Xhaketë pune
MODYF2
Materiali: keper i lehtë 245 gr/m2,
• 65%
poliester, 35% pamuk
Materiali
rezfuzes ndaj papastërtive
• dhe lagështis.
Qëndrueshmëri e madhe e patentit
• mbyllës
nga ana e përparme dhe
Përshkrimi
Xhaketë
pune MODYF2, hiriportokalli

Madh.
M
L
XL
XXL

Nr.-Art.
001
001
001
001

061
061
061
061

001
002
003
004

p/c
1

Përshkrimi

Madh.
M
Xhaketë
L
pune MODYF2, tegetXL
kaltërt
XXL

Nr.-Art.
001
001
001
001

062
062
062
062

001
002
003
004

p/c
1

•
•
•
•
•

pullave në mangë.
Katër xhepa funkcional me ngjyrë
kontrasti, përfshirë edhe xhepin për
tel mobil.
Ngjyra: hiri-portokalli, teget-kaltër
Madhësia: M, L, XL, XXL
E lehtë në mirëmbajtje.
Pastrimi në 40 °C

Jelek pune
MODYF2

Përshkrimi

Madh.
M
Jelek pune
L
MODYF2,
XL
hiri-portokall
XXL

Nr.-Art.
002
002
002
002

031
031
031
031

001
002
003
004

p/c
1

Përshkrimi
Jelek pune
MODYF2,
teget-kaltërt

Madh.
M
L
XL
XXL

Nr.-Art.
002
002
002
002

032
032
032
032

001
002
003
004

p/c
1

Materiali: keper i lehtë 245 gr/m2,
• 65%
poliester, 35% pamuk
Materiali
refuzues ndaj papastërtive
• dhe lagështisë.
i lehtë dhe i rahatshëm.
• Shumë
Trembëdhjetë
• ngjyra kontrasti.xhepa funksional në
i madhë në shpindë.
• Xhep
hiri-portikalli, teget-kaltër
• Ngjyrat:
Madhësia:
M, L, XL, XXL
• I lehtë në mirëmbajtje.
• Pastrimi në 40 °C
•

Pantalone pune
MODYF2
Materiali: keper i lehtë 245 gr/m2,
• 65%
poliester, 35% pamuk
• Material refuzues ndaj papastërtive
dhe lagështisë.
Qëndrueshmëri e madhe e patentit
• mbyllës
nga ana e përparme.
Gjashtë xhepa funkcional me ngjyra
• kontrasti.
e përocuara në gjunjë
• Pantalonet
Mundësia e futje së përforcimit
• shtesë
(nr. art. 032 003 999) para

Përshkrimi
Pantalone
pune MODYF2, hiriportokalli

Madh.
M
L
XL
XXL

Nr.-Art.
003 056 001
003 056 002
003 056 003
003 056 004

p/c
1

Përshkrimi

Madh.
M
Pantalone
L
pune MODYF2, tegetXL
kaltërt
XXL

Nr.-Art.
003
003
003
003

057
057
057
057
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001
002
003
004

p/c
1

•
•
•
•

gjunjëve
Ngjyra: hiri-portokalli, teget-kaltërt
Madhësia: M, L, XL, XXL
E lehtë për mirëmbajtje.
Pastrimi në 40 °C

Pantolone pune
treger MODYF2
keper i lehtë 245 gr/m2,
• Materiali:
65% poliester, 35% pamuk
• Material refuzues ndaj papastërtive
dhe lagështisë.
• Xhep i madhë me patent mbyllës në
gjoks.
xhepa funkcional në ngjyra
• Shtatë
kontrasti.
e pëfortësuara në gjunjë
• Pantalonet
e futjes së përfortësimit
• Mundësia
shtesë (nr. art. 032 003 999) para
gjunjëve

hiri-portokalli, teget-kaltërt
• Ngjyrat:
M, L, XL, XXL
• Madhësia:
E
lehtë
në
mirëmbajtje.
• Pastrimi në 40 °C
•

