Messhuall
Prej Kevlari

Art. 05350241... 36-47
Sipas standardit EN ISO 20345:2011

SRC

100%
METAL
FREE

S3

PAJISJE PËR SIGURI NË PUNË
Veshja e brendshme
Tekstil i zi

Veshja e brendshme
Tekstil i zi

Majë mbrojtëse për gishta
Prej çeliku

Majë mbrojtëse për gishta
Prej çeliku

Materiali i jashtëm
Lëkurë antilop në kombinim me
najlon dhe shirit reﬂektues 3M
në thembër (syri i maces).

Materiali i jashtëm
Lëkurë antilop në kombinim me
najlon dhe shirit reﬂektues 3M
në thembër (syri i maces).

MONZA / LEON

CYCLONE / KRONOS

Art. 05357570... 36 - 47 - e thellë / Art. 05357580... 36 - 47 - e shkurtë
Sipas standardit EN ISO 20345:2007 / MONZA

Art. 05357661... 36 - 47 - e thellë / Art. 05357660... 36 - 47 - e shkurtë
Sipas standardit EN ISO 20345:2007 / CYCLONE

Art. 05356570... 36 - 47 - e thellë / Art. 05356580... 36 - 47 - e shkurtë
Sipas standardit EN ISO 20347:2004 / LEON

Pamje e shuallit për modelet Monza dhe Leon

Messhuall
Prej çeliku

Monza dhe Leon

SRC

S1P

Art. 05357691... 36 - 47 - e thellë / Art. 05357690... 36 - 47 - e shkurtë
Sipas standardit EN ISO 20347:2004 / KRONOS

Pamje e shuallit për modelet Cyclone dhe Kronos

SHUALL Njështresorë poliuretani
SHTROJË Antistatike / mund të heqet dhe ndërrohet
PESHA Monza 610 g (e thellë); 590 g (e shkurtë) / Leon 450 g (e thellë); 430 g (e shkurtë) për copë
MODELI I NJËJTË
EKZISTON EDHE ME
NIVELIN MBROJTËS -

O1
MODELI LEON

Messhuall
Prej çeliku

Cyclone dhe Kronos

SHUALL Njështresorë poliuretani
SHTROJË Antistatike / mund të heqet dhe ndërrohet
PESHA Cyclone 630 g (e thellë); 570 g (e shkurtë) / Kronos 430 g (e thellë); 390 g (e shkurtë) për copë

SRC

S1P

MODELI I NJËJTË
EKZISTON EDHE ME
NIVELIN MBROJTËS - O1

MODELI KRONOS

21

PAJISJE PËR SIGURI NË PUNË

Veshja e brendshme
Tekstil i zi

Materiali i jashtëm
Lëkurë

Materiali i jashtëm
Lëkurë antilop ngjyrë hiri
me vrima (perforacion)

Veshja e brendshme
Tekstil i zi

Materiali i jashtëm
Lëkurë

CORONA

TRITON

Art. 0535729136... 36 - 47 - e shkurtë
Sipas standardit EN ISO 20347:2004

Art. 05357491... 36 - 46 - e thellë / Art. 05357490... 36 - 46 - e shkurtë
Sipas standardit EN 20347:2004.

SHUALL Njështresorë poliuretani
SHTROJË Antistatike/ mund të heqet dhe ndërrohet
PESHA 420 g (e thellë); 400 g (e shkurtë) / për copë nr. 42

SHUALL Njështresorë poliuretani
SHTROJË Antistatike / mund të heqet dhe ndërrohet
PESHA 420 g / për copë nr. 42

SHUALL Njështresorë poliuretani
SHTROJË Antistatike / mund të heqet dhe ndërrohet
PESHA 410 g (e thellë); 390 g (e shkurtë) / për copë nr. 42

Art. 05356901... 36 - 47 - e thellë / Art. 05356900... 36 - 47 - e shkurtë
Sipas standardit EN ISO 20347:2004
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Veshja e brendshme
Tekstil i zi

SRC

O1

SRC

O1

LIBRA

SRC

O2

PAJISJE PËR SIGURI NË PUNË

VEGA

Art. 05354001... 36 - 47
Sipas standardit EN ISO 20345:2011

SHUALL Njështresorë poliuretani
SHTROJË Antistatike / mund të heqet dhe ndërrohet
PESHA 590 g / për copë nr. 42

SRC

S1P

Veshja e brendshme
Tekstil i zi

Veshja e brendshme
3D Hong Kong tekstil
mundëson ajrosjen e lëkurës

Majë mbrojtëse për gishta
Prej çeliku

Majë mbrojtëse për gishta
Kompozite

Materiali i jashtëm
Lëkurë e zezë

Materiali i jashtëm
Lëkurë antilop me vrima

Messhuall
Prej çeliku

PHOENIX

Art. 05354091... 36 - 47
Sipas standardit EN ISO 20345:2011

Messhuall
Prej Kevlari

SHUALL Dyshtresorë poliuretani
SHTROJË Antistatike / mund të heqet dhe ndërrohet
PESHA 540 g / për copë nr. 42

SRC

S1P
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PAJISJE PËR SIGURI NË PUNË
Veshja e brendshme
3D Hong Kong tekstil
mundëson ajrosjen e lëkurës

Veshja e brendshme
3D Hong Kong tekstil
mundëson ajrosjen e lëkurës

Majë mbrojtëse për gishta
Kompozite

Materiali i jashtëm
Mikrofibër me vrima

ORION

ZORO

SHUALL Njështresorë poliuretani
SHTROJË Antistatike / mund të heqet dhe ndërrohet
PESHA 370 g (e zezë dhe e bardhë) / për copë nr. 42

SHUALL Dyshtresorë poliuretani
SHTROJË Antistatike, anatomike / mund të heqet dhe të ndërrohet
PESHA 490 g / për copë nr. 42

Art. 05354101... 36-47
Sipas standardit EN ISO 20345:2011
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Materiali i jashtëm
Lëkurë e kthyer / najlon

SRC
100%
METAL
FREE

O1

Messhuall
Prej Kevlari

Art. 05357800... 36 - 47
Sipas standardit EN 20345:2007

SRC
100%
METAL
FREE

S1P

PAJISJE PËR SIGURI NË PUNË
Veshja e brendshme
që liron avullin e ujit,
të qëndrueshme ndaj grisjes

Veshja e brendshme
3D Hong Kong tekstil
mundëson ajrosjen e lëkurës

Materiali i jashtëm
mikrofibër sintetik i zi, me
kapëse dhe gjuhëz prej tekstilit
Avana dhe shirit reﬂektues

Majë mbrojtëse për gishta
Kompozite
Materiali i jashtëm
Lëkurë, Micro-Dry
që liron avullin e ujit

MISTRAL

REDITA

SHUALL Dyshtresorë poliuretani
SHTROJË Antistatike, anatomike / mund të heqet dhe të ndërrohet
PESHA 430 g / për copë nr. 42

SHUALL Njështresorë poliuretani
SHTROJË Antistatike, anatomike / mund të heqet dhe të ndërrohet
PESHA 360 g / për copë nr. 42

Art. 05357090... 36 - 47
Sipas standardit EN 20345:2011

Art. 05353030... 35 - 42
Sipas standardit EN ISO 20347:2011

SRC
100%
METAL
FREE

S2

SRC

100%
METAL
FREE

O2
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PAJISJE PËR SIGURI NË PUNË

Materiali i jashtëm
Lëkurë me vrima

Veshja e brendshme
Sintetike

Materiali i jashtëm
Lëkurë me vrima

Veshja e brendshme
Sintetike

Materiali i jashtëm
Mikrofibër që liron avullin e ujit

Veshja e brendshme
Liron avullin e ujit, antibakteriale, të qëndrueshme
në grisje
Majë mbrojtëse për gishta
Kompozite

DIGITI-W
Art. 05353090... 36-42

DIGITI-M
Art. 05353091... 40-46

SHUALL Njështresorë poliuretani
SHTROJË Prej lëkure
PESHA 280 g (Digiti-W); 300 g (Digiti-M) / për copë nr. 42
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O1

MELIA

Art. 05357210... 36 - 47
Sipas standardit EN 20345:2011

Veshja e brendshme
Liron avullin e ujit, antibakteriale, të qëndrueshme në grisje
Majë mbrojtëse për gishta
Kompozite

SELAGO

Art. 05357222... 36 - 47
Sipas standardit EN 20345:2011

SHUALL Njështresorë poliuretani
SHTROJË Antistatike, anatomike / mund të heqet dhe të ndërrohet
PESHA 420 g (Melia); 420 g (Selago) / për copë nr. 42

SRC
100%
METAL
FREE

Materiali i jashtëm
Mikrofibër që liron
avullin e ujit

SB

PAJISJE PËR SIGURI NË PUNË

Veshja e brendshme
Liron avullin e ujit, antibakteriale,
e qëndrueshme në grisje

Veshja e brendshme
Liron avullin e ujit, antibakteriale,
të qëndrueshme në grisje

Majë mbrojtëse për gishta
Kompozite

Majë mbrojtëse për gishta
Kompozite

Materiali i jashtëm
Mikrofibër që liron avullin

Materiali i jashtëm
Mikrofibër lirues avulli nga
njëra pjesë + gjuhëz e qepur

LOTUS

KALMIA

SHUALL Njështresorë poliuretani
SHTROJË Antistatike / mund të heqet dhe ndërrohet
PESHA 430 g / për copë nr. 42

SHUALL Dyshtresorë poliuretanii
SHTROJË Antistatike / mund të heqet dhe ndërrohet
PESHA 440 g / për copë nr. 42

Art. 05357220... 36-47
Sipas standardit EN ISO 20345:2011

SRC
100%
METAL
FREE

Art. 05357230... 36 - 47
Sipas standardit EN 20345:2011

S2

SRC
100%
METAL
FREE

S2
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PAJISJE PËR SIGURI NË PUNË

ATINA

Art. 05357131... 36 - 47
Sipas standardit EN 20345:2007

Veshja e brendshme
3D Hong Kong tekstil
mundëson ajrosjen e lëkurës

Majë mbrojtëse për gishta
Kompozite

Majë mbrojtëse për gishta
Kompozite

Materiali i jashtëm
Lëkurë Antiabrazive me thurje
tekstili ngj kaltër-hiri

Materiali i jashtëm
Lëkurë e kthyer, me vrima

Messhuall
Prej Kevlari

Messhuall
Prej Kevlari

SINTRA

Art. 05358500... 36-47
Sipas standardit EN ISO 20345:2011

SHUALL Dyshtresorë poliuretanii
SHTROJË Antistatike / mund të heqet dhe ndërrohet
PESHA 660 g / për copë nr. 42
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Veshja e brendshme
3D Hong Kong tekstil
mundëson ajrosjen e lëkurës

SRC
100%
METAL
FREE

S1P

SHUALL Dyshtresorë poliuretanii
SHTROJË Antistatike / mund të heqet dhe ndërrohet
PESHA 650 g / për copë nr. 42

SRC

S1P

PAJISJE PËR SIGURI NË PUNË

Veshja e brendshme
3D Hong Kong tekstil
mundëson ajrosjen e lëkurës

Veshja e brendshme
Lëkurë
Materiali i jashtëm
Lëkurë Antiabrazive me thurje
tekstili ngj kaltër-hiri

Materiali i jashtëm
Lëkurë e kthyer /najlon

Veshja e brendshme
Lëkurë/3D Hong Kong tekstil
mundëson ajrosjen e lëkurës

Materiali i jashtëm
Lëkurë e kthyer /najlon

JOGGER MIKE

JOGGER STRIPE
Art. 05357320... 36 - 47
Sipas standardit EN 20345:2007

Art. 05357321... 36-47
Sipas standardit EN ISO 20345:2011

SHUALL Elastomer termoplastik
SHTROJË Antistatike, anatomike / mund të heqet dhe të ndërrohet
PESHA 440 g / për copë nr. 42

SHUALL Elastomer termoplastik
SHTROJË Antistatike, anatomike / mund të heqet dhe të ndërrohet
PESHA 420 g / për copë nr. 42

SHUALL Elastomer termoplastik
SHTROJË Antistatike, anatomike / mund të heqet dhe të ndërrohet
PESHA 430 g / për copë nr. 42

Art. 05357300... 36 - 47
Sipas standardit EN 20345:2007

SRC

+100˚
- 40˚

100%
METAL
FREE

O1

SRC
+100˚
- 40˚

O1

JOGGER COBALT

SRC
+100˚
- 40˚

O1
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PAJISJE PËR SIGURI NË PUNË

Veshja e brendshme
3D Hong Kong tekstil
mundëson ajrosjen e lëkurës

Materiali i jashtëm
Lëkurë e kthyer/najlon

Materiali i jashtëm
Lëkurë e kthyer/tekstil.
Shirit reﬂektues 3M
(syri i maces) në thembër

Veshja e brendshme
3D Hong Kong tekstil
mundëson ajrosjen e lëkurës

Materiali i jashtëm
Lëkurë e kthyer

JOGGER XQT

JOGGER SPORT
Art. 05357335... 36 - 47
Sipas standardit EN 20345:2007

Art. 05357340... 36-47
Sipas standardit EN ISO 20345:2011

SHUALL Elastomer termoplastik
SHTROJË Antistatike, anatomike / mund të heqet dhe të ndërrohet
PESHA 410 g / për copë nr. 42

SHUALL Elastomer termoplastik
SHTROJË Antistatike, anatomike / mund të heqet dhe të ndërrohet
PESHA 430 g / për copë nr. 42

SHUALL Elastomer termoplastik
SHTROJË Antistatike, anatomike / mund të heqet dhe të ndërrohet
PESHA 460 g / për copë nr. 42

Art. 05357323... 36 - 47
Sipas standardit EN 20345:2007
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Veshja e brendshme
3D Hong Kong tekstil
mundëson ajrosjen e lëkurës

SRC

+100˚
- 40˚

100%
METAL
FREE

O1

SRC

+100˚
- 40˚

100%
METAL
FREE

O1

JOGGER VIVID

SRC

+100˚
- 40˚

100%
METAL
FREE

O1

PAJISJE PËR SIGURI NË PUNË
Veshja e brendshme
Lëkurë

Veshja e brendshme
Lëkurë

Majë mbrojtëse për gishta
Prej çeliku
Materiali i jashtëm
Lëkurë / Lëkurë e kthyer e lëmuar

Materiali i jashtëm
Lëkurë Antilop, gjuhëz e mveshur me
gëzof, shirit reﬂektues 3M

JOGGER

Messhuall
Prej Kevlari

Art. 05357331... 36-47
Sipas standardit EN ISO 20345:2007

SHUALL Elastomer termoplastik
SHTROJË Antistatike, anatomike / mund të heqet dhe të ndërrohet
PESHA 550 g / për copë nr. 42

SRC
+100˚
- 40˚

S1P

JOGGER ETNA
Art. 05357361... 36-47
Sipas standardit EN ISO 20345:2011

SHUALL Elastomer termoplastik
SHTROJË Antistatike, anatomike / mund të heqet dhe të ndërrohet
PESHA 510 g / për copë nr. 42

SRC

+100˚
- 40˚

100%
METAL
FREE

O2
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PAJISJE PËR SIGURI NË PUNË
Veshja e brendshme
3D Hong Kong tekstil
mundëson ajrosjen e lëkurës

Materiali i jashtëm
Lëkurë e kthyer / Najlon

Materiali i jashtëm
Lëkurë e kthyer / Najlon

JOGGER GOLDNET

JOGGER SKYNET

SHUALL Elastomer termoplastik
SHTROJË Antistatike / mund të heqet dhe ndërrohet
PESHA 450 g / për copë nr. 42

SHUALL Elastomer termoplastik
SHTROJË Antistatike / mund të heqet dhe ndërrohet
PESHA 430 g / për copë nr. 42

Art. 05357350... 36-47
Sipas standardit EN ISO 20345:2011
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Veshja e brendshme
3D Hong Kong tekstil
mundëson ajrosjen e lëkurës

SRC

+100˚
- 40˚

100%
METAL
FREE

O1

Art. 05357351... 36-47
Sipas standardit EN ISO 20345:2011

SRC

+100˚
- 40˚

100%
METAL
FREE

O1

PAJISJE PËR SIGURI NË PUNË

Veshja e brendshme
3D Hong Kong tekstil
mundëson ajrosjen e lëkurës

Materiali i jashtëm
Lëkurë e kthyer / tekstil

Veshja e brendshme
3D Hong Kong tekstil
mundëson ajrosjen e lëkurës

Materiali i jashtëm
Lëkurë e kthyer / tekstil

Veshja e brendshme
3D Hong Kong tekstil
mundëson ajrosjen e lëkurës

Materiali i jashtëm
Lëkurë e kthyer / najlon

JOGGER COYOTE

JOGGER AZURE
Art. 05357391... 36 - 47
Sipas standardit EN 20345:2007

Art. 05357392... 36-47
Sipas standardit EN ISO 20345:2011

SHUALL Elastomer termoplastik
SHTROJË Antistatike / mund të heqet dhe ndërrohet
PESHA 460 g / për copë nr. 42

SHUALL Elastomer termoplastik
SHTROJË Antistatike / mund të heqet dhe ndërrohet
PESHA 430 g / për copë nr. 42

SHUALL Elastomer termoplastik
SHTROJË Antistatike / mund të heqet dhe ndërrohet
PESHA 420 g / për copë nr. 42

Art. 05357390... 36 - 47
Sipas standardit EN 20345:2007

SRC

+100˚
- 40˚

100%
METAL
FREE

O1

SRC

+100˚
- 40˚

100%
METAL
FREE

O1

JOGGER BLACK

SRC

+100˚
- 40˚

100%
METAL
FREE

O1
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PAJISJE PËR SIGURI NË PUNË
Veshja e brendshme
Astar DTY

Veshja e brendshme
Astar DTY

Materiali i jashtëm
PVC + chemigum
Materiali i jashtëm
PVC + chemigum

Majë mbrojtëse për gishta
Prej çeliku

STANDARD

Art. 05350011... 36 - 47, e zezë / 05350021... 36 - 47, e gjelbër / 05350101... 36 - 47, e bardhë
Sipas standardit EN ISO 20347:2004

34

SRA

O4

ROKON

Art. 05350091... 36 - 47, e zezë / 05350031... 36 - 47, e verdhë
Sipas standardit EN ISO 20345:2011

SRA

PESHA
PESHA
PESHA

700 g (e bardhë) / për copë nr. 42
760 g (e zezë) / për copë nr. 42
730 g (e gjelbër) / për copë nr. 42

S5

PESHA
PESHA

Messhuall
Prej çeliku

1310 g (e zezë) / për copë nr. 42
1310 g (e verdhë) / për copë nr. 42

SHTROJA PËR KËPUCË

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Antistatike
Antibakteriale
Antifungicide
Ka amortizues të goditjes
Ka shtrojë për kalim të energjisë
Jastëk për largim të lagështisë, teret
shpejtë
Densitet i trefishtë
Mbështetje e rehatshme për tabanin
e shputës
Mbështetje për thembër

•
•
•

B01

AD109

MODELET E PËRSHTATSHME:
për të gjitha modelet e këpucëve përveç atij Jogger

MODELET E PËRSHTATSHME:
për të gjitha modelet e këpucëve përveç atij Jogger

Art. 05352003.. 37-47

Antistatike
Antibakteriale
Antifungicide
Ka amortizues të goditjes
Jastëk për largim të
lagështisë, teret shpejtë
Densitet i trefishtë
Mbështetje e rehatshme për
tabanin e shputës
Mbështetje për thembër

Art. 05352004.. 37-47
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SHTROJA PËR KËPUCË

•
•

•

•
•
•
•

Shtrojë antistatike
Mbështetje e përshtatshme për tabanin e
shputës
Mbështetje për thembër

•

PS03

RIO

MODELET E PËRSHTATSHME:
të gjitha llojet e këpucëve përveç atyre Jogger

MODELET E PËRSHTATSHME:
për të gjitha modelet Jogger

Art. 05352001.. 37- 47
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Art. 05352002.. 37-47

Antistatike
Anatomike
Ka amortizues të goditjes
Mbështetje e përshtatshme për
tabanin e shputës
Densitet i trefishtë

Doreza

Për të përmbushur këto kërkesa të pajisjeve për
mbrojtje personale, në industri është bërë
ndarja në tri kategori rreziku:

Shenjat në doreza

i vogël, kategoria I
01/ Rrezik
Kategoria I përfshinë dorezat mbrojtëse që

mbrojnë nga rreziqet minimale, ato janë paraparë
për përdorim në kushte ku përdoruesi mund vetë të
vlerësojë rrezikun dhe nivelin e nevojshëm të
mbrojtjes. Këtu hyjnë pajisjet e lehta për mbrojtje,
dorezat duhet të përmbushin kërkesat themelore
EN 420 dhe duhet të jenë të identifkuara me
shenjat CE. Nuk nevojitet testimi i mostrës, mjafton
licensa e përshtatshmërisë. Psh dorezat për kopsht.

DORËZA PËR SIGURI NË PUNË
Duart i kanë shërbyer njeriut në kryerjen
e shumë funksioneve jetësore. Zgjidhja
për mbrojtjen e tyre, natyrisht gjatë
kryerjes së punëve të rënda dhe të
rrezikshme, duhet të jetë e menduar
mirë, e përgjegjshme dhe e
përshtatshme.
Dorezat mbrojtëse përdoren gati në të
gjitha punët por edhe në jetën e
përditshme.
Kërkesat në lidhje me pajisjet për
mbrojtje personale dhe përgatitja e tyre,
në Evropë janë të rregulluara me
direktivat 89/686/EWG dhe janë
konkretizuar tutje me disa standarde dhe
ligje.

01 / Prodhuesi
02 /Nr. Art

mesatar, kategoria II
02/ Rrezik
Kategoria II përfshin dorezat për mbrojtje nga

rreziku i intensitetit të mesëm. Këtu nevojitet
kontrollë shtesë i mostrës. Dorezat e kësaj kategorie përveç shenjës CE duhet të kenë edhe
piktogramet e testimeve të kryera në mostra si dhe
llojin dhe nivelin e mbrojtjes të cilin e ofrojnë.
Psh në këtë kategori bien dorezat për mbrojtje nga
rreziqet mekanike.

03 / shenja CE
04 / Përmasa

i lartë, kategoria III
03/ Rrezik
Dorezat e kategorisë III janë paraparë për mbrojtje

nga lëndimet e rënda dhe të pariparueshme në
shëndet (dëmtimet fizike deri në nivel të rrezikut për
vdekje), në aso kushte ku shfrytëzuesi fundor nuk
mund ti dijë me kohë rreziqet potenciale.
Dorezat e kategorisë III, përveç piktogrameve, në
material duhet të kenë të shtypur edhe numrin
kontrollues të institutit i cili ka kryer
testimin-certifikimin.
Këtu përfshihen të gjitha pajisjet për mbrojtje
personale ku në rast defekti në to mund të ketë
pasoja të rënda për shëndetin e përdoruesit, psh
dorezat mbrojtëse nga kimikatet ose zjarri.

06 / Piktogram
shenj mbr.
07 / Udhëzime
05 / Kategoria

Standardet për doreza
EN 420 Kërkesa të përgjithshme për doreza

EN 407 Doreza për mbrojtje nga rreziku i djegies

Ky standard definon kushtet për dorezat mbrojtëse në aspekt të: përmasës së dorezave, shenjave dhe piktogrameve, si dhe
udhëzimeve për përdorim dhe mirëmbajtje.
Shenja CE ka origjinë nga togfjalëshi francez Conformité Européenne – Përshtatshmëri Evropiane. Kjo shenjë na informon
se produkti është projektuar dhe prodhuar në përputhje me të gjitha direktivat evropiane të shëndetit, sigurisë etj., që kanë të
bëjnë me këtë produkt. Kjo shenjë nuk ka të bëjë me cilësinë e produktit, por në sigurinë në përdorim të të njëjtit. Dorezat nuk
duhet të paraqesin rrezik nëse përdoren apo të nxisin lëndime.

Natyra dhe niveli i mbrojtjes prej rreziqeve të nxehtësisë tregohen me piktogram, i cili tregohet me 6 shifra, të cilat tregojnë
nivelin e kualitetit për tiparin e caktuar mbrojtës. Sa më i madh numri - aq më i mirë rezultati i testit, vlerësimi është 0 deri 4.

a.b.c.d.e.f.

аbcdef X-

EN 388 Doreza për mbrojtje nga rreziqet mekanike

a.b.c.d.

Dorezat që kanë këtë shenjë shërbejnë për mbrojtje të duarve nga nga rreziqet fizike dhe mekanike si: abrazioni, prerja me thikë,
shpimi dhe gërvishtja. Krahas piktogramin janë dhënë vlerësimet për katër nivele qëndrueshmërie - sa më i lartë vlerësimi aq më
e madhe qëndrueshmëria e dorezave në atë rrezik:
a - Qëndrueshmëri në abrazion ( gërryerje ), vlerësim 0 – 4
b - Qëndrueshmëri në prerje me thikë, vlerësim 0 – 5
c - Qëndrueshmëri në gërvishtje, vlerësim 0 - 4
d - Qëndrueshmëri në shpim, vlerësim 0 – 4

EN 12477 Doreza për mbrojtje gjatë saldimit
Ky standard përshkruan se si dorezat janë projektuar të sigurojnë mbrojtje për dorën dhe kyçin, gjatë saldimit. Kjo është
kombinim i standardeve (të testimit) EN 388 dhe EN 407. Dorezat për saldim sigurojnë mbrojtje nga stërpikja e vogël e
metalit të shkëputur, ekspozimi i nxehtësisë konvekse, nga rrezatimi i nxehtësisë dhe nga nxehtësia në prekje. Gjithashtu,
dorezat për saldim japin mbrojtje shumë të mirë nga rreziqet mekanike. Sipas karakteristikave dorezat për saldues ndahen
në dy tipe:

EN 374 Doreza për mbrojtje nga kimikatet dhe mikroorganizmat
Ky standard ka të bëjë me aftësinë e dorezave në mbrojtjen e përdoruesit nga kimikatet dhe / ose mikroorganizmat.
Ekzistojnë mbi 15 000 kimikate të ndryshme, të cilat përdoren në mëse 60 000 prorodukte në industri, ndërtimtari , agrikulturë
etj. Dorezat kimike të testuara dhe aprovuara janë zgjidhja e duhur për shumicën e këtyre kimikateve. Për të përzgjedhur dorezat
e përshtatshme duhet ditur emrin e kimikatit-eve dhe sa gjatë do të jenë në kontakt dorezat me kimikatet.

Tipi A - dorezat që ofrojnë mbrojtje më të madhe nga nxehtësia.
Tipi B - doreza të cilat ofrojnë mbrojtje më të vogël nga nxehtësia, por janë fleksibile.

Nëse dorezat ofrojnë mbrojtje të plotë gjatë punës me kimikate ato duhet të kenë piktogramin e duhur, si dhe së paku tri shenja
me germa të kimikateve (nga 12 kimikatet e definuara me standard) për të cilat dihet koha e penetrimit në doreza nëse
ekspozohen më gjatë se 30 minuta.
AKL

Doreza për mbrojtje të pjesshme nga kimikatet. ( të papërshkueshme nga uji ) duhet të jenë të shenjëzuara me piktogramet
adekuate. Dorezat me kësisoj shenjëzimi nuk përmbushin kushtin e mosdepërtimit për 30 minuta për të paktën 3 kimikate nga
lista.
Dorezat për mbrojtje nga mikroorganizmat duhet të kenë AQL në vlerë 1 ose më pak se 2 dhe gjithashtu duhet të jenë të
shenjëzuara me piktogramet e duhura.

Shenja

Testimi i kimikatit

Kategoria

А
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Metanol
Aceton
Aetonitril
Metilen klorid
Karbon disulfid
Toluen
Dietilamin
Tetrahidrofuran
Etil acetat
n-Heptan
Hidroksid Natriumi 40%
Acid sulfurik 96%

Alkoholi primar
Ketoni
Përbërje nitrile
Parafinë e klorinuar
Përbërje organike me përmbajtje sulfuri
Hidrokarbure aromatike
Amine
Përbërje Hetrociklike dhe etere
Ester
Hidrokarbure të ngopura
Baza inorganike
Acide minerale inorganike

Rezistente ndaj djegies, mostra i ekspozohet flakës së hapur
Rezistente në kontakt me nxehtësi, mostra i nënshtrohet temp. nga + 100 °C deri + 500 °C.
Rezistente në nxehtësi konvekse, mostra i ekpozohet flakës së gazit.
Rezistente në nxehtësi rrezatuese, mostra është vendosur para burimit të nxehtësisë.
Rezistente në sasi të vogël të metalit të nxehur, pika të metalit të nxehtë.
Rezistente në sasi të madhe të metalit të nxehur, mostra zhytet në metalin e nxehtë.
Kur mostra nuk testohet për ndonjërën nga tiparet.

EN 511 Doreza për mbrojtje nga të ftohtit
a.b.c.

Normativa EN511 rregullon kërkesat dhe metaodat e testimit të dorezave për mbrojtje nga të ftohtit deri në -500 °C. Kjo
temperaturë mund të haset në ndonjë aktivitet industrial. Piktogrami paraqet tre shifra.
а - Rezistente në të ftohtë konvektiv, velrësimi 0 - 4.
b - Rezistencë nga të ftohtit në prekje, vlerësim 0 - 4.
c - Mospërshkueshmëri nga uji, 0 – depërtimi i ujit pas 30 min, 1 – mosdepërtueshmëri e ujit pas 30 min
X - Kur mostra nuk testohet për ndonjërën nga tiparet.

Kontakti me ushqim
Me këtë piktogram shenjëzohen dorezat e destinuara për kontakt me ushqimin. Ligji Evropian 1935/2004 dhe direktivat
82/711 dhe 85/572 kanë vendosur rregulla të caktuara që kanë të bëjnë me materialet të cilat bien në kontakt me
ushqimin, e si rrjedhojë edhe për dorezat. Këto direktiva kanë për qëllim të evitojnë:
• materiet e rrezikshme të kalojnë nga dorezat në ushqim dhe kështu të ndikojnë në cilësinë e ushqimit – ngjyrën, aromën,
dhe shijen
• që mikroorganizmat patogjen nga sipërfaqja e lëkurës të kalojnë në ushqim.

Udhëzime për përdorim
Me këtë piktogram në doreza përdoruesi njoftohet se ekziston udhëzimi për përdorim dhe se duhet lexuar atë. Përveç të
dhënave bazë dhe shenjave të produktit në udhëzim janë edhe: përdorimi; mirëmbajtja; magazinimi/transporti; hedhja në
mbeturina dhe në raste të veçanta kufizimet (vërejtjet) që kanë të bëjnë kryesisht me alergjitë (psh: lateksi).

Llojet e lëkurës të cilat përdoren për prodhimin e dorezave

Përmasa e dorezave mbrojtëse
Përmasa e duhur e dorezave ofron siguri, rehati dhe ndjenjë të mirë gjatë punës.
Madhësia e dorezave caktohet duke matur volumin (gjerësinë) e pëllëmbës dhe gjatësinë e pëllëmbës së
shtrirë.

Përmasa e dorezave sipas standardit EN 420:
Përmasa
me
germa

Përmasa
me
numra

Gjerësia
e pëllëmbës
(mm)

Gjatësia
e pëllëmbës
(mm)

Gjatësia
minimale
e dorezës (mm)

XS

6

152

160

220

S

7

178

171

230

M

8

203

182

240

L

9

229

192

250

XL

10

254

204

260

XXL

11

279

215

270

Lëkurë lope

më e përdorura për prodhim të dorezave të punës. Lëkura e lopës ndahet në tri shtresa para prodhimit.
Shtresa e butë e jashtme përdoret për prodhimin e dorëzave të punës “Premium”. Kjo është pjesa më e
qëndrueshme dhe e më e butë e lëkurës. Pjesa e poshtme (apo ana antilop) - lëkura me vrima, kryesisht
përdoret për doreza lëkure të cilat kanë astarin për mbrojtje të dorës nga vrazhdësia e saj. Shtresa e
mesme zakonisht nuk përdoret meqë nuk ka qëndrueshmëri të mjaftueshme.

Lëkurë dreri

natyrale e butë dhe e përkulshme, me komfor të shkëlqyeshëm. Lëkura e drerit pas tharjes mbetet e butë dhe
fleksibile.

Lëkurë dhie

sasia më e madhe natyrore e lanolinës, që i bën këto doreza të buta dhe elastike, e poashtu edhe shumë
të forta.

Lëkurë derri

e regjur, posedon fortësinë dhe përkulshmërinë. E butë dhe fleksibile pas terjes, lëkura e derrit ruan
njomësinë - duke mos u fortësuar. Lëkura e derrit ka jetëgjatësi të shkëlqyeshme dhe qëndrueshmëri në
grisje (konsumim).