Përshkrimi
Pantolla
pune treger
MODYF2,
hiri-portokalli

Madh.
M
L
XL
XXL

Nr.-Art.
004 054 001
004 054 002
004 054 003

p/c
1

004 054 004

Përshkrimi
Pantalla
pune treger
MODYF2,
teget-kaltërt

Madh.
M
L
XL
XXL

Nr.-Art.
004
004
004
004

055
055
055
055

001
002
003
004

p/c
1

Mbrojtësit për
gjunjë
si përforcues para gjunjëve
• Vendoset
Përshtaten me pantalone
• 004
054…; 004 055…;

Përshkrimi

Nr.-Art.

p/c

Mbrojtës për
gjunjë

032 003 999

1 palë

•
•
•
•
•
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003 056…; 003 057…;
004 072…; 004 077…
Përshtaten me kombinizon:
005 018…; 005 020…
Sipas nevojës me prerje krijohet
forma dhe dimenzioni i dëshiruar.
Materiali: poliuretan shumë fleksibil
Dimenzionet: 24 x 20 cm
Paketimi: 1 palë (dy copë)

Xhaketë pune
MODYF
pamuk 100%, 260 gr/m
• Materiali:
Material
shumë
rezistues.
• Patenti për mbyllje
e për
• përparme dhe pullatnganëana
mangë
për telefon mobil.
• Xhep
Madhësia:
S, M, L, XL, XXL
• Ngjyra: e kuqe
• E Lehtë për mirëmbajtje.
• Pastrimi në 60 °C
•
Përshkrimi
Xhaketë
pune
MODYF, e
kuqe

Madh.
S
M
L
XL
XXL

Nr.-Art.
001
001
001
001
001

083
083
083
083
083

000
001
002
003
004

2

p/c

1

Pantolone
pune treger
MODYF
pamuk 100%, 260 gr/m
• Materiali:
shumë rezistues.
• Material
Numër i madhë i xhepave, përfshirë
• edhe
xhepin për telefon mobil.
Mundësia e futjes së përforcuesve
• shtesë
(nr. art. 032 003 999) para
2

gjunjëve

46-64
• Madhësia:
e kuqe
• Ngjyra:
• E lehtë për mirëmbajtje.
• Pastrimi në 60 °C
Përshkrimi

Pantalone
pune treger
MODYF, të
kuqe
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Madh.
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64

Nr.-Art.
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004

072
072
072
072
072
072
072
072
072
072

46
48
50
52
54
56
58
60
62
64

p/c

1

Xhaketë pune
MODYF
pamuk 100%, 310 gr/m
• Materiali:
Material
shumë
• Patent për mbylljerezistues.
ana e për• parme dhe pulla nënga
mëngë
për telefona mobil.
• Xhep
Madhësia:
S, M, L, XL, XXL
• Ngjyra: e kaltërt
• E lehtë për mirëmbajtje.
• Pastrimi në 60 °C
•
Përshkrimi
Xhaketë
pune
MODYF, e
kaltërt

Madh.
S
M
L
XL
XXL

Nr.-Art.
001
001
001
001
001

088
088
088
088
088

000
001
002
003
004

2

p/c

1

Pantalone
pune treger
MODYF
pamuk 100%, 310 gr/m
• Materiali:
shumë rezistues.
• Materijal
Numër i madhë i xhepave, përfshirë
• edhe
xhepin për telefon mobil.
Mundësia e futjes së përcimit sht• esë
(nr. art. 032 003 999) para
2

•
•
•
•

gjunjëve
Madhësia: 46-64
Ngjyra: e kaltërt
E lehtë për mirëmbajtje.
Pastrimi në 60°

Përshkrimi

Pantolone
pune treger
MODYF, e
kaltërt
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Madh.
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64

Nr.-Art.
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004

077
077
077
077
077
077
077
077
077
077

46
48
50
52
54
56
58
60
62
64

p/c

1

Kombinizon
pune MODYF
pamuk 100%, 260 gr/m
• Materiali:
Material
shumë
• Numër i madhë rezistues.
xhepave, përfshirë
• edhe xhepin për itelefon
mobil.
Mundësia e futjes së përforcimit
• shtesë
(nr. art.032 003999) para
2

gjunjëve

i dyanshmë i mshefur
• Pateni
S, M, L, XL, XXL
• Madhësia:
Ngjyra:e
kuqe
dhe e kaltërt
• I lehtë për mirëmbajtje.
• Pastrimi në 60 °C
•
Përshkrimi
Kombinizon pune
MODYF, i
kaltërt

Madh.
S
M
L
XL
XXL

Nr.-Art.
005
005
005
005
005

018
018
018
018
018

000
001
002
003
004

p/c

1

Përshkrimi
Kombinizon
pune MODYF, i kuqë

Madh.
S
M
L
XL
XXL

Nr.-Art.
005
005
005
005
005

020
020
020
020
020

000
001
002
003
004

p/c

1

Mantil pune
MODYF
pamuk 100%, 260 gr/m
• Materiali:
shumë rezistues.
• Material
Numër i madhë i xhepave, përfshirë
• edhe
xhepin për telefon mobil dhe
2

xhepin e brendshëm.

Përshkrimi
Kombinizon pune
MODYF, i
kaltërt

Përshkrimi
Kombinizon pune
MODYF, i
kaltërt

Madh.
S
M
L
XL
XXL

006
006
006
006
006

Nr.-Art.

Madh.
S
M
L
XL
XXL

006
006
006
006
006

023
023
023
023
023

000
001
002
003
004

Nr.-Art.
024
024
024
024
024

000
001
002
003
004

p/c

1

Përshkrimi
Kombinizon
pune MODYF, i kuqë

Madh.
S
M
L
XL
XXL

Nr.-Art.
006
006
006
006
006

025
025
025
025
025

p/c

1
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000
001
002
003
004

p/c

1

S, M, L, XL, XXL
• Madhësia:
Ngjyra:
e
kuqe,
hiri, e kaltërt
• E lehtë për mirëmbajtje.
• Pastrimi në 60 °C
•

Jelek pune
univerzal
•Jelek multifunkcional
sintetik
• Materiali:
Numër i madhë i xhepave dhe
• vendeve
për vegla, përfshirë edhe
•
•
•

Përshkrimi
Jelek pune univerzal

Madhësia
univerzale

Nr.-Art.
002 016 999

xhepin e madhë në shtëpindë dhe
xhepin e brendshëm.
Patent të dyanshëm.
Madhësia univerzale (one size)
Ngjyra: teget

p/c
1

Jelek pune
DAKAR
Materiali: 65% poliester, 35%
• pamuk
shumë i fortë.
• Material
Numër
i
madhë
xhepave, përfshirë
• edhe xhepin për itelefon
mobil.
reflektues në shpatulla.
• Shirit
S, M, L, XL, XXL
• Madhësia:
Ngjyra:
hiri-zezë.
•

Përshkrimi
Jelek pune, “Dakar”, hirizezë

Madhësia
S
M
L
XL
XXL

Nr.-Art.
002 026 000
002 026 001
002 026 002
002 026 003
002 026 004
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p/c

1

Tabela e madhësive
Tabela krahasuese në madhësi të rrobeve të punës.