Pasqyrë krahasuese e dorezave të prodhuara nga lloje
të ndryshme të lëkurës:
Nga lëkura
e lopës

Nga lëkura
e drerit

Nga lëkura
e dhisë

Nga lëkura
e derrit

Lëvizshmëria e dorës

E mirë

Shumë e mirë

Shumë e mirë

Shumë e mirë

Jetëgjatësia e dorezes

E mirë

Korrekte

Korrekte

E shkëlqyeshme

Elasticiteti

E mirë

E shkëlqyeshme

E shkëlqyeshme

E shkëlqyeshme

Qëndrueshmëria në grisje

E mirë

Korrekte

E mirë

E shkëlqyeshme

Jo

Po

Po

Po

Shumë e mirë

E mirë

E mirë

E mirë

Korrekte

Korrekte

E mirë

E mirë

E mirë

Korrekte

E mirë

E mirë

Të terura - të buta dhe fleksibile
Bllokimi në të ftohtë
Ajrosja e dorës
Qëndrueshmëria në shpim

XS

S

M

L

XL

XXL

62

70

80

90

103

115

përmasat në mm

Dorezat me material të thurur dhe kimike
Pambuk
Poliester
Najlon
„Poly coton“ (T/C)
Akryl
Akryl „terry“
Triko
Fibër aramide (psh. Kevlar)
UHMWPE (psh. Dyneema)
Mat. elastik (psh. Stilastik)

fibër natyrale e butë dhe fleksibile; komfore dhe me mundësi më të madhe absorbimi krahasuar me shumicën e fibrave artificiale (sintetike); qëndrueshmëri e ulët ndaj temperaturës.
fibër artificiale që nuk rrudhet, me qëndrueshmëri të mirë në abrazion; nuk thithë lagështinë.
fibër artificiale pa fije; qëndrueshmëri e lartë në abrazion; më e fortë se pambuku, nuk thithë lagështinë.
pambuk i përzier me poliester për ti përmirësuar fortësinë dhe rritur jetëgjatësinë, kështu ruan komforin dhe izolimin termik.
fibër artificiale e butë dhe e ngrohtë, me aftësi të mirë të izolimit termik; shpesh përdoret për zëvendësim të leshit në astar; shpesh lëmohet nga brenda për të përmirësuar aftësinë izoluese.
material i cili ka lake të paprera dhe të ngritura nga njëra apo të dy anët (si mëndafsh), ofron izolim shumë të mirë nga të ftohtit dhe të nxehtit, poashtu absorbon vajin duke përmirësuar mbërthimin.
pambuk i krehur (lëmuar) që jepë sipërfaqe të butë dhe të lëmueshme duke siguruar ngrohje dhe rehati (ngjashëm me xhupin)
fibër artificiale e qëndrueshme në prerje, fortësi e lartë në tërheqje (5 deri 10 herë më e madhe se e çelikut); qëndrueshmëri në temperaturë dhe në flakë.
fibër artificiale me qëndrueshmëri superiore në prerje dhe abrazion, me butësi dhe komfor të përmirësuar; japin ndjenjë rehatie; fortësia në tërheqje 10 deri 15 herë më e madhe se e çelikut.
fibër shumë elastike e cila ka aftësi të zgjatet 4 deri 7 herë mbi gjatësinë e saj dhe të kthehet në gjendjen e mëparshme; gjithherë përzihet me fibra tjerë natyral apo artificial.

Materilet e dorezave me shtresa të thurura dhe dorezat kimike:
EMËRTIMI

PËRSHKRIMI

PËRPARËSITË

KUFIZIMET

Gomë sintetike e vullkanizuar, që nuk rrëshqet
(bashkim organik me gupin funksional
karbon-azot)

Qëndrueshmëri e shkëlqyeshme në konsumim dhe grisje.
Qëndrueshmëri trefish më e lartë nëe shpim krahasuar me lateksin.
Karakteristika të mira mekanike.
Qëndrueshmëri e shkëlqyeshme në vaj, yndyrë dhe në hidrokarbure.
Qëndrueshmëri e mirë në acide, në disa tretës organik, vaj dhe naftë.
Qëndrueshmëri në nxehtësi por jo edhe në flakë

Më shumë material i shtangët (i paepur).
Qëndrueshmëri e ulët në shqyerje.
Nuk është kimiksht i qëndrueshëm në keton, në disa hidrokarbure të klorinuara,
në etilen klorid dhe tri-klor-etilen

Gomë natyrore e përftuar nga
goma

Elasticitet dhe fleksibilitet shumë i mirë.
Mbërthim (kapje) i mirë. / Qëndrueshmëri e shkëlq. në shqyerje
Qëndrueshmëri e mirë në abrazion.
Shumë të forta. / Të qëndrueshme ndaj ujit.
Mbronë nga acidet e dobëta, lëndët gërryese, alkooli dhe pastruesit.
Mbronë nga viruset dhe bakteriet.

Qëndrueshmëri e dobët kimike në vaj, yndyrë, hidrokarbure dhe në tretës
organik.
Proteinat mund të nxisin alergji.

Plastikë me elastomer mikroporozë

Elasticitet dhe fleksibilitet shumë i mirë.
Nuk ka lateks proteinë. / Qëndrueshmëri e mirë në vaj.
Qëndrueshmëri e mirë në abrazion.
Nuk fortësohen kur ftohen.
Nuk zbuten kur ngrohen.
Mundësojnë ajrosje falë porozitetit.

Qëndrueshmëri e ulët kimike.
Qëndrueshmëri e dobët në ujë të nxehtë.

Bi-polimer

Përzierje e poliuretanit me nitril

Kombinon vetitë më të mira të dy polimereve.
Butësi dhe fleksibilitet i pakalueshëm.
Karakteristika të larta mekanike.
Qëndrueshmëri e mirë në abrazion, prerje, ciflosje dhe sëmbim.
Qëndrueshmëri në vaj. / Pa silikon organik.
Pa DMF shpërndarës. / Mbërthim i shkëlqyeshëm.

Nuk është kimikisht i qëndrueshëm në keton, në disa hidrokarbure të
klorinuara, metilen klorid dhe tri-klor-etilen

PVC ( poli-vinil-klorid )

Plastikë e ngjeshur

Qëndrueshmëri e mirë në abrazion.
Qëndrueshmëri e lartë në kimikate.
Izolim i mirë elektrik.

Qëndrueshmëri e ulët në prerje, shpim dhe nxehtësi.
Dorezat njëpërdorimëshe PVC mund të kenë vrima.
Qëndrueshmëri e ulët në tretës.

Gomë sintetike polikloropren

Fleksibil dhe i butë.
Nuk ka proteina lateks.
Qëndrueshmëri e mirë në abrazion dhe prerje.
Qëndrueshmëri kimike në acide, alkoole, yndyrna, tretës organik dhe
joorganik, vaj, yndyrë dhe derivate nafte.

Nitril

Lateks

Poliuretan ( PU )

Neopren

Kur janë të lagura kanë mbërthim të kufizuar.
Nuk ka qëndrueshmëri kimike në tretës hirdrokarbur të klorinuar

DOREZA PËR SIGURI NË PUNË
DOREZA TË THURURA

Doreza mbrojtëse, Latex

Doreza mbrojtëse, Latex

Doreza mbrojtëse, Latex

MULTI FIT

TIGER

UNIVERSAL FIT

EN 420

EN 388

EN 420

EN 388

EN 420

EN 388

kat. II

2.1.2.1.

kat. II

2.1.3.1.

kat. II

2.1.2.1.

Tiparet:
Doreza elastike dhe të buta, pa tegel, të prodhuara nga poliesteri,
të mbuluara në pëllëmbë me lateks i cili siguron mbërthim superior.

Përdorimi:
Punë me gjësende të vogla, mekanikë precize, industri elektronike,
montim.
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Përmasat: / Nr. Art:
9
10
11

5899400109
5899400110
5899400111

Tiparet:
Doreza të thurura shumë të rehatshme, pa tegel. Materiali prej
poliesteri është mveshur me dy shtresa lateksi. Shtresa e parë e
lateksit të butë është vendosur në pëllëmbën e dorës dhe tërë
gishtat, ndërsa shtresa e dytë e lateksit më pak të butë është
vendosur nga ana e pëllëmbës dhe gjysma e gishtave
për të siguruar mbërthim më të mirë.
Përdorimi:
Punë me gjësende të vogla, mekanikë precize, industri elektronike,
montim.
Përmasat: / Nr. Art:
10
11

5899400118
5899400120

Tiparet:
Doreza të lehta pa tegel. Të prodhurar nga poliesteri, në pëllëmbë
të mveshura me lateks shkumë. Kombinimi i këtyre detaleve i jepë
gishtave lëvizshmëri maksimale dhe komfor gjatë punës.

Përdorimi:
Punë me gjësende të vogla, mekanikë precize, industri elektronike,
montime.
Përmasat: / Nr. Art:
8
10

5899400128
5899400130

DOREZA PËR SIGURI NË PUNË
DOREZA TË THURURA

Doreza mbrojtëse, Latex

Doreza mbrojtëse, Latex

Doreza mbrojtëse, Nitril

SOFT

MECHANIC

NITRILE LIGHT

EN 420

EN 388

EN 420

EN 388

EN 420

EN 388

kat. II

2.1.3.1.

kat. II

3.1.3.1.

kat. II

4.1.2.1.

Tiparet:
Doreza shumë të buta dhe të rehatshme, pa tegel, të prodhuara nga
poliesteri dhe të mveshura me dy shtresa lateksi. Shtresa e parë e
lëmuar është vendosur përgjatë tërë grushtit, ndërsa shtresa tjetër e
lateksit më të vrazhdë përgjatë pëllëmbës për të siguruar mbërthim
shumë të sigurtë.
Përdorimi:
Mekanikë precize, industri elektronike, montim, përdorim i përgjithshëm.
Përmasat: / Nr. Art:
8
10

5899400138
5899400140

Tiparet:
Doreza të buta dhe elastike, pa tegel, të prodhuara nga najloni, në
pëllëmbë i mveshur me lateks me rrudhosje natyrale i cili siguron
mbërthim superior të gjësendeve të terura, të lagështa dhe me
yndyrë.
Përdorimi:
Në punë ku kërkohet mbërthim i mirë i gjësendeve me lagështi dhe
të yndyrshme dhe ndjesi në prekje - montime; punë mekanike në
punëtori, klasifikim, paketim dhe magazinim, shpedicion, ndërtimtari
në enterier.
Përmasat: / Nr. Art:
8
9

0899400529
0899400530T

10
11

0899400531T
0899400532

Tiparet:
Doreza me thurje të lehtë, të prodhuara nga poliesteri, të mveshura
me shtresë të hollë të nitrilit të butë. Të qëndrueshme në ndikim të
vajit, naftës, tretësve organikë, kimikateve të buta.

Përdorimi:
Petrokimi, shtypshkronjë, bujqësi, mirëmbajtje të autos, montim.
Përmasat: / Nr. Art:
9
10

5899400219
5899400220

43

DOREZA PËR SIGURI NË PUNË
DOREZA TË THURURA

44

Doreza mbrojtëse, Nitril

Doreza mbrojtëse, Nitril

Doreza mbrojtëse, PU

UNI-TOP

BLUE WAVE

LEICHT

EN 420

EN 388

EN 420

EN 388

EN 420

EN 388

kat. II

4.1.2.1.

kat. II

4.1.2.1.

kat. II

4.1.4.1.

Tiparet:
Doreza të buta dhe elastike, pa tegel, të prodhuara nga poliesteri, të
mveshura me nitril të butë në anën e pëllëmbës. Të qëndrueshme në
vaj, naftë, acide tretëse të buta, tretës organik.

Tiparet:
Doreza të thurura pa tegel, të prodhuara nga poliesteri, të mveshura
me nitril të butë, i cili për shkak të strukturës së rrudhosur ofron siguri
në mbërthim. Falë nitrilit në pëllëmbë, dorezat kanë qëndrueshmëri
ndaj ndikimit të vajit, naftës, tretësve organikë, dhe kimikateve të buta.

Tiparet:
Doreza të zeza poliesteri, pa tegel, të mveshura nga ana e pëllëmbës
me shtresë të hollë poliuretani.
Të përshtatshme për punë precize falë elasticitetit dhe përshtatjes së
mirë në pëllëmbë.

Përdorimi:
Petrokimi, shtypshkronjë, bujqësi, mirëmbajtje të autos, montim.

Përdorimi:
Petrokimi, shtypshkronjë, bujqësi, mirëmbajtje të autos, montim.

Përdorimi:
Punë me gjësende të imëta, mekanikë precize, industri elektronike,
mirëmbajtje të autos, montim.

Përmasat: / Nr. Art:

Përmasat: / Nr. Art:

Përmasat: / Nr. Art:

9
10
11

5899400209
5899400210
5899400211

9
10

5899400239
5899400240

6
7
8

5899400606
5899400607
5899400608

9
10
11

5899400609
5899400610
5899400611

DOREZA PËR SIGURI NË PUNË
DOREZA TË THURURA

Doreza mbrojtëse, PU

Doreza mbrojtëse, PU

Doreza mbrojtëse, PU

KOMFORT

MONT ECONOMY

SUPER SENSE

EN 420

EN 388

EN 420

EN 388

EN 420

kat. II

4.1.4.1.

kat. II

4.1.3.1.

kat. I

Tiparet:
Doreza të holla poliesteri pa tegel, të mveshura me shtresë të hollë
poliuretani në anën e pëllëmbës.
Të përshtatshme për punë precize për shkak të elasticitetit dhe
përshtatjes së mirë në duar.

Tiparet:
Dorëza poliesteri të lehta dhe komfore, pa tegel, në pjesën e
pëllëmbës të mveshura me shtresë poliuretani.
Të përshtatshme për punë precize falë elasticitetit dhe përshtatjes së
mirë në duar.

Tiparet:
Dorëza shumë të holla dhe të lehta, pa tegel, në pjesën e pëllëmbës
të mveshura me shtresë të hollë poliuretani.
Të përshtathshme për punë jashtëzakonisht precize falë elasticitetit të
tyre dhe përshtatjes së shkëlqyeshme në duar.

Përdorimi:
Punë me gjësende të imëta, mekanikë precize, industri elektronike,
punë të ngjyrosjes dhe me gips, montime.

Përdorimi:
Punë me gjësende të imëta, mekanikë precize, industri elektronike,
montime.

Përdorimi:
Punë me gjësende të imëta, mekanikë precize, industri elektronike,
montime.

Përmasat: / Nr. Art:

Përmasat: / Nr. Art:

Përmasat: / Nr. Art:

6
7
8

5899400706
5899400707
5899400708

9
10
11

5899400709
5899400710
5899400711

9
10

0899400619
0899400620

7
8
9

5899400807
5899400808
5899400809

10

5899400810

11

5899400811
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DOREZA PËR SIGURI NË PUNË
DOREZA TË THURURA

46

Doreza mbrojtëse, Latex

Doreza mbrojtëse, Latex

Doreza mbrojtëse, Latex

BRICKER

UNI BLUE

STANDARD

EN 420

EN 388

EN 420

EN 420

kat. II

2.1.3.1.

kat. I

kat. I

Tiparet:
Doreza të thurura, pa tegel, nga përzierja pesështresore e pambukut
dhe poliesterit, të mveshura me lateks të rrudhosur në pëllëmbë. Të
buta dhe të përshtatshme, sigurojnë mbërthim mirë.

Tiparet:
Doreza të thjeshta të thurura, pa tegel, të prodhuara nga poliesteri
i trashë, të mveshura me shtresë të hollë lateksi të lëmuar në pjesën
e pëllëmbës.

Tiparet:
Doreza pa tegel dyfish më të forta. Baza është bërë nga pambuku
(triko), shtresa e lateksit të rrudhosur i cili mbulon pëllëmbën dhe
gishtat. Pjesa e hapur mundëson ajrosjen e lëkurës.

Përdorimi:
Ndërtimtari, transport, industri makinerike, përdorim i përgjithshëm.

Përdorimi:
Ndërtimtari, transport, industri makinerike, përdorim i përgjithshëm.

Përdorimi:
Ndërtimtari, transport, industri makinerike, përdorim i përgjithshëm.

Përmasat: / Nr. Art:

Përmasat: / Nr. Art:

Përmasat: / Nr. Art:

10
11

5899445
5899446

10

58994510

10
11

5899435
5899436

DOREZA PËR SIGURI NË PUNË
DOREZA TË THURURA

Doreza mbrojtëse, Latex

Doreza mbrojtëse, Latex

Doreza mbrojtëse, Latex

SUPER GRIP

COLD PROTECT

WINTER HUMMER

EN 420

EN 388

EN 420

EN 388

EN 511

EN 420

EN 388

EN 511

kat. II

2.1.3.1.

kat. II

3.1.4.1.

0.2.0.

kat. II

2.2.3.1.

0.2.0.

Tiparet:
Doreza prej poliesteri, pjesa përmbi nuk është mveshur me lateks, për
të mundësuar ajrosjen e lëkurës së dorës.
Dallimi që kanë këto doreza është rehatia dhe mbërthimi i lehtë.

Tiparet:
Doreza të thurura, të lehta dhe të buta, të prodhuara nga najloni.
Të mveshura me dy shtresa lateksi. Shtresa e parë nga lateksi i
lëmueshëm mbulon tërë dorën, ndërsa shtresa e dytë prej lateksit
të vrazhdë në pjesën e pëllëmbës. Shtresa e parë i bën dorezat të
papërshkueshme nga uji, ndërsa e dyta siguron mbërthim të sigurtë.

Tiparet:
Doreza të thurura, të vrazhda, pa tegel, të punuara nga akryli i llojit
“Terry” të cilat ofrojnë mbrojtje shtesë nga prekja e gjësendeve të
ftohta.
Shtresa e trashë e lateksit të rrudhosur, të mveshur në 3/4 e dorezave,
siguron mbrojtje të mirë të dorës gjatë punëve të vrazhda.

Përdorimi:
Ndërtimtari, transport, industri makinerike, përdorim i përgjithshëm

Përdorimi:
Frigoriferë, punë në temperatura të ulëta, ndërtimtari, transport,
industri makinerike, përdorim i përgjithshëm.

Përdorimi:
Frigoriferë, punë në temperatura të ulëta, ndërtimtari, transport,
industri makinerike, përdorim i përgjithshëm.

Përmasat: / Nr. Art:

Përmasat: / Nr. Art:

Përmasat: / Nr. Art:

10
11

58994410
58994411

10

5899480

10

5899470

47

DOREZA PËR SIGURI NË PUNË
DOREZA TË THURURA

Doreza mbrojtëse, Rubber

PALM

48

Doreza mbrojtëse, Fiber

GRIPSTER

Doreza mbrojtëse, Polimer

PROFY

EN 420

EN 388

EN 420

EN 420

EN 388

kat. II

3.1.2.1.

kat. I

kat. II

3.1.2.1.

Tiparet:
Doreza të thurura, pa tegel, të prodhuara nga përzierja e pambukut
me poliester, Goma e fortë e ngjitur në pëllëmbën e dorës mundëson
siguri shtesë gjatë punës me materiale të vrazhda.

Tiparet:
Pjesa e pëllëmbës është e punuar nga lloji i ri i materialit sintetik
- fibër sintetike e pasuruar me pambuk, ndërsa në anën e kundërt
të pëllmbës me poliamid, i cili siguron ajrosje të mirë të lëkurës.
Manzhetë elastike e cila mund të rregullohet (përshtatet) me shiritin
ngjitës-mbajtës.

Tiparet:
Doreza të thurura shumë të përshtatshme. Baza është prodhuar nga
triko pambuku e mveshur me polimer-shkumë speciale, i cili siguron
mbërthim në të thatë dhe në lagështi, e gjithashtu në masë të madhe
amortizon shtypjen dhe vibrimet. Manshetë elastike e cila mund të
rregullohet (përshtatet) me shiritin ngjitës-mbajtës.

Përdorimi:
Ndërtimtari, transport, industri makinerike, përdorim i përgjithshëm.

Përdorimi:
Në të gjitha punët e montimit pa lagështi: montim në industrinë plastike,
qeramikë, xham dhe tekstil; montim të enterierit; montime përfundimtare,
montim i çelikut; elektromontime.

Përdorimi:
Montim, punë të mekanikës, në shasi automjetesh, shpedicion,
transport, magazinim, punë me vegla dore dhe makina.

Përmasat: / Nr. Art:
10

5899465

Përmasat: / Nr. Art:
10

0899400363

Përmasat: / Nr. Art:
8
9

0899400652
0899400653

10
11

0899400654
0899400655

DOREZA PËR SIGURI NË PUNË
DOREZA TË THURURA

Doreza pune, Najlon

Doreza pune, Pambuk

Doreza pune, Najlon

ULTRA TIN

BELA

SMART TOUCH

EN 420

EN 420

EN 420

kat. I

kat. I

kat. I

Tiparet:
Doreza shumë të holla dhe që ajrosen mirë të prodhuara nga najloni.
Ofrojnë ndjenjë rehatie dhe komfori. Përshtaten lehtë në duar ndërsa
gishtave ju jep lëvizshmëri maksimale.

Tiparet:
Doreza pune të lehta dhe të rehatshme, të prodhurara nga pambuku
i zbardhuar, të cilat ofrojnë ndjenjë rehatie.

Tiparet:
Doreza të buta dhe të rehatshme, të prodhuara nga najloni.

Përdorimi:
Gjësende shumë të imëta, elektronikë, montim preciz, përdorim i
përgjithshmëm.

Përdorimi:
Në punë me tendosje të lehtë mekanike, montim, transport, punë
në qarqe elektrike me nivel të ulët rreziku, ndërtimtari e thatë. Të
përshtatshme në bartje nën dorezat mbrojtëse si mbrojtje nga
temperaturat e larta dhe të ulëta.

Përdorimi:
Karakteristikë kryesore e këtyre dorezave është mundësia e punës në
pajisje që kanë ekrane (monitorë) me prekje “touch screen”.

Përmasat: / Nr. Art:

Përmasat: / Nr. Art:

Përmasat: / Nr. Art:

7
8
9

5899400507
5899400508
5899400509

10
11

5899400510
5899400511

8
10

089940008
089940010

Përmasë universale

5899400500
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DOREZA PËR SIGURI NË PUNË
DOREZA TË THURURA

50

Doreza mbrojtëse, Poliester

Doreza mbrojtëse, Poliamid/Pamuk

Doreza mbrojtëse, Poliester/Pamuk

UNIVERSAL +

FINGERS

UNIVERSAL

EN 420

EN 388

EN 420

EN 388

EN 420

kat. II

1.1.4.1.

kat. II

2.1.4.2.

kat. I

Tiparet:
Doreza të forta të thurura, të prodhuara nga poliesteri ndërsa në
pëllëmbë të fortësuara me pika vinili, të cilat sigurojnë mbërthim të
besueshëm.

Tiparet:
Doreza me thurje të dyfishtë. Pambuku nga ana e brendshme është
i rehatshëm për bartje të tyre. Nga jashtë - najloni i qëndrueshëm
në konsumim (gërryerje). Sigurinë e madhe në mbërthim e sigurojnë
pikat e vinilit në pëllëmbë.

Tiparet:
Doreza të buta dhe të përshtatshme, pa tegel, të prodhuara nga
përzierja e pambukut dhe poliesterit. Në pëllëmbë kanë pika nga
PVC për të siguruar mbërthim më të fortë dhe qëndrueshmëri të
shtuar në abrazion.

Përdorimi:
Punë të lehta mekanike, magazinim dhe konfeksion, montim, bujqësi
dhe pylltari.

Përdorimi:
Punë precize, konfeksion dhe paketim, elektronikë, përdorim i
përgjithshëm.

Përdorimi:
Punë në depo (magazinë), kopshtari, bujqësi, përdorim i përgjithshëm.

Përmasat: / Nr. Art:

Përmasat: / Nr. Art:

Përmasat: / Nr. Art:

8
10

089940008
089940010

9
10

0899404309
0899404310

10

5899404110

DOREZA PËR SIGURI NË PUNË
DOREZA TË THURURA

Doreza mbrojtëse, Poliester

BERRY
EN 420

kat. I

Tiparet:
Doreza të thurura, pa tegel, të prodhuara nga poliesteri. Në
pëllëmbë kanë pika vinili për të siguruar mbërthim më të fortë dhe
qëndrueshmëri të shtuar në abrazion.

Përdorimi:
Përpunimi i pemëve dhe perimeve, punë në magazinë, kopshtari,
bujqësi, përdorim i përgjithshëm.
Përmasat: / Nr. Art:
7
8
9

589940507
589940508
589940509

10
11

589940510
589940511

51

DOREZA PËR SIGURI NË PUNË
DOREZA TË THURURA

52

Doreza mbrojtëse, Nitril

Doreza mbrojtëse, Nitril

Doreza mbrojtëse, Nitril

BLAU

ECONOMY

FULL DIP

EN 420

EN 388

EN 420

EN 388

EN 420

EN 388

kat. II

4.1.1.1.

kat. II

4.1.1.1.

kat. II

4.1.1.1.

Tiparet:
Doreza mbrojtëse nga triko, pëllëmba dhe gishtat janë zhytur dy herë
në nitril të lëmueshëm. Nitrili është i qëndrueshëm në vaj, naftë dhe
tretës organikë. Mansheta siguruese për mbrojtje të kyçit të dorës
dhe vënie / heqje të lehtë të dorezave.

Tiparet:
Doreza mbrojtëse nga triko, pëllëmba dhe gishtat të zhytura në nitril
të lëmueshëm. Nitrili është i qëndrueshëm në vaj, naftë dhe tretës
organikë

Tiparet:
Doreza mbrojtëse nga triko, dy herë të zhytura krejtësisht në nitril
të lëmueshëm. Nitrili është i qëndrueshëm në vaj, naftë dhe tretës
organikë dhe kimikate të buta. Rreth kyçit të dorës ka manshetë të
thurur e cila mënjanon heqjen e padëshiruar të dorezës.

Përdorimi:
Ndërtimtari, transport, auto industri, përdorimi produkteve kimike dhe
abrazive, përdorim i vajit dhe naftës.

Përdorimi:
Paketim, montim, përdorim i përgjithshëm.

Përdorimi:
Ndërtimtari, transport, auto industri, përdorim i produkteve kimike
dhe abrazive, përdorim i vajit dhe naftës, në qendër riciklimi.

Përmasat: / Nr. Art:

Përmasat: / Nr. Art:

Përmasat: / Nr. Art:

10

5899420

10

5899410110

9
10
11

5899424
5899425
5899426

DOREZA PËR SIGURI NË PUNË
DOREZA PËR MBRROJTJE NGA PRERJA

Doreza mbrojtëse, PU

Doreza mbrojtëse, Lateks

Doreza mbrojtëse, Kevlar

CUT 5, SHIELD

CUTTER

EXT GLOVE

EN 420

EN 388

EN 420

EN 388

EN 420

EN 388

EN 407

kat. II

4.5.4.3.

kat. II

4.3.4.3.

kat. II

1.3.4.3.

????

Tiparet:
Doreza të forta pa tegel, 100% Kevlar® (fibër sintetike e cila ka
qëndrueshmëri në tërheqje 5 - 10 herë më të lartë se çeliku). Pjesa e
pëllëmbës e mveshur me lateks natyror i cili mundëson mbërthim të
mirë gjatë punës.

Tiparet:
Doreza dyshtresore, pa tegel, 100% Kevlar® (fibër sintetike e cila
ka qëndrueshmëri në tërheqje 5 - 10 herë më të lartë se çeliku).
Mbrojtje ideale nga nxehtësia dhe prerja në pjesën e pëllëmbës dhe
parakrahut. Përshtaten mirë në duar, ndërsa falë vrimës për gishtin e
madhë nuk mund të rrotullohen në dorë.

Përdorimi:
Përdorim i gjësendeve të forta, thikave, xhamit dhe llamarinës.

Përdorimi:
Përdorim i gjësendeve të forta, llamarinës, xhamit , industri plastike,
letër dhe karton.

Përdorimi:
Përdorim i gjësendeve të forta, llamarinës, xhamit , industri plastike,
letër dhe karton.

Përmasat: / Nr. Art:

Përmasat: / Nr. Art:

Përmasat: / Nr. Art:

Tiparet:
Doreza të buta dhe të përshtatshme, pa tegel, të prodhurara nga
fibra sintetike UHMWPE (poli-etilen i peshës molekulare ultra të
madhe). Këto fibra kanë qëndrueshmëri ndaj forcës zgjatuese 10
- 15 herë më të lartë se çeliku, e që është sekreti i parametrave të
pakrahasueshëm në gërryerje (konsumim), prerje dhe shqyerje. Pjesa
e pëllëmbës është e mveshur me shtresë të hollë poliuretani.

10

5899410010

8
9
10

0899400409
0899400409
0899400410

Përmasa universale

0899400420

53

DOREZA PËR SIGURI NË PUNË
DOREZA PËR MBROJTJE NGA KIMIKATET

54

Doreza mbrojtëse, Lateks

Doreza mbrojtëse, Vinil

Doreza mbrojtëse, Nitril

HOUSE HOLD

OLD GREEN

LIGHT GREEN 33

EN 420

EN 388

kat. III

1.0.1.0.

EN 374

EN 420

EN 388

EN 374

kat. III

4.1.2.1.

JKL

EN 374

EN 420

EN 388

EN 374

kat. III

4.0.0.2.

AJK

EN 374

Tiparet:
Doreza për mbrojtje nga kimikatet, të prodhuara nga lateksi natyror,
me astar trikoje. Nuk lëshojnë ujin, të përshtatshme për përgatitje të
ushqimit meqë janë të sigurta sa i përket alergjisë. Nuk përmbajnë
silikon.
Gjatësia e dorezave 30 cm, trashësia 0,42 mm ± 0,03 mm.

Tiparet:
Doreza për mbrojtje nga kimikatet, të prodhuara nga vinili, ndërsa
kanë astar trikoje. 100% të papërshkueshme nga uji, ofrojnë mbrojtje
të fuqishme nga kimikatet dhe lagështia. Mikro vrazhdësi në pjesën
e pëllëmbës.
Gjatësia e dorezave 35 cm, trashësia 1,80 mm ± 0,03 mm.

Tiparet:
Doreza për mbrojtje nga kimikatet, të prodhuara nga nitrili me astar
pambuku i cili i jepë rehati shtesë. 100% të papërshkueshme nga uji,
të sigurta për përdorim në industrinë ushqimore. Strukturë romboide
përgjatë tërë dorezave. Nuk përmbajnë silikon.
Gjatësia e dorezave 33 cm, trashësia 0,38 mm ± 0,03 mm.

Përdorimi:
Laborator, industri ushqimore, bujqësi, punë mirëmbajtjeje, kujdesi
dhe higjiene në industri, zanate dhe në mirëmbajtje shtëpiake.

Përdorimi:
Punë me kimikate dhe tretje, transport i materieve të rrezikshme,
bujqësi, peshkim, punëtori të riciklimit.

Përdorimi:
Industri kimike dhe ushqimore, vaskë galvanizimi, përdorim i materialeve
ftohëse dhe lubrifikuese, ngjyrosje dhe punë me llak, punë të mirëmbajtjes
dhe higjienës.

Përmasat: / Nr. Art:

Përmasat: / Nr. Art:

Përmasat: / Nr. Art:

S
M

089941501
089941502

L
XL

089941503
089941504

10

0899430

7
8
9

089943507
089943508
089943509

10
11

089943510
089943511

DOREZA PËR SIGURI NË PUNË
DOREZA PËR MBROJTJE NGA KIMIKATET

Doreza mbrojtëse, Nitril

Doreza mbrojtëse, Nitril

Doreza mbrojtëse, Vinil

LIGHT GREEN 45

NJËPËRDORIMËSHE N

NJËPËRDORIMËSHE V

EN 420

EN 388

EN 374

kat. III

4.1.0.2.

FKL

EN 374

EN 420

EN 374

EN 374

kat. III

Tiparet:

Tiparet:
Doreza mbrojtëse prej nitrili (97% akril-nitril-butadien) për një përdorim
të shkurtë. Të papërshkueshme nga uji, nuk kanë papastërti të pluhurit
dhe lateksit, ndërsa mund të vëhen në të dy anët. Nuk përmbajnë silikon
dhe janë të qëndrueshme në shumë kimikate. Paketim praktik - 100
copë. Gjatësia e dorezave 24 cm, trashësia 0,10 mm ± 0,01 mm.

Tiparet:
Doreza mbrojtëse njëpërdorimëshe prej vinili. Dorezat janë të
papërshkueshme nga uji, nuk kanë papastërti të pudrës dhe mund të
vihen në të dy anët. Paketim praktik - 100 copë.
Gjatësia e dorezave 24 cm, trashësia 0,12 mm ± 0,03 mm.

Përdorimi:

Industria kimike dhe ushqimore, vaskë galvanizimi, përdorim i materialeve ftohëse
dhe lubrifikuesve, ngjyrosje dhe punë me llak, punë mirëmbajtjeje dhe higjiene.

Përdorimi:
Industri kimike dhe ushqimore, kozmetikë dhe elektroindustri, laborator,
lyerje me llak dhe polirim, punë me pesticide, pastrim dhe mirëmbajtje.

Përdorimi:
Industri ushqimore, laborator, lyerje me llak dhe polirim, punë pastrimi
dhe mirëmbajtje.

Përmasat: / Nr. Art:

Përmasat: / Nr. Art:

Përmasat: / Nr. Art:

Doreza për mbrojtje nga kimikatet, të prodhuara nga nitrili me astar pambuku
i cili ofron rehati shtesë. 100% të papërshkueshme nga uji, të sigurta për
përdorim në industrinë ushqimore. Strukturë romboide e sipërfaqes Nuk
përmbajnë silikon. Gjatësia e dorezës 45 cm, trashësia 0,58 mm ± 0,03 mm.

10

0899435410

M
L
XL

089947001
089947002
089947003

M
L

089946002
089946003

XL

089946004

55

DOREZA PËR SIGURI NË PUNË
DOREZA LËKURE

Doreza mbrojtëse, lëkure

Doreza mbrojtëse, lëkure

Doreza mbrojtëse, lëkure

UNI-S

UNI-W

PROTECT

EN 420

EN 388

EN 420

EN 388

EN 420

EN 388

kat. II

4.1.4.2.

kat. II

4.1.4.4.

kat. II

2.1.1.2.

Tiparet:
Doreza të forta mbrojtëse të prodhuara nga lëkura e lopës, e kthyerrrotulluar. Gishti i madh dhe ai tregues nga lëkura e plotë. Në pjesën
e pëllëmbës e përforcuar me lëkurë lope. Pjesa e sipërme e dorës
është prej pambuku e cila mundëson ajrosjen e lëkurës. Manshetë
sigurie prej pambuku të mveshur me gomë. Pjesa e pëllëmbës
gjithashtu me astar prej pambuku.
Përdorimi:
Punë të rënda bravandreqësi, punë në trupin e makinës, transport,
përpunim druri, pylltari.
56

Përmasat: / Nr. Art:
10

5899400410

Tiparet:
Doreza mbrojtëse të forta, të prodhuara nga lëkura e lopës.Pjesa e
epërme (shpina e dorës) është nga pambuku e cila mundëson ajrosjen
e lëkurës. Gishti i madhë i dorës dhe ai tregues janë plotësisht nga
lëkura e lopës. Mansheta e sigurisë është prej pambuku të mveshur
me gomë. Pëllëmba e dorës nga brenda e mveshur me pambuk.