Konfeksioni

Amerikan

Jeansmadhësia

Madhësia

Madhësia

[Inch]

Gjatësia
(1)

Gjerësia e
gjoksit (2)

Gjerësia e
belit
(3)

Gjatësia e
këmbëve (4)

[cm]

[cm]

[cm]

[cm]

90-93

78-81

76

Madhësitë

1: Gjatësia
2: Gjer. gjoks
3: Gjer. bel
4: Gjatësia e
këmbëve

46

S

32/32

168-173

48

M

33/32

171-176

94-97

82-85

78

50

M

34/32

174-179

98-101

86-89

79

52

L

36/34

177-182

102-105

90-94

80

54

L

38/34

180-184

106-109

95-99

81

56

XL

40/34

182-186

110-113

100-104

82

58

XL

-

184-188

114-117

105-109

83

60

XXL

-

185-189

118-121

110-114

84

62

XXL

-

187-191

122-125

115-119

84

64

XXL

-

189-193

126-129

120-124

87
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Rrobet për pastrues
Të përshtatshme për punë
në (auto) vende për larje,
depo,punëtori, vendpunishte etj
PVC.
• Materiali:
e zgjatura, parandalojnë
• Mbyllëset
depërtimin e ujit.
• Me hapje për ajrosje në nësqetulla dhe në
shtëpindë me pjesë mbrojtëse me mbulim.
e verdhë.
• Ngjyra:
Renditje
praktike e xhepave.
•
Përshkrimi
xhaketa, e
verdhë

Madhësia
4
5
4
Pantalonet, të
verdha
5

Nr.-Art.
011
011
012
012

003
003
003
003

p/c

004
005
004
005

1

Çizme për pastrim
PVC.
• Materiali:
Pa
mbrojtëse
çeliku te gishtërinjët.
• Me gjon të profilizuar
kundërr rrëshqitjes.
• Me shtresë të brendshme.
• Lartësia 38 cm.
• Pesha për madhësinë 43: cca 1975 g/palë.
• Ngjyra: e zezë.
•
Përshkrimi
Çizme për pastrim, të zeza
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Madhësia
43
44
45
46
47

Nr.-Art.

024 001 43
024 001 44
024 001 45
024 001 46
024 001 47

pak/cop

1 palë

Rrobe mbrojtëseTyvek
Rrobe mbrojtëse një pjesëshe
Tyvek Pro-Tech
Mbrojtje e shkëlqyeshme nga kemikalet,
ndytësirave dhe lagështisë.

• Mbronë gjatë punës me ngjyra dhe llaqe, lëndëve për
•
•
•
•
•
Madh.

M
L
XL
XXL

përshtatet
gjat. cm

gjer e gjok cm

168 – 176
174 – 182
180 – 188
186 – 194

92 – 100
100 – 108
108 – 116
116 – 124

Nr.-Art.

pak./
cop.

0899 020 2
0899 020 3
5/25
0899 020 4
0899 020 5

mbrojtje të dyshemes, lubrifikuesve, shkumave poliuretanit, kemikaleve, acideve të buta dhe bazave, si dhe nga
pluhuri, avulli, blozë dhe lagështi.
Nuk përmbanë absolutisht kurrfarë fije; e për këtë është
ideale tek lyerja me ngjyra-llaqe.
E rezisteushme në shqyerje edhe në gjendje të lagët.
E lehtë dhe e këndshme, mundëson lëvizje të plotë gjatë
punës.
Nuk është e ndezshme në moment.
Mundësia e pastrimit.

Izrada
Podhimi
Me kapuç, patent-mbyllës dhe llastik zmadhues rreth
kapuçit, duartve dhe në shtëpindë.
Shenja mbrojtëse: TYVEK është shenjë mbrojtëse e firmës
Dupont de Nemours, SHBA.

“Safety star” rrobe
mbrojtëse
Rrobe mbrojtëse, të përbëra nga shtresa
polipropilen dhe me shtresë të sipërme të
llamilluar.
mbrojtëse KAT III, tipi klasa 5+6.
• Rrobe
përshtatet EN 1149 - 1, nuk krijon elekricitet
• Antistatike,
statik, e sigurtë për përdorim.
mirë për mbrojtje nga pluhuri dhe pikave.
• EZbraps
pikat edhe nga vajrat minerale.
• E përshtatshme
gjatë punës me azbest.
• E lehtë dhe e këndshme
lëvizje të plotë.
• Me kapuç, patent-mbyllësdhedhemundëon
lastik
shtërngues
rreth
• kapuçit, duarve dhe në shtëpindë.