Tiparet:
Doreza mbrojtëse shumë të buta, të lehta në bartje, të prodhuara
nga lëkura e derrit. Pjesa e epërme është nga pambuku elastik i cili
mundëson ajrosjen e lëkurës. Mansheta elastike mund të përshtatet
me anë të shiritit ngjitës. Përshtaten mirë në dorë.

Përdorimi:
Punë bravandreqësi, punë në trupin e makinës, transport, përpunim
druri, punë riparimi, montim dhe mirëmbajtje.

Përdorimi:
Në montime, punë në magazinë, elektronikë, mekanikë precize,
mirëmbajtje të autos.

Përmasat: / Nr. Art:

Përmasat: / Nr. Art:

11

5899400311

8
9
10

0899400132
0899400133
0899400134

DOREZA PËR SIGURI NË PUNË
DOREZA LËKURE

Doreza mbrojtëse, lëkure

Doreza mbrojtëse, lëkure

Doreza mbrojtëse, lëkure

NABUK

EDGE

PRESTIGE

EN 420

EN 388

EN 420

EN 388

EN 420

EN 388

kat. II

3.1.4.3.

kat. II

4.1.2.2.

kat. II

4.1.2.3.

Tiparet:
Doreza mbrojtëse të forta, të prodhuara nga lëkura e lopës. Pjesa
e sipërme e dorezës është nga pambuku, e cila mundëson ajrosjen
e lëkurës. Mansheta siguruese është prej pambuku të mveshur me
gomë. Pambuku i vendosur është qepur dyfish.
Përdorimi:
Në transport, industri ndërtimi, punë të përpunimit të metalit, punë në
trupin e makinës.
Përmasat: / Nr. Art:
10

0899400251

Tiparet:
Doreza mbrojtëse të rehatshme të prodhuara nga lëkura e derrit,
fibroze e kualitetit të lartë. Pjesa e sipërme është nga pambuku
elastik i cili mundëson ajrosjen e lëkurës. Mansheta siguruese është
prej pambuku të mveshur me gomë. Pjesa e epërme e gishtit të
vogël është mveshur me material reﬂektues (syri i maces). Mund të
pastrohen në 40⁰C.
Përdorimi:
Në punët më të rënda të bravandreqësve, punë me llamarinë të hollë
dhe trashë, punë montimi, manipulim me materiale ndërtimtarie.
Përmasat: / Nr. Art:
10
11

0899400293
0899400294

Tiparet:
Doreza mbrojtëse të prodhuara nga lëkura cilësore e derrit. Pjesa e
epërme e dorezës është punuar nga pambuku i trashë i cili mundëson
ajrosjen e lëkurës. Mansheta siguruese është nga pambuku. Pjesa e
sipërme e gishtit të vogël është e mveshur me material reﬂektues (syri
i maces).
Përdorimi:
Në punë të rënda të bravandreqësve, transport, ndërtimtari.
Përmasat: / Nr. Art:
10

0899400303
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DOREZA PËR SIGURI NË PUNË
DOREZA LËKURE
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Doreza mbrojtëse, lëkure

Doreza mbrojtëse, lëkure

Doreza mbrojtëse, lëkure

SERVICE

BUDDY

CATTLE

EN 420

EN 420

EN 420

EN 388

kat. I

kat. I

kat. II

2.1.3.2.

Tiparet:
Doreza mbrojtëse të forta, të prodhuara nga lëkura e derrit. Pjesa
e epërme e dorezës është prodhuar nga përzierja e pambukut me
poliester i cili mundëson ajrosjen e lëkurës. Mansheta mbrojtëse
është punuar nga pambuku i pasuruar.

Tiparet:
Doreza mbrojtëse shumë të buta, të prodhuara nga lëkura e derrit.
Përshtaten mirë në duar. Pjesa e epërme e dorezës është punuar nga
najloni elastik i cili mundëson ajrosjen e lëkurës. Kanë manshetë
elastike e cila mund të rregullohet me shirit. Qëndrueshmëri e mirë në
legështi dhe vaj. Mund të pastrohen në 40⁰C.

Tiparet:
Doreza mbrojtëse të forta, të prodhuara nga lëkura e plotë e lopës.
Pjesa e epërme e dorezës është punuar nga pambuku i fortë i cili
mundëson ajrosjen e lëkurës. Gishti i madh dhe ai tregues janë
punuar nga lëkura e plotë. Me tegel të dyfishtë. Pjesa e dorëzave
e punuar me lëkurë, është mveshur nga brenda me astar pambuku.

Përdorimi:
Punë të lehta të bravandreqësve, transport, ndërtimtari, mirëmbajtje,
montim.

Përdorimi:
Të gjitha llojet e montimeve (industri plastike, xham, tekstil, enterier,
çelik, elektro).

Përdorimi:
Përpunim i drurit dhe metalit, punë në trup të makinës, transport,
montim, mirëmbajtje.

Përmasat: / Nr. Art:

Përmasat: / Nr. Art:

Përmasat: / Nr. Art:

10

0899400373

10

0899400463

10

0899402

Pajisje mbrojtëse për kokë

MBROJTJA E SYVE
Forma më e thjeshtë e mbrojtjes së syve
janë syzet. Syzet mbrojtëse sigurojnë
mbrojtje nga të gjitha llojet e rrezikut
përfshi edhe ato kimike. Disa modele të
syzeve mbrojtëse mund të barten përmbi
syzet e dioptrisë.
Rreziqet të cilave u ekspozohen sytë:
• Rreziqet nga kimikatet
• Rreziqet nga energjia elektrike
• Rreziqet mekanike
• Rreziqet nga rrezatimi

Oferta jonë e syzeve është fokusuar në mbrojtjen e syve nga rreziqet mekanike.
Të gjithë prodhuesit e syzeve mbrojtëse duhet ti testojnë produktet e tyre në mënyrë të
pavarur konform standardeve Evropiane. Së pari, është me rëndësi të mbahet në mend
se korniza dhe lentat (xhamat) testohen, prandaj që të dyja duhet të mbajnë shenjën
dhe logon e prodhuesit. Shenja
vërteton se produkti plotëson të gjitha standardet
relevante Evropiane të sigurisë dhe shëndetit të konsumatorit, duke përfshi edhe kërkesat
ekologjike.

A. Shenjëzimi i kornizës

Kualiteti optik:

Zakonisht shenjëzimi bëhet në pjesën e brendshme të kornizës në bishtat e syzeve. Të gjitha kornizat
duhet të përmbushin standardin Evropian EN166. Ky është standard themelor i cili është ekuivalent
me SHBA ose Azi dhe trajtohet si bazë për syzet mbrojtëse. Krahas shenjës së standardit duhet të
jenë edhe numrat ose germat të cilat tregojnë deri në çfarë mase korniza ka kaluar testin EN166 në
kategoritë e ndryshme.

Qëndrueshmëria e lenteve:

Forma dhe dizajni i kornizës:
345-

Mbron nga pikat dhe spërkatja.
Mbron nga grimcat dhe pluhuri më të mëdha se 5 mikron.
Mbron nga pluhuri dhe grimcat e imëta më të vogla se 5 mikron.

Fortësia e kornizës:
SFBAT-

Mund të përballojnë goditjet e objekteve të vogla të cilat flaken me shpejtësi deri 12 m/s
Mund të përballojnë goditjet e objekteve të vogla të cilat flaken me shpejtësi deri 45 m/s
Mund të përballojnë goditjet e objekteve të vogla të cilat flaken me shpejtësi deri120 m/s
Mund të përballojnë goditjet e objekteve të vogla të cilat flaken me shpejtësi deri190 m/s
Mund të përballojnë goditjet në temperatura ekstreme

Korniza mund të ketë kombinime të këtyre shenjave.

B. Shenjëzimi i lenteve
Për dallim nga korniza, lentet mund të përmbushin standarde të llojllojshme të sigurisë, përfshi
EN166: 169, 170 dhe 172. Për arsye të kuptueshme, prodhuesit nuk janë të detyruar të shtypin të
gjitha standardet në lente, por duhet gjithsesi të tregojnë se deri në cilin nivel përmbushin
standardet. Duke përdorur udhëzuesin e mëposhtëm mund të përcaktoni se cilat standarde
përmbushen. Në lente detyrimisht duhet të shtypet shenja e prodhuesit dhe ajo . Krahas saj,
duhet të jetë shkalla e mbrojtjes nga rrezatimi i diellit dhe UV, cilësia optike si dhe qëndrueshmëria
mekanike.

Mbrojtja nga rrezatimi:
2Mbrojtja UV (EN170). Numri 2 tregon se filtri mund të ndikojë në identifikimin e ngjyrave
2c ose 3 - Mbrojtja UV (EN170). Numri 2C (përpara nr. 3) tregon se filtri mundëson identifikim të
mirë të ngjyrave
4Mbrojtja infrakuqe (EN171), përkatësisht mbrojtja nga nxehtësia
5Mbrojtja nga dielli (EN172), 100% UV indeksi i mbrojtjes nga reflektimi i diellit pa mbrojtje infrakuqe (IR)
6Mbrojtja nga dielli (EN172). 100% UV indeksi i mbrojtjes nga reflektimi i diellit me mbrojtje infrakuqe (IR)

123-

FBAT-

Klasa 1 - Kualitet optik i lartë, të përshtatshme për përdorim të rregulltë.
Klasa 2 - Kualitet optik mesatar, të përshtatshme për përdorim të përkohshëm.
Klasa 3 - Kualitet optik i ulët, të përshtatshme për përdorim të rrallë.

Mund të përballojnë goditjet e objekteve të vogla të cilat flaken me shpejtësi deri 45 m/s
Mund të përballojnë goditjet e objekteve të vogla të cilat flaken me shpejtësi deri 120 m/s
Mund të përballojnë goditjet e objekteve të vogla të cilat flaken me shpejtësi deri190 m/s
Mund të përballojnë goditjet në temperatura ekstreme.

Sipas ngjyrës së lenteve dallojmë këto lloje të syzeve:
Syze me lente transparente
Niveli standard i mbrojtjes në qartësinë më të lartë optike - mundëson përçim maksimal të dritës së
dukshme. Ofrojnë mbrojtje UV. Për përdorim brenda, në vende ku kërkohet mbrojtja e syve nga
rreziqet mekanike.

Syze me lente të verdha (si çelibari)
Ideale për të siguruar shikueshmëri të lartë dhe me kontrast të mirë në kushte me ndriçim të dobët.
Dallojnë dhe definojnë kontrastin duke bllokuar pjesën më të madhe të dritës së kaltër dhe lejojnë
përçim të 84% të dritës së dukshme.
Përdoren në inxhinieri precize, punëtorët e montimit dhe ata që punojnë punë precize, për përmirësim të qartësisë.

Syze me lente të errëta
Për përdorim në ambiente të jashtme në ditë me diell dhe plot dritë, kur dielli dhe shkëlqimi mund të
nxisin tendosje dhe lodhje të syve. Lentet mund të sigurojnë pakësim maksimal të shkëlqimit
verbërues.
Mundësojnë ruajtjen e ngjyrave natyrale të rethinës dhe mirëmbajnë thellësinë normale të perceptimit. Përçojnë përafërsisht 16% të ndriçimit të dukshëm.
Këto syze i përdorin punëtorët në ndërtimtari, ofruesit e shërbimeve dhe punëtorët e të gjitha
profesioneve të cilët punojnë në ambiente të jashtme. Ideale për zëvendësim të syzeve standarde të
diellit kur nevojiten produkte mbrojtëse.

PAJISJE MBROJTËSE PËR KOKË
MBROJTJA E SYVE

STANDARD
Syze të lehta me mundësi zgjatje të bishtave
Tiparet:
• Dizajni i thyer mundëson mbrojtje periferike të shkëlqyeshme.
• Mbështetëset prej gome mundësojnë qëndrimin në vend të syzeve (nuk rrëshqasin).
• Bishta teleskopik të syzeve për përshtatje të madhësisë.
• Nyjë në bishtat e syzeve për përshtatje të pjerrtësisë.
• Xhamat polikarbon sigurojnë mbrojtje të shkëlqyeshme nga goditjet dhe bllokojnë rrezet
UV.
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NGJYRA E XHAMIT
TRANSPARENTE
E ZEZË
E VERDHË

NR. ART:
5899103010
5899103011
5899103012

PAJISJE MBROJTËSE PËR KOKË
MBROJTJA E SYVE

SPORT
Syze universale me çmim të arsyeshëm
Tiparet:
• Ekonomike, syze universale.
• Mbështetëset prej gome mundësojnë qëndrimin në vend të syzeve (nuk rrëshqasin).
• Jastukët në fundin e bishtave sigurojnë bartje të rehatshme.
• Xhamat polikarbon sigurojnë mbrojtje të shkëlqyeshme nga goditjet dhe bllokojnë rrezet UV.

NGJYRA E XHAMIT
TRANSPARENTE
E ZEZË
E VERDHË

NR. ART:
5899105010
5899105011
5899105012
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CLASSIC

LARGO

Formë e thjeshtë me mbrojtje të shkëlqyeshme
Tiparet:
• Korniza plastike me bishta teleskopik për pështatje të madhësisë
• Mbrojtësit anësor sigurojnë mbrojtje nga goditjet aësore.
• Pesha e vogël e syzeve mundëson punë të rehatshme përgjatë tërë ditës.
• Xhami polikarbon siguron mbrojtje të shkëlqyeshme nga goditjet dhe bllokon
rrezet UV.
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NGJYRA E XHAMIT
TRANSPARENTE

NR. ART:
5899103001

Tiparet:
• Kanalet ventiluese në pjesët anësore mundësojnë rrymimin e ajrit, largojnë
nxehtësinë dhe evitojnë mjegullosjen e syzeve.
• Mund të vëhen mbi syzet e dioptrisë.
• Syzet janë dizajnuar ti përshtaten madhësive dhe formave të ndryshme të
fytyrës-kokës.
• Xhami polikarbon siguron mbrojtje të shkëlqyeshme nga goditjet dhe
bllokon rrezet UV.
NGJYRA E XHAMIT
TRANSPARENTE

NR. ART:
5899103002

PAJISJE MBROJTËSE PËR KOKË
MBROJTJA E SYVE

LATIUS
Syze mbrojtëse të lehta me kornizë vinili të butë dhe ﬂeksibile
Tiparet:
• Kanalet ventiluese në pjesët anësore mundësojnë rrymimin e ajrit, largojnë nxehtësinë dhe
evitojnë mjegullosjen e syzeve.
• Sigurojnë mbrojtje nga copëzat më të mëdha që shkëputen gjatë prerjes dhe brushimit.
• Mund të vëhen mbi syzet e dioptrisë.
• Kornizë e butë dhe ﬂeksibile prej vinili, të lehta, me xhama të fortë polikarboni.

NGJYRA E XHAMIT
TRANSPARENTE

NR. ART:
5899110001
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MBROJTJA E ORGANEVE TË FRYMËMARRJES
Standardet më të rëndësishme në lëmin e mbrojtjes së organeve të frymëmarrjes:
• EN 136 - Maskë për fytyrë (e plotë)
• EN 140 - Gjysmë-maskë dhe çerek-maskë (kërkesat, testimet dhe shenjëzimi)
• EN 143 - Filtrat
• EN 149 - Gjysmë-maskë dhe çerek-maskë (kërkesat, testimet dhe shenjëzimi)
Gazrat dhe grimcat e imëta paraqesin dy rreziqe shumë të mëdha në vendin e punës, dhe janë gati të padukshme kur marrim
frymë. Kontakti i vazhdueshëm me këto grimca dhe gazra mund të nxitë zhvillimin e problemeve serioze shëndetsore. Në rastin më
të mirë, shumica e punëtorëve përballen me aromat e pakëndshme. Respiratorët ofrojnë mbrojtje nga rreziku i gazrave jotoksike
dhe ato me nivel të ulët toksik: avujt e ujit dhe vajit, tymi dhe grimcat e imëta. Respiratorët kanë funksion mbrojtës sipas normës EN
149. Këto maska njihen edhe si gjysmë-maska, meqë mbulojnë dhe mbrojnë pjesërisht fytyrën dhe njihen si FFP (Angl. Filtering
Face Piece).

Respiratorët sipas efikasitetit të filtrave klasifikohen në tri klasa.
PËRMASA E
GRIMCAVE (MIKRON)

RRJEDHJA E
BRENDSHME

KLASA

KUFIRI I DEPËRTIMIT NË FILTËR
(NË QARKULLIM AJRI PREJ 95 LIT/MIN)

KONCENTRIMI MAKSIMAL I
GRIMCAVE DHE GAZIT

FFP1

Filtron së paku 80% të grimcave në ajër

deri 4 herë më e madhe se VKL*

>5

< 22%

FFP2

Filtron së paku 94% të grimcave në ajër

deri 12 herë më e madhe se VKL*

2-5

< 8%

FFP3

Filtron së paku 99% të grimcave në ajër

deri 48 herë më e madhe se VKL*

<2

< 2%

*VKL – vlera kufitare e lejuar

FILTËR GJYSMË-MASKË

Procedura e vendosjes së gjysmë-maskës në fytyrë:

Termi „gjysmë-maskë“ përdoret për disa lloje të mjeteve mbrojtëse personale
të organeve të frymëmarrjes: filtër gjysmë-maskë dhe gjysmë-maskë me filtër.
• Filtri gjysmë-maskë- duhet të prodhohet sipas standardit EN 149:2011,
respektivisht duhet të prodhohet nga materiali filtrues (gazë, celulozë ose
letër speciale), me valvula për tym ose pa to. Shërbejnë për një përdorim,
për mbrojtje nga grimcat, dhe pastaj hedhen.

Filtër gjysmë-maskë (respirator) për grimca

Pulla bartëse
Pjesa e hundës

Filtri për pluhurin e trashë

Pjesa e brendshme
Filtri për pluhurin e imët

1. Mbani respiratorin nën mjekërr ashtuqë cepi i saj shkon përmbi hundë.
Tërhiqeni shiritin e poshtëm pas kokës dhe vendoseni rreth qafës poshtë veshëve.
2. Tërhiqeni shiritin e epërm sipër kokës dhe përshtateni lartë në majë të kokës.
3. Vendosni gishtat në cepin e respiratorit i cili përshkon hundën. Duke e shtypur
respiratorin me gishta përgjatë hundës drejt faqeve i jepni atij formën e hundës.
4. Kontrolloni nëse gjysmë-maska është vendosur mirë. Vendosni të dy duart mbi
respirator dhe merrni frymë. Nëse ajri rrymon rreth hundës - përsëritni përshtatjen e
maskës rreth hundës sikur është shpjeguar në pikën 3. Nëse ajri rrjedhë në pjesët
fundore të respiratorit atëherë shtrëngoni edhe pak shiritat e tij rreth kokës. Nëse nuk
mund të arrini izolim të mjaftueshëm, mos hyni në vendet e kontaminuara, njoftoni
eprorin tuaj.
Procedura e heqjes së gjysmë-maskës nga fytyra:
Mbani respiratorin me njërën dorë. Tërhiqni shiritin e poshtëm me dorën tjetër,
ende duke mbajtur respiratorin. Tërhiqni shiritin e sipërm nga koka dhe heqni
respiratorin.
Kufizimet e përdorimit të maskës njëpërdorimëshe: në koncentrim oksigjeni më të
ulët se 17%, në prani të kontaminuesve toksik ose radioaktiv, në prani të gazit apo
tymit, gjatë fikjes së zjarrit.

Gjysmë-maska me filtër
• Gjysmë-maska me filtër - ka „kornizë“ prej materialit të butë dhe elastik
dhe filtër të veçantë i cili në shumicën e rasteve mund të ndërrohet.

Çdo gjysmë-maskë duhet në vete të ketë të shtypur: logo-n e prodhuesit, klasën
dhe shenjën
. Shenja
vërteton se produkti përmbushë të gjitha standardet
relevante Evropiane për siguri dhe shëndet të përdoruesit, e poashtu edhe
kërkesat ekologjike.

PAJISJE MBROJTËSE PËR KOKË
MBROJTJA E ORGANEVE TË FRYMËMARRJES
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FFP1 NR

FFP1 NR ME VALVULË

Respirator pluhuri

Respirator pluhuri me valvulë

Tiparet:
• Cepi i përshtatshëm i respiratorit ofron vënie dhe bartje të sigurtë dhe
pakëson kondensimin.
• Maskë njëpërdorimëshe e lehtë, ekonomike dhe komfore.
• Përdorimi i rekomanduar: për prerje, brushim dhe pastrim.
• Pa përmbajtje lateksi.

Tiparet:
• Ka valvulën për lëshim të ajrit të frymëmarrjes.
• Cepi i përshtatshëm i respiratorit ofron vënie dhe bartje të sigurtë dhe
pakëson kondensimin.
• Maskë njëpërdorimëshe e lehtë, ekonomike dhe komfore.
• Përdorimi i rekomanduar: për prerje, brushim dhe pastrim.
• Pa përmbajtje lateksi.

NR. ART:
5899110

NR. ART:
5899111

PAJISJE MBROJTËSE PËR KOKË
MBROJTJA E ORGANEVE TË FRYMËMARRJES

FFP2 NR

FFP2 NR ME VALVULË

Respirator pluhuri

Respirator pluhuri me valvulë

Tiparet:
• Mbrojtje nga materialet e forta dhe tretjet jotoksike por të dëmshme,
në koncentrime deri 4 herë më të mëdha se ato kufitare.
• Cepi i përshtatshëm i respiratorit ofron vënie dhe bartje të sigurtë dhe
pakëson kondensimin.
• Përdorimi i rekomanduar: për çimento, prerje të drurit dhe metalit, punë
me vajra, saldim i butë dhe modelim të kallëpeve.
• Pa përmbajtje lateksi.

Tiparet:
• Valvula e nxjerrjes së ajrit mundëson frymëmarrje më të lehtë në vende
të nxehta me lagështi ajri.
• Cepi i përshtatshëm i respiratorit ofron vënie dhe bartje të sigurtë dhe
pakëson kondensimin.
• Përdorimi i rekomanduar: për çimento, prerje të drurit dhe metalit, punë
me vajra, saldim i butë dhe modelim të kallëpeve.
• Pa përmbajtje lateksi.

NR. ART:
5899120

NR. ART:
5899121
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FFP1 NR

FFP1 NR ME VALVULË

Respirator me karbon aktiv

Respirator me karbon aktiv, dhe valvulë

Tiparet:
• Cepi i përshtatshëm i respiratorit ofron vënie dhe bartje të sigurtë dhe
pakëson kondensimin.
• Maskë njëpërdorimëshe e lehtë, ekonomike dhe komfore.
• Përdorimi i rekomanduar: për prerje, brushim dhe pastrim.
• Pa përmbajtje lateksi.
• Shtresa e karbonit aktiv mbronë nga avujt organik dhe aromat e
pakëndshme.

Tiparet:
• Ka valvulën për lëshim të ajrit të frymëmarrjes.
• Cepi i përshtatshëm i respiratorit ofron vënie dhe bartje të sigurtë dhe pakëson
kondensimin.
• Maskë njëpërdorimëshe e lehtë, ekonomike dhe komfore..
• Përdorimi i rekomanduar: për prerje, brushim dhe pastrim.
• Pa përmbajtje lateksi.
• Shtresa e karbonit aktiv mbronë nga avujt organik dhe aromat e pakëndshme.

(ME KARBON AKTIV)
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NR. ART:
5899130

(ME KARBON AKTIV)

NR. ART:
5899131

PAJISJE MBROJTËSE PËR KOKË
MBROJTJA E ORGANEVE TË FRYMËMARRJES

FFP2 NR

FFP2 NR ME VALVULË

Respirator me karbon aktiv

Respirator me karbon aktiv, dhe valvulë

Tiparet:
• Maskë shumëpërdorimëshe e qëndrueshme në lagështi, shumë e
përshtatshme për saldim në prani të gazit dhe avujve.
• Cepi i përshtatshëm i respiratorit ofron vënie dhe bartje të sigurtë si
dhe pakëson kondensimin.
• Pa përmbajtje lateksi.
• Shtresa e karbonit aktiv mbronë nga avujt organik dhe aromat e
pakëndshme.

Tiparet:
• Valvula e nxjerrjes së ajrit mundëson frymëmarrje më të lehtë në vende të
nxehta me lagështi ajri.
• Maskë shumëpërdorimëshe e qëndrueshme në lagështi, shumë e përshtatshme
për saldim në prani të gazit dhe avujve.
• Cepi i përshtatshëm i respiratorit ofron vënie dhe bartje të sigurtë dhe pakëson
kondensimin.
• Pa përmbajtje lateksi.
• Shtresa e karbonit aktiv mbronë nga avujt organik dhe aromat e pakëndshme.

(ME KARBON AKTIV)

NR. ART:
5899140

(ME KARBON AKTIV)

NR. ART:
5899141
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PAJISJE MBROJTËSE PËR KOKË
MBROJTJA E ORGANEVE TË FRYMËMARRJES

FFP1 NR
Maskë për fytyrë, njëpërdorimëshe
Tiparet:
• Cepi-korniza e përshtatshme ofron vënie dhe bartje të sigurtë.
• Bartje e lehtë dhe e përshtatshme për ruajtje / magazinim.
• Maskë njëpërdorimëshe e lehtë, komfore dhe ekonomike.
• Përdorimi i rekomanduar: gjatë prerjes, brushimit dhe pastrimit.
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NR. ART:
5899100

PAJISJE MBROJTËSE PËR KOKË
MBROJTJA E ORGANEVE TË FRYMËMARRJES

MASKË MBROJTËSE PËR BOJAXHI
Maskë me ﬁltër të dyﬁshtë FFA 1 e prodhuar konform std. EN 405. CE 96.0194
Tiparet:
• Gjysmë-maskë për hundë dhe gojë për mbrojtje nga gazrat dhe
materiet e papastra të koncentrimit prej 30 herë më të lartë se ai i
lejuar.
• E sigurtë dhe praktike për punë, falë puthitjes (izolimit) të mirë.
• Përdorim i lehtë falë shiritave për fiksim.
• Me peshë të lehtë.
• Siguron qarkullim të lehtë të ajrit - frymëmarrje e lehtë.
• Mund të përdoret edhe nga personat që bartin syze gjatë punës.
• Sasia e madhe e karbonit aktiv në elementet e filtrit mundëson përdorim
të maskës deri në ngopjen e plotë të karbonit.
• Varësisht nga koncentrimi i materieve të dëmshme në ajër, maska mund
të përdoret për disa ditë. Pas përdorimit maska ruhet në qese të mbyllur
ashtuqë ti zgjatet jetëgjatësia e përdorimit.
• Maska dhe filtrat, nëse i ekspozohen ﬂakës, ndizen.
• Maska është njëpërdorimëshe, dhe nuk mund ti ndërrohet filtri.
Përdorimi:
Maska mbrojtëse është e përshtatshme për punë gjatë ngjyrosjes dhe punë
me materiale të papastra si psh tretësit: butyraldehyde, Z-Thoxyl ose Xylol,
tretësit e kombinuar si vaji terpentinë dhe ngjashëm.
Shënim:
Shembujt tonë të aplikimit shërbejnë sa për orientim. Kërkimi dhe testimi i
vazhdueshëm i substancave të dëmshme dhe ndikimi i tyre në trupin e njeriut
çon në vlerësime të reja dhe përcaktim të niveleve më të ulëta të lejueshme
të substancave toksike, të cilat klasifikojnë maskat në grupe tjera të reja.
NR. ART:
0899160
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PAJISJE MBROJTËSE PËR KOKË

NR. ART:
0899173

GJYSMË MASKË PËR
HUNDË DHE GOJË HM 173
Me kyçje bajonetë për ﬁltra sipas EN 141
Tiparet:
• Puthitje optimale falë materialit të butë të maskës.
• Filtri i dyfishtë siguron qarkullim të mirë të ajrit gjatë frymëmarrjes.
• Stabilitet i mirë gjatë punës falë bartjes së maskës me anë të shiritit të
fiksuar në katër pika.
• Mund të përdoret në kombinim me syze mbrojtëse.
• Nuk përmban silikon
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Përdorimi:
Për bojaxhi, për punë me produkte kimike, në përpunim druri, dyshemeje,
plastikës, gjatë përpunimit të metalit dhe ngjashëm.

SET PËR BOJAXHI
Pjesët e setit:
• 1x gjysmëmaskë HM 173,
• 2x filtra gazi A2,
• 2x filtra për pluhurit të imët P2,
• 2x filtra bartës për pluhur të imët,
• 1x kuti plastike për ruajtje.

NR. ART:
0899 173 100

Aksesorë:
• Kuti plastike për ruajtje (e zbrazët)

NR. ART:
0899 171 000

Përdorimi:
Set për bojaxhi i përshtatshëm për përdorim të shpejtë dhe të thjeshtë
gjatë punës me llak dhe tretës, praktik për ruajtje.

PAJISJE MBROJTËSE PËR KOKË

FILTRA GAZI, TË KOMBINUAR DHE FILTRA PLUHURI
Për gjysmëmaskë HM 173
Tiparet:
• Kyçje bajonet sipas EN 141.
• Peshë e vogël.
• Filtra gazi që mund të kombinohen me filtrat për pluhur të imët duke
përdorur mbajtësin e filtrit nr. art. 0899 170 007
Përdorimi:
Industri kimike, ngjyrosje me llak, punëtori për riparim të automjeteve, industri për
procesim të drurit, përpunim plastike dhe punë të ngjashme (nëse përzgjedhet
filtri dhe mbajtësi i duhur).
LLOJI I FILTRIT

NGJYRA

1

2

3

5

6

7

SUBSTANCAT E RREZIKSHME QË FILTROHEN

4

PËRDORIMI

NR. ART:

1

P2

E bardhë

Filtër për pluhur të imët, për koncentrim të grimcave në
ajër deri 10 herë mbi nivelin e lejuar, *1

Si parafiltër për filtrat e gazit
(për grimca të forta dhe pikuese)

0899 173 001

2

P3

E bardhë

Filtër për pluhur të imët, për koncentrim të grimcave në
ajër deri 30 herë mbi nivelin e lejuar, *2

Për grimca të forta dhe pikuese
helmuese, substancave kancerogjene
dhe shumë helmuese

0899 173 002

3

A2

Kafe

Filtër për gazra dhe avuj organik,
(pika e kyçjes mbi 65ºC)

Për grimca pikuese të ngjyrës, llakut,
tretësve (që avullohen shpejtë)

0899 173 003

4

A2/P3

Filtër i kombinuar për avuj organik, gazra
(pika e kyçjes mbi 65ºC) dhe pluhur të imët (P3)

Për grimca të forta dhe pikuese,
të ngjyrës, llakut, tretësve

0899 173 004

5

A2/B1/E1/K1

Filtër për avuj organik, gazra jorganik dhe thartira,
amonjak dhe derivate

Për klor, zbardhues, kripëra,
acid klorhidrik, methylamin,
dioksidi i squfurit dhe të ngjashme.

0899 173 005

6

A1/B1/E1/K1
P3

Filtër për avuj organik, gazra jorganik dhe thartira,
amonjak dhe derivate si dhe pluhur të imët me koncentrim
në ajër deri 30 herë mbi nivelin e lejuar

Për klor, zbardhues,
acid klorhidrik, methylamin,
amonjak dhe grimca të forta pikuese,
ngjyrë, llak, tretës helmues, substanca
shumë helmuese dhe kancerogjene.

0899 173 006

7

Mbajtësi i filtrit

Kafe

E bardhë

Kafe

Hiri

E verdhë

E gjelbër

Kafe

Hiri

E verdhë

E gjelbër

E bardhë

Përdoret në rastin e kombinimit të filtrit për pluhur dhe filtrit të avujve dhe gazrave.

*1 - edhe deri 15 herë mbi nivelin e lejuar me kusht që të përdoret seti i maskës / *2 - edhe deri 400 herë mbi nivelin e lejuar nëse përdoret seti i maskës.
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0899 173 007

01/ Sfungjerë për veshë

Mund të jenë njëpërdorimësh prej vate,
të dyllosur, që futen në kanalin e veshit,
ose shumëpërdorimësh të cilët mund të
pastrohen pas përdorimit.

për veshë (antifoni)
02/ Mbrojtëse
Është fjala për korniza të forta me

MBROJTJE NGA ZHURMA
Zhurma mund të jetë irrituese. Nëse
është e lartë dhe zgjatë shumë, mund të
dëmtojë dëgjimin përkohësisht ose
përhershëm. Mënyra më e mirë për
evitim të rrezikut do të ishte zvogëlimi i
nivelit të zhurmës në burimin e saj
mirëpo një gjë e tillë nuk është gjithherë
e mundshme, prandaj ne kemi në
dispozicion lloje të ndryshme të mjeteve
për mbrojtje të veshëve - dëgjimit. Ato
janë të destinuara për reduktim të
zhurmës në nivel i cili nuk dëmton
dëgjimin.

jastëk të butë, të formësuara ashtuqë
mbulojnë veshët. Pjesët që mbulojnë
veshët mund të jenë të lidhura me
mbajtës mes vete ashtuqë përshtaten
mirë për veshë, e gjithashtu gjatë
përdorimit mund të përforcohen për
helmetën mbrojtëse. Jastëkat janë të
mbushur me materie të lëngshme ose
shkumë plastike e cila ngulfat zhurmën,
por mundëson dëgjimin normal.
Kufizimet
• Sfungjerët për veshë janë dedikuar për
përdorim të shkurtë, por mund të përdoren
edhe për përdorim të gjatë në zhurma
mesatare. Ndërsa për mbrojtje nga zhurmat e
nivelit të lartë psh: motorët reaktiv, atëherë
duhet përdorë antifon. Disa konsiderojnë se
sfungjerët për veshë janë të papërshtatshëm, e
nëse nuk janë pastruar mirë mund të rrisin
rrezikun për infeksion në veshë.
• Antifonët nganjëherë mund të jenë jo
komfor në bartje në një mjedis të nxehtë ku
punohet dhe nuk eliminojnë zhurmën, por
vetëm sa pengojnë. Duhet pasur kujdes që
antifonët të përshtaten mirë në veshë dhe që
jastëkat të puthiten mirë në kokë-veshë.