Përdorimi
Punëtorit auto limare dhe auto ngjyrosëse, punëtori-ngjyrosëse,
makinëpunues, industri të minierave, industri kimike,
shtypëshkronja, te përpunimi i drurit, në mjekësi dhe industri
farmaceutike, etj.

Madhës.
L
XL
XXL

Madh. cm gjer e gjok. cm
Nr.-Art.
p/c
174-182 100-106
0899 021 103
180-188 108-116
0899 021 104 5
186-194 116-124
0899 021 105
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Këpucë mbrojtëse nga
lëkura - të cekta
normën mbrojtëse sipas norm.euro S3EN345
• Plotësojnë
Materiali
i
sipërm
i këpucës: lëkurë rezistuese ndaj ujit
• Shresa e brendshme:
e bërë nga pëlhura e rezistueshme
• në amortizim, mundëson
ajrosje normale të këmbëve.
antistatike dhe antibakteriale
• Shtroja:
e gishtërinjëve nga ndrydhja: kapelë çeliku
• Mbrojtja
gjoni: nga çeliku me qëllim të mbrojtjes nga
• Messhtresa
materilet e mprehta.
nga poliuretani, i rezistueshëm në vajra,
• Gjon-i:Ventosa
me thembër e cila siguron amortizim të mirë
• Pesha: rreth 1300 gr./një palëar (madh. 42)

Ventosa PU-gjon:

Nr.-Art.

M.
0899 878 238 38

Nr.-Art.

M.
0899 878 243 43

0899 878 239 39

0899 878 244 44

0899 878 240 40

0899 878 245 45

0899 878 241 41

0899 878 246 46

0899 878 242 42

0899 878 247 47

Këpuca mbrojtëse nga
lëkura - të thella
normën mbrojtëse sipas norm. euro S3 EN345
• Plotësojnë
Materiali
i
sipërm
i këpucës: lëkurë rezustuese ndaj ujit
• Shtresa e brendshme:
e bërë nga pëlhura e rezistueshme
• ndaj amortizimit, mundëson
ajrosje normale të këmbëve
Shtroja:
antistatik
dhe
antibakterial
• Mbrojtja e gishtërinjëve nga ndrydhja: kapel çeliku
• Messhtresa-gjoni: nga çeliku me qëllim të mbrojtjes së
• këmbëve nga materialet e mprehta
• Gjon-i: Ventosa nga poliuretani, i rezistueshëm në vajra,
me thembër e cila siguron amortizim më të mirë
• Pesha: rreth 1360 gr./ një palë(madh. 42)

Ventosa PU-gjon:

Nr.-Art.

M.
0899 878 138 38

Nr.-Art.

0899 878 139 39

0899 878 144 44

0899 878 140 40

0899 878 145 45

0899 878 141 41

0899 878 146 46

0899 878 142 42

0899 878 147 47
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M.
0899 878 143 43

Syze mbrojtëse
MILLENIA
“Transparente” syze
mbrojtëse

nga grimcat e vogla.
• Mbrojtje
Absorbon
• 385 nm. 99,9% UV-rrezet deri në
• I përshtatet EN 166, EN 170.
Nr.-Art.

0899 108 1 pak./cop. 1

Syze kontrasti
“HDL -verdha”

mjegullohen.
• Nuk
modern.
• Dizajn
stabile me anësore të integruara dhe krahë të rrafshët nga poliamidi
• Kornizë
elastik:

•
•

– Formë e përshtashme dhe të rehatshme gjatë përdorimit.
– Pesha e vogë dhe e shpërndarë në mënyrë optimale.
– Krahë të rrafshët - nuk ka akordim, nuk ka presion pas veshëve.
Xhamat nga polikarbonati me shtresë të rezistueshme ndaj grrithjeve:
– Leva zakrivljenost od 9 dioptrija važi za najbolji optički kvalitet i savršenu
zaštitu.
– Plotësisht, pamja e pakufizuar (edhe anash).
– Filtron 99,9 % UV-rrezet.
Të lehta për bartjen çdo ditë gjatë orarit të punës.