EN 352
Standard evropian ku përmbushen të
gjitha kërkesat në aspekt të
konstruksionit, dizajnit, performansës,
shenjëzimeve dhe informatës për
përdoruesit, për mjetet të cilat përdoren
për mbrojtje të dëgjimit-veshëve.
Në secilin produkt duhet të ketë shenjë
mbi përmbushjen e këtij standardi ,
natyrisht shenja ( vërteton se produkti
përmbushë të gjitha standardet
relevante evropiane për siguri dhe
shëndet të përdoruesit si dhe kërkesat
ekologjike), gjithashtu kanë edhe numrin
i cili tregon se sa decibel mesatarisht
ulin zhurmën këto pajisje – SNR (angl.
Simplified
Noise
level
Reduction).

Pajisjet për mbrojtje nga zhurma duhet të vëhen kurdo që ka mundësi ti
ekspozoheni zhurmës gjatë punës.
Bazuar në legjislacionin për siguri në punë, disa zona janë trajtuar si
“zona në të cilat është e detyrueshme bartja e mbrojtjes për veshë”. Në
vende të tilla duhet të ketë këtë shenjë:

Disa shembuj të nivelit të zhurmës nga ambienti i
përditshëm që na rrethon:
BURIMI I ZËRIT OSE ZHURMËS
Zhurma më e dobët që mund të dëgjojë veshi

0 dB

Shushurima e gjetheve

20 dB

Pëshpëritja

30 dB

Të folurit normal

60 dB

Brendia e automobilit në shpejtësi 96 km/h
Cingërrima e telefonit

Varësisht nga burimi i zhurmës dhe lloji i punës të cilën kryen punëtori
(fizike, intelektuale, të kombinuar, ...) rregullohet niveli i lejuar i zhurmës për
vendin e caktuar të punës.
Burimet e zhurmës mund të jenë:
•
Mjete pune me të cilat punëtori punon ose posedon
Mjete pune ose pajisjet të cilat punëtori nuk i ka ose nuk punon me to
•
•
Burimet e jashtme (sistemi i ventilimit ose klimatizimit, sallat e afërta,
trafiku në rrugë etj)
Sipas standardit EN 352 pëdoruesi duhet të ketë pajisje të përshtatshme
për mbrojtje nga zhurma nëse niveli i zhurmës tejkalon 80 dB. Për të
zgjedhur mjetin e duhur për mbrojtje, paraprakisht duhet të dijmë nivelin e
zhurmës dhe vlerën për të cilën mjeti pakëson zhurmën.

INTENSITETI I ZËRIT NË BURIM

65 - 75 dB
80 dB

Feni i flokëve

85 - 90 dB

Makina kositëse e barit

85 - 90 dB

Sharra me zingjirë

90 - 100 dB

Buldozeri

95 - 105 dB

Shpuesja e gurit

110 - 115 dB

Sharra cirkulare, sharra e gurit

110 dB

Kufiri i zhurmës ku dhemb veshi

120 dB

Gërryese pneumatike

120 dB

Boria për alarm nga zjarri

120 dB

Motori i fluturakes gjatë ngritjes

140 dB

Pushka e kalibrit 12mm

165 dB

Lansimi i raketës

180 dB

Zhurma më e lartë e mundshme

194 dB

PAJISJE MBROJTËSE PËR KOKË
MBROJTJE PËR VESHË - ANTIFONI
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EIRENE

AURIS

24 dB

25 dB

Tiparet:
• Jastëk të butë, të dizajnuar për pakësim të shtypjes në veshë dhe për të
siguruar përshtatje optimale.
• Bartësit që mund të përshtaten në të dy anët, ofrojnë mundësi të
vendosjes në 3 pozicione - mbi kokë, pas koke dhe nën mjekërr.
• Jastëku në mbajtësin mbi kokë.
• Pesha e vogël e antifonit siguron mbajtje të përshtatshme gjatë tërë
ditës.

Tiparet:
• Dizajn me profil të ulët. Deluxe antifon.
• Jastëk të butë, posaçërisht të dizajnuar për pakësim të shtypjes në
veshë. Dy pikat prerëse sigurojnë bartje optimale.
• Mundësi e përshtatjes së lartësisë, që i përshtatet shumicës së njerëzve.
• Posaçërisht të dizajnuara për bartje dhe përshtatje të lehtë.

NR. ART:
5899300024

NR. ART:
5899301025

PAJISJE MBROJTËSE PËR KOKË
MBROJTJE PËR VESHË - ANTIFONI

HORUS

LORRIS

29 dB

27 dB

Tiparet:
• Jastëk të butë, dizajn special për ulje të shtypjes mekanike në veshë, dy
pikat prekëse sigurojnë përshtatje optimale.
• Palosen lehtë, praktike të ruhen kur nuk përdoren.
• Shiriti mbajtës me peshë të vogël siguron bartje të rehatshme.
• Dizajni me profil të ulët mundëson vënie të kapelës, etj.

Tiparet:
• Jastëk të butë, dizajn special për ulje të shtypjes mekanike në veshë, dy
pikat prekëse sigurojnë përshtatje optimale.
• Posaçërisht të dizajnuara për përshtatje të lehtë.
• Mundësi e përshtatjes sipas lartësisë, duke iu përshtatur shumicës së
njerëzve.

NR. ART:
5899302029

NR. ART:
5899303027
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PAJISJE MBROJTËSE PËR KOKË
MBROJTJE E DËGJIMIT - ANTIFONI DHE SFUNGJERË PËR VESHË

KUTI PËR RUAJTJE TË
SFUNGJERËVE PËR VESHË
NR. ART:
5899300930

HESYKHIA
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SFUNGJERË PËR VESHË ME
DHE PA LIDHËSE

29 dB

37 dB / Të lehtë dhe të vetëpërshtatshme në të gjithë format

Tiparet:
• Jastëk të butë, dizajn special për ulje të shtypjes mekanike në veshë, dy
pikat prekëse sigurojnë përshtatje optimale.
• Posaçërisht të dizajnuara për bartje të lehtë.
• Mundësi e përshtatjes sipas lartësisë, ju përshtaten shumicës së
njerëzve.

Tiparet:
• Formë plumbi, të prodhuara nga shpuza jashtëzakonisht e butë.
• Futen lehtë në kanalin e veshit dhe janë të rehatshme për bartje.
• Me dhe pa lidhëse.

NR. ART:
5899304029

PËRSHKRIMI
PA LIDHËSE
ME LIDHËSE

NR. ART:
5899300332
5899300333

Pajisje mbrojtëse për saldues

PAJISJE MBROJTËSE PËR SALDUES
MASKA AUTOMATIKE PËR SALDIM

IGNIS

VELDO

Tiparet:
• Përshtatje DIN: 9-13
• Shpejtësia e senzorëve: 1/30.000s
• Fusha e të pamurit: 98x55mm
• Katër senzorë optik
• Ushqimi: qelizat solare + dy bateri litumi që nuk
ndërrohen. Qëndrueshmëria e baterive 5-7 vite
• Sipas standardeve CE, ANSI, CSA, AS/NZS
• Përzgjedhje e regjimit: Saldim/Punë me brushë
• Plastika e cilësisë së lartë është e qëndrueshme
në grimca.
• Pesha: 540g

Tiparet:
• Përshtatje DIN: 9-13
• Shpejtësia e senzorëve: 1/25.000s
• Fusha e të pamurit: 98x43mm
• Ushqimi: qeliza solare
• Dy senzorë optikë
• Sipas standardeve CE, ANSI, CSA, AS/NZS
• Përzgjedhje e regjimit: Saldim/Punë me brushë
• Plastika e cilësisë së lartë është e qëndrueshme
në grimca.
• Pesha: 460g

IGNIS

LIGHTENING
NR. ART:
0984995010
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IGNIS

BLUE LIGHTENING
NR. ART:
0984995020

VELDO

BLACK
NR. ART:
0984900100

IGNIS

FIRE
NR. ART:
0984995030

PAJISJE MBROJTËSE PËR SALDUES
MASKA AUTOMATIKE PËR SALDIM

STELLA
Tiparet:
• Përshtatje DIN: 9-13
• Shpejtësia e senzorëve: 1/30.000s
• Fusha e të pamurit: 98x55mm
• Katër senzorë optik
• Ushqimi: qelizat solare + dy bateri litumi që nuk
ndërrohen. Qëndrueshmëria e baterive 5-7 vite
• Të gjitha rregullimet bëhen nga ana e jashtme e maskës
– punë më e shpejtë pa hequr maskën.
• Përshtatje shtesë e mbajtësit në kokë – rregullim i
distancës nga fytyra
• Sipas standardeve CE, ANSI, CSA, AS/NZS
• Përzgjedhje e regjimit: Saldim/Punë me brushë
• Plastika e cilësisë së lartë është e qëndrueshme në grimca
• Pesha: 520g
STELLA

CHAIN AND SKULL
NR. ART:
0984915020

STELLA

BLACK CARBON
NR. ART:
0984915010

PAJISJE SHTESË
DHE PJESË REZERVË
NR. ART:
0984100100
0984100200
0984102100
0984103200

PËRSHKRIMI
Xham mbrojtës i jashtëm për maskën Ignis
Xham mbrojtës i brendshëm për maskën Ignis
Xham mbrojtës i jashtëm për maskën Stella
Xham mbrojtës i brendshëm për maskën Veldo

NR. ART:
0984201100

PËRSHKRIMI
Shirit që ndërrohet për maskën Ignis
Mbajtës për kokë që ndërrohet për Stella.
Rregullim shtesë i distancës nga fytyra.

0984202100

STELLA

CLOWN
NR. ART:
0984915030

STELLA

BLUE CARBON
NR. ART:
0984915040
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PAJISJE MBROJTËSE PËR SALDUES
MASKA AUTOMATIKE PËR SALDIM

MASKË-KAPELË PËR SALDIM WSC 9-12
Maskë-kapelë për saldim, e përshtatshme, me xham automatik për errësim

Përdorimi:
• Për saldim manual, MIG/MAG, TIG, me tel të mbushur.
Tiparet:
• E lehtë dhe shumë e përshtatshem, nga materiali i lehtë, pakësim i ngarkesës në
qafë për shkak të peshës së balancuar të peshës së maskës.
• Përshtatet sipas madhësisë së kokës. Mbrojtje e shtuar e fytyrës, qafës dhe veshëve
krahasuar me helmetat klasike të saldimit.
• Xhami automatik me mbrojtje nga shkëlqimi ofron punë të sigurtë dhe të rehatshme.
Rregullim i errësimit sipas DIN 9-12.
Të dhëna teknike:
Transparenca e xhamit - e hapur
Transparenca e xhamit - e aktivizuar
Pesha
Aprovimet / miratimet
EN standardet
Eenrgjia
Brezi i temperaturës gjatë punës
NR. ART:
0984700300
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DIN 3
DIN 9-12
425g
CE, ANSI, AS/NZS
166, 175, 379
Dy bateri 3V (CR2032)
- 10ºC deri +60ºC

PAJISJE MBROJTËSE PËR SALDUES
MASKA AUTOMATIKE PËR SALDIM

MASKË AUTOMATIKE PËR SALDIM “SOLAR”
Maskë-kapelë për saldim, e përshtatshme, me xham automatik për errësim

Përdorimi:
• Të gjitha llojet e elektro-saldimit: me elektroda, saldim MIG / MAG,
saldim me tel, TIG dhe saldim plazma.
•

NR. ART:
0984700200

KUJDES: NUK ËSHTË E PARAPARË PËR SALDIM ME LASER DHE
SALDIM ME GAZ!

Tiparet:
• Maskë për saldim “Solar“ është optimale për përdorim te regjimet e
ndryshueshme të saldimit.
• Kjo maskë mundëson rregullim me shkallë mes nivelit mbrojtës 9 e 13.
Gjithashtu maska mbrojtëse “Solar” ka opcionin e rregullimit automatik
të mbrojtjes varësisht nga kushtet e saldimit. Është e dizajnuar në
mënyrë ergonomike ashtuqë eliminon depërtimin e tymit dhe grimcave
brenda saj gjatë saldimit.
TË DHËNA TEKNIKE:
Fusha e të pamurit
Përmasa e kasetës
Mbrojtje UV dhe IC
Arc senzorë
Lëshimi i dritës (ndjeshmëria)
Lëshimi i dritës (aktivirano)
Ndjeshmëria
Koha e kalimit dritë/errësim
Vonesa kur kalohet në “shpejtë”
Vonesa kur kalohet në “ngadalë”
Energjia
Kyçja / çkyçja
Temperatura e punës
Aprovimet
Standardi
Materiali i maskës
Pesha

98 x 44 mm
110 x 90 x 9 mm
E siguruar
2
Klasa e mbrojtjes DIN 4
Klasa e mbrojtjes DIN 9 - 13
E rregullueshme
1/25.000 sekonda
0,25 - 0,30 s
0,65 - 0,80 s
Qeliza solare
Automatike
-10ºC deri +55ºC
CE, DIN, ANSI, CSA
EN 166, EN 175, EN 379
Najlon
430 g
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PAJISJE MBROJTËSE PËR SALDUES
MASKA AUTOMATIKE PËR SALDIM

MASKË MBROJTËSE AUTOMATIKE WSH

NR. ART:
0984 670 100

WSH II 9-13
Përdorimi:
•
•
•
•

WSH II 9-13 është maskë mbrojtëse automatike për përdorim në të gjitha
procedurat (metodat) e saldimit.
Të gjitha procedurat e elektro saldimit: elektrik manual, MIG/MAG, saldim me
tel të mbushur, TIG, plazma, mikro plazma, etj.
KUJDES: NDALOHET PËRDORIMI I MASKËS NË SALDIM ME LASER
POASHTU NUK ËSHTË E PËRSHTATSHME PËR SALDIM ME GAZ!
Përshtatje e shpejtë e niveleve të ndryshme të mbrojtjes mes 9-13, e bën
maskën mjet të përkryer për punë, për secilin saldues i cili punon në procese
të ndryshme saldimi. Niveli shtesë i sigurisë dhe rehatisë, si dhe një numër i
opcioneve shtesë, ofrojnë përshtatje të kërkesave individuale, me nevojat reale
të procesit të saldimit.

Forma e optimizuar e shtëpizës:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dizajn ergonomik dhe përdorim i lehtë.
Masa e reduktuar prej10% në krahasim me modelin paraprak
Përshtatje e shtuar dhe shtypje minimale në muskujt e shpinës
Largim i tymit falë dizajnit të veçantë
Mbrojtje nga stërpikja, ngrohja, rrjedhimisht mbrojtje e mirë gjatë saldimit sipër
kokës.
Rripi i rehatshëm shtrëngues me përshtatje të saktë
Të dy duart mund të përdoren gjatë saldimit meqë ska nevojë të mbahet aparati
Kapaku special i përparmë, mirë i mbyllur eviton depërtimin e futjes së çfarëdo
grimcash brenda aparatit.
Dizajn i ri i mbrojtësit të ngritur, preventivë e mirë nga dëmtimi.

Të dhëna teknike
Kohëzgjatja e tranzicionit
Kohëzgjatja e vonesës - shpejtë
Kohëzgjatja e vonesës - ngadalë
Dukshmëria (aktivizuar)
Dukshmëria (joaktivizuar)
Mbrojtja UV dhe IR
Modi i punës me brushë
Përmasat e kasetës
Fusha vizive
Temperatura e punës
Energjia
Simbolet e testeve
Standardet
Materiali i maskës
Shiriti shtrëngues
Pesha

0,2 ms/0,1 ms në 55°C
0,10-0,35 s
0,35-80 s
Niveli i mbrojtjes 9-13
Niveli i mbrojtjes 4
Mbrojtje e përhershme
DIN 4
90x110x7 mm
100x50 mm
-10°C deri 70°C
Qeliza solare me bateri që mund të
ndërrohet
ESC, CE, ANSI, GOST-R
EN 166, EN 175,EN 379
PA 6,6
Me përshtatje
490 g komplet

NR. ART:
0984 670 110

Formë e optimizuar e kasetës mbrojtëse:
•
•
•
•
•

Fushë e të pamurit dukshëm më e lartë, prej +33%
Errësim plotësisht automatik brenda milisekondave.
Bateri rimbushëse me mbushës solar, të cilat mund të ndërrohen.
Rregjimi i punës me brushë mundëson mosaktivizimin e funksionit errësues.
Senzori shtesë për aktivizim, rritë ndjeshmërinë e mekanizmit për errësim.

Pajisje - pjesë rezervë:
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NR. ART:
0984670110
098468002
098470005
098472012
098470014
0827082032

PËRSHKRIMI
Kaseta mbrojtëse
Mbrojtësi i jashtëm i përparmë
Kapaku i jashtëm i maskës
Rripi shtrëngues me përshtatje
Shiriti për thithje të djersëve
Bateri rimbushëse 3V (CR2032)

Dizajni i mbrojtësit të ngritur
eviton krijimin e gërvishtjeve

Fushë e zmadhuar e të
pamurit për + 33%

Forma e tehut të maskës
eviton depërtimin e tymit

1. Senzori përshtatës i errësimit ndërron këndin e aktivizimit nga 120°C deri 60°C. Kjo eviton errësim aksidental, nga burimet ndriçuese në rrethinën e afërt.
Krahasaur me modelin WSH 5-13 II, falë senzorit shtesë për aktivizim maska vepron me saktësi edhe më të madhe ndaj ndriçimeve të rrethinës.
2. Fushë më e madhe e të pamurit (+33%). Ofron pamje më të mirë në objektin të cilin saldoni.
3. Mundësi e rregullimit të vonesës së errësimit, si mbrojtje nga shkëlqimi i saldimit.
4. Rregullim i shpejtë i nivelit mbrojtës mes DIN 9-13
5. Përzgjedhja e rregjimit punues me brushë për shkyçje të aktivizimit errësues.
6. Regullator për përshtatjen e ndjeshmërisë në kushte rrethanore sipas nevojës së përdoruesit.
7. Bateri rimbushëse që mund të ndërrohen. Sigurojnë ushqim konstant me energji për ekranin LCD, dhe pajisjen mbrojtëse. (në pjesën e pasme gjenden dy bateri rimbushëse).
8. Modi ”Auto” ose “Manual”: Në regjimin “Auto” maska mbrojtëse përshtat automatikisht nivelin mbrojtës për intensitet të përshtatshëm ndriçues.
Në modin “Manual“ maskës mbrojtëse duhet ti rregullojmë me dorë nivelin mbrojtës.

PAJISJE MBROJTËSE PËR SALDUES
MASKA AUTOMATIKE PËR SALDIM

MASKË MBROJTËSE AUTOMATIKE WSH

NR. ART:
0984 680 100

WSH II 5-13
Përdorimi:
•
•
•
•

WSH II 5-13 është maskë mbrojtëse automatike për përdorim në të gjitha
procedurat e saldimit.
Të gjitha llohet e elektro saldimit: REL, MIG/MAG, saldim me tel të mbushur,
TIG, plazma, mikro plazma, dhe ngjashëm.
KUJDES: NDALOHET PËRDORIMI I MASKËS NË SALDIM ME LASER!
Përshtatje e shpejtë e niveleve të ndryshme të mbrojtjes mes 5-13, e bën
maskën mjet të përkryer për punë, për secilin saldues i cili punon në procese
të ndryshme saldimi. Niveli shtesë i sigurisë dhe rehatisë, si dhe një numër i
opcioneve shtesë, ofrojnë përshtatje të kërkesave individuale, me nevojat reale
të procesit të saldimit.

Forma e optimizuar e shtëpizës:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dizajn ergonomik dhe përdorim i lehtë.
Masa e reduktuar prej10% në krahasim me modelin paraprak
Përshtatje e shtuar dhe shtypje minimale në muskujt e shpinës
Largim i tymit falë dizajnit të veçantë
Mbrojtje nga stërpikja, ngrohja, rrjedhimisht mbrojtje mbrojtje e mirë gjatë saldimit
sipër kokës.
Rripi i rehatshëm shtrëngues me përshtatje të saktë
Të dy duart mund të përdoren gjatë saldimit
Kapaku special i përparmë, mirë i mbyllur eviton depërtimin e futjes së çfarëdo
grimcash brenda aparatit.
Dizajn i ri i mbrojtësit të ngritur, preventivë e mirë nga dëmtimi.

Të dhëna teknike:
Kohëzgjatja e tranzicionit
Kohëzgjatja e vonesës - shpejtë
Kohëzgjatja e vonesës - ngadalë
Dukshmëria (aktivizuar)
Dukshmëria (joaktivizuar)
Mbrojtja UV dhe IR
Modi i punës me brushë
Përmasat e kasetës
Fusha e të pamurit
Temperatura e punës
Ushqimi
Simbolet e testeve
Standardet
Materiali i maskës
Shiriti shtrëngues
Pesha

0,2 ms
0,10-0,35 s
0,35-80 s
Niveli i mbrojtjes 9-13
Niveli i mbrojtjes 4
Mbrojtje e përhershme
DIN 4
90x110x7 mm
100x50 mm
-10°C deri 70°C
Qeliza solare me bateri të ndërrueshme
ESC, CE, ANSI, GOST-R
EN 166, EN 175,EN 379
PA 6,6
Me përshtatje (rregullim)
490 g komplet

NR. ART:
0984 680 110

Formë e optimizuar e shtëpizës mbrojtëse:
•
•
•
•
•

Fushë e të pamurit dukshëm më e lartë, prej +33%
Errësim plotësisht automatik brenda milisekondave.
Bateri rimbushëse me mbushës solar, të cilat mund të ndërrohen.
Rregjimi i punës me brushë mundëson mosaktivizimin e funksionit errësues.
Senzori shtesë për aktivizim, rritë ndjeshmërinë e mekanizmit për errësim.

Pajisje - pjesë rezervë:
NR. ART:
0984680110
098468002
098470005
098472012
098470014
0827082032

PËRSHKRIMI
Kaseta mbrojtëse
Mbrojtësi i jashtëm i përparmë
Kapaku i jashtëm i maskës
Rripi shtrëngues me përshtatje
Shiriti për thithje të djersëve
Bateri rimbushëse 3V (CR2032)

Dizajni i mbrojtësit të ngritur
eviton krijimin e gërvishtjeve

Fushë e zmadhuar e të
pamurit për + 33%

Forma e tehut të maskës
eviton depërtimin e tymit

1. Senzori përshtatës i errësimit ndërron këndin e aktivizimit nga 120°C deri 60°C. Kjo eviton errësim aksidental, nga burimet ndriçuese në rrethinën e afërt.
Krahasaur me modelin WSH 5-13 II, falë senzorit shtesë për aktivizim maska vepron me saktësi edhe më të madhe ndaj ndriçimeve të rrethinës.
2. Fushë më e madhe e të pamurit (+33%). Ofron pamje më të mirë në objektin të cilin saldoni.
3. Mundësi e rregullimit të vonesës së errësimit, si mbrojtje nga shkëlqimi i saldimit.
4. Rregullim i shpejtë i nivelit mbrojtës mes DIN 9-13
5. Përzgjedhja e rregjimit punues me brushë për shkyçje të aktivizimit errësues.
6. Regullator për përshtatjen e ndjeshmërisë në kushte rrethanore sipas nevojës së përdoruesit.
7. Bateri rimbushëse që mund të ndërrohen. Sigurojnë ushqim konstant me energji për ekranin LCD, dhe pajisjen mbrojtëse. (në pjesën e pasme gjenden dy bateri rimbushëse).
8. Modi ”Auto” ose “Manual”: Në regjimin “Auto” maska mbrojtëse përshtat automatikisht nivelin mbrojtës për intensitet të përshtatshëm ndriçues.
Në modin “Manual“ maskës mbrojtëse duhet ti rregullojmë me dorë nivelin mbrojtës.
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MASKA AUTOMATIKE PËR SALDIM

MASKË MBROJTËSE AUTOMATIKE WSH

NR. ART:
0984 650 100

WSH II 3-11
Përdorimi:
•
•
•
•

WWSH II 3-11 është model bazë i maskave mbrojtëse, e përshtatshme për spektër të gjerë të saldimeve
psh saldimi MIG-MAG.
Në modin e deaktivizuar ofron nivel mbrotje 3, ndërsa e aktivizuar me errësim ofron nivel mbrojtje 11,
errësim automatik brenda milisekondave.
Për të gjitha procedurat e elektro saldimit: elektro-manual, MIG/MAG, saldim me tel të mbushur, TIG,
plazma, mikro plazma, dhe ngjashëm.
KUJDES: NDALOHET PËRDORIMI I MASKËS NË SALDIM ME LASER!

Formë e optimizuar e shtëpizës:

•
•
•
•
•
•
•
•

Formë ergonomike për punë të lehtë dhe rehatshme
Largim i tymit falë dizajnit të veçantë
Mbrojtje nga stërpikja, ngrohja, rrjedhimisht mbrojtje e mirë gjatë saldimit sipër kokës.
Rripi i rehatshëm shtrëngues me përshtatje të saktë
Kapaku special i përparmë, mirë i mbyllur eviton depërtimin e futjes së çfarëdo grimcash brenda aparatit
Të dy duart mund të përdoren gjatë saldimit
Dizajn i ri i mbrojtësit të ngritur, preventivë e mirë nga dëmtimi.
Masa e reduktuar prej10% në krahasim me modelin paraprak.

Të dhëna teknike:
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Kohëzgjatja e tranzicionit
Kohëzgjatja e vonesës - shpejtë
Dukshmëria (aktivizuar)
Dukshmëria (joaktivizuar)
Mbrojtja UV dhe IR
Modi i punës me brushë
Përmasat e kasetës
Fusha e të pamurit
Temperatura e punës
Ushqimi
Simbolet e testeve
Standardet
Materiali i maskës
Shiriti shtrëngues
Pesha

Pajisje - pjesë rezervë:
0,4 ms/0,1 ms në 55°C
0,20-0,33 s
Niveli i mbrojtes 9-13
Niveli i mbrojtes 11
Mbrojtje e përhershme
DIN 4
90x110x7 mm
100x50 mm
-10°C deri 70°C
Qeliza solare me bateri të ndërrueshme
ESC, CE, ANSI, GOST-R
EN 166, EN 175,EN 379
PA 6,6
Me përshtatje
460 g komplet

NR. ART:
098465010

PËRSHKRIMI
Kaseta mbrojtëse

098468002
098470004
098472012
098470014

Mbrojtësi i jashtëm
Kapaku i jashtëm i maskës
Rripi shtrëngues me përshtatje
Shirit për thithje të djersëve

Fushë vizive e rritur për + 33%

Forma e skajit të maskës shmangë
depërtimin e tymit brenda

PAJISJE MBROJTËSE PËR SALDUES
MASKA AUTOMATIKE PËR SALDIM

XHAM REZERVË
Për modelet: 0713 82 100 dhe 0713 82 101

MASKË DORE PËR
SALDIM

MASKË MBROJTËSE

Tiparet:
Maskë pa xham.

Tiparet:
Plastikë e përforcuar me fibra xhami

Karakteristikat:
Përmasat e xhamit: 90x110 mm.
Pesha: 465 g

Karakteristikat:
Përmasat e xhamit: 90x110 mm.
Rezistente në temperaturë; nuk lëshon rrezet.
Rezistente në stërpikje, nuk ndizet.
Përshtatje kontinuale e rripit shtrëngues.
Mundësi e ngritjes së mbrojtëses nga fytyra.
Pesha: 390 g

NR. ART:
0713 82 100

Përmasat: 40x110 mm.
NR. ART:
0984500101

PËRSHKRIMI
Xham i ndërrueshëm. 2 mm

Përmasat: 90x110 mm.

NR. ART:
0713 82 101

NR. ART:
0984500100
0984500108
0984500109
0984500110
0984500111
0984500112
0984500113
0984500114
0984500200
0984500208
0984500210
0984500211

PËRSHKRIMI
Xham rezervë, transparent (xham i fortë 2 mm)
Xham i ndërrueshëm 8 DIN i gjelbër
Xham i ndërrueshëm 9 DIN i gjelbër
Xham i ndërrueshëm 10 DIN i gjelbër
Xham i ndërrueshëm 11 DIN i gjelbër
Xham i ndërrueshëm 12 DIN i gjelbër
Xham i ndërrueshëm 13 DIN i gjelbër
Xham i ndërrueshëm 14 DIN i gjelbër
Xham pa ngjyrë 1000-orësh
Xham i ndërrueshëm, i metalizuar 8 DIN
Xham i ndërrueshëm, i metalizuar 10 DIN
Xham i ndërrueshëm, i metalizuar 11 DIN
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0984312

MBROJTËSE PËR KËMBË

MBROJTËSE E
PARAKRAHUT

Të prodhuara nga lëkura e çarë

Të prodhuara nga lëkura e çarë

Karakteristikat:
Me mbrojtje për shputa.
Dy rripa për lidhje-mbërthim.
Gjatësia: rreth 40 cm.

Karakteristikat:
Lidhëse për sup.
Shirit për lidhje rreth nyjës.
Ngjyra: natyrale.
Gjatësia: rreth 56 cm.

Përdorimi:
Posaçërisht të përshtatshme për përdorim në punëtori të
saldimit, punëtori tornerie dhe shkritore.
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NR. ART:
0984317

Përdorimi:
Posaçërisht e përshtatshme për përdorim në punëtori
saldimi, punëtori tornerie, shkritore, farkëtari dhe punë
tjera metal procesuese.

NR. ART:
0984318

0984313

PËRPARËSE PËR SALDIM
Karakteristikat:
Me mbrojtje për gjoks dhe rrip shtrëngues jashtëzakonisht
të përshtatshëm, i përshtatet të gjitha përmasave të trupit.
NR. ART:
0984312

Karakteristikat:
Lëkurë e çarë / Sipërfaqe e vrazhdë / Përmasat 100x80 cm
Përdorimi:
Mbrojtje ideale nga prerja dhe gërvishtja. Për metalpunues,
xhamprerës, anijepunues, ndërtim makinash, përpunim i shasisë së
mjeteve motorike etj.
NR. ART:
0984313

Karakteristikat:
Lëkurë e plotë / Sipërfaqe e lëmueshme / Përmasat 100x80 cm
Përdorimi:
Mbrojtje ideale për: punëtori saldimi, fabrika destilimi, shkritore,
punëtori për mveshje me zink. Falë sipërfaqes së lëmueshme nuk
është e ndjeshme në: stërpika saldimi, çelik të lëngshëm ose alumin.

PAJISJE MBROJTËSE PËR SALDUES
DOREZA PËR SALDUES

Doreza për saldues, prej lëkure.

Doreza për saldues, prej lëkure.

Doreza për saldues, prej lëkure.

SHIELDER

SHIELDER-W

WELDER KING

EN 420

EN 388

EN 407

EN 12477

EN 420

EN 388

EN 407

EN 420

EN 388

EN 407

kat. II

4.2.3.3.

4.1.3.x.4.x.

Tip A

kat. II

4.1.4.3.

4.1.x.x.x.x.

kat. II

2.1.1.1.

4.1.x.x.4.x.

Tiparet:
Doreza për saldues, të trasha dhe të buta, të prodhuara nga lëkura
kualitative e lopës. Të thurura me penj Kevlari®, të mveshura me
pëlhurë pambuku të qëndrueshme në ﬂakë. Të qëndrueshme në
prekje të sipërfaqeve të nxehta deri në 100°C. Gjatësia e dorezave
prej 35 cm siguron mbrojtje të mjaftueshme të parakrahut.

Tiparet:
Doreza për saldues, të trasha dhe të buta, të prodhuara nga
lëkura kualitative e lopës. Të mveshura me pëlhurë pambuku. Të
qëndrueshme në prekje të sipërfaqeve të nxehta deri në 100°C.
Gjatësia e dorezave prej 35 cm siguron mbrojtje të mjaftueshme të
parakrahut.

Përdorimi:
Të gjitha llojet e procedurave standarde të saldimit, përfshi edhe
MIG dhe MAG saldimin. Për shkak të qëndrueshmërisë së lartë në
temperaturë, janë posaçërisht të përshtatshme për punë në procesim
të gomës, plastikës dhe në shkritore.

Përdorimi:
Të gjitha llojet e procedurave standarde të saldimit, përfshi edhe
MIG dhe MAG saldimin. Për shkak të qëndrueshmërisë së lartë në
temperaturë, janë posaçërisht të përshtatshme për punë në procesim
të gomës, plastikës dhe në shkritore.

Përmasat: / Nr. Art:

Përmasat: / Nr. Art:

10

098432410

10

598432410

Tiparet:
Doreza të buta dhe të rehatshme për saldues, të prodhuara nga
lëkura e viçit. Të thurura me penj Kevlar® dhe të mveshura me pëlhurë
pambuku të qëndrueshme në ﬂakë. Të qëndrueshme në prekje të
sipërfaqeve të nxehta deri në 100°C. Përshtatja e jashtëzakonshme
në duar mundëson përdorimin e tyre në punë precize. Gjatësia e
dorezave prej 34 cm siguron mbrojtje të mjaftueshme të parakrahut..
Përdorimi:
Për precizitet të lartë në punë, me ndjesi të shkëlqyeshme në prekje
gjatë saldimit TIG, si dhe për procedurat e saldimit MIG dhe MAG.
Përmasat: / Nr. Art:
9
10

09843259
098432510
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PAJISJE MBROJTËSE PËR SALDUES
KËPUCË PËR SALDUES

LAVA

Veshja e brendshme
3D Hong Kong tekstil
mundëson ajrosjen e lëkurës

Art. 05357572... 36 - 47
Sipas standardit EN ISO 20345: 2011

Majë mbrojtëse për gishta
Kompozite

Materiali i jashtëm
Lëkurë e zezë

SHUALL Dyshtresorë poliuretanii
SHTROJË Antistatike / mund të heqet dhe ndërrohet
PESHA 715 g / për copë nr. 42
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SRC
100%
METAL
FREE

S1P

Messhuall
Prej Kevlari