Xhami rezervë Nr.-Art. 0899 1071për Nr.-Art. 0899 1081

Mundëson dalim më të mirë të kon• trasteve
të ndriqimi më i dobët.
99,9% UV-rrezet deri
• Absorbon
400 nm.
• I Përshtatet EN 166, EN 170.
Nr.-Art.

0899 108 2 pak./cop. 1

Vendi i përdorimit:
Ndihmon efektin fluorescent te sistemet
për kërkimin e mospërputhjes me aditivima.

UV-syze mbrojtëse “TSR
hiri”

- te burimet me ndriqim të
• Aplikimi
lartë apo dritës së diellit.
njohjeen e ngjyrave sin• Mundëson
jalizuese, psh në komunikacion.
• Absorb 99,9%UV-rreze deri 385nm.
• Përshtatet EN 166, EN 170, EN 172.
Nr.-Art.

0899 108 3 pak./cop. 1

Mbrojtës për
fëtyrë
Te punët me shpuarje i opiljcima, si
dhe me ujë pikues apo spërkatës.
kryesore nga polipropileni;
• Pjesa
pastrohet dhe është higjienik.
• Lehtë
Maskë
polikarbonati i rezistue
• shëm nëngagoditje,
lartësia 215 mm.
Mundësia
e
ngritjes
të maskës.
• Pjesa e fryer në ballëlartë
e
mbron
• kokën.
në kokë 6-herësh akor • Përortësim
dohet sipas madhësisë dhe gjerësisë

•
•
Emërtimi

Nr.-Art.

Mbrojtës për fytyrë

0899 101 200

Mbrojtësi -xhami rez. polikarbonat

0899 101 201

Pak./cop.
1
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së kokës.
Përshtatet pa presion për shkak të
shiritit të butë në ballë.
E testuar sipas EN 166, 168.

Syze mbrojtëse
CASSIOPEIA
• Moderne,dizajn dinamik.
• Kormiza me 4 jastëk ajror për
përshtatet pa presion (foto.1).
• Korniza e cila individualisht akordo
het në gjatësi dhe rënje (foto.2).
• Përfshim mbulim të madhë.
• Pamje e gjërë përmes xhamave të
formuara ergonomik.
• Xhamat nga polikarbonati me rezist
encë të lartë.
• Shtresa e rezistueshme ndaj
grrithjeve
• 100% UV-mbrojtje deri në 400 nm.
Foto. 1

Foto. 2

Performancet të cilat mund të arrihen:
përshtatet EN 166 dhe EN 170
• Transparente:
Verdhë:
përshtatet
dhe EN 170
• Me rritje të kontrastitENme166rastin
e ndriqimit të dobët.

•

Përmirëson veprimin fluorescent te sistemet për detektim të çarave me aditiva.
Hiri: i përshtatet EN 166 dhe EN 172
Shfrytëzohet si mbrojtës te burimet e ndriqimit dhe dielli.
Garantohet njohja më e mirë e ngjyrave sinjalizuese.

Emërtimi
Syze mbrojtëse
Cassiopeia

Llojet-ngjyrat

Nr.-Art.

Pak./cop.

Transparente

0899 102 220

Verdhë

0899 102 221

Hiri

0899 102 222

1

Syze me kornizë
dhe xham njëpjesëshe

CEPHEUS

Emërtimi

Llojet-ngj.

Standardet

Nr.-Art.

Syze një pjesëshe
me kornizë dhe
xhama Cepheus

Transp.

DIN EN 166 + 170

0899 102 250

Verdha

DIN EN 166 + 170

0899 102 251

Hiri

DIN EN 166 + 172

0899 102 252

D 11 0120

Pak./cop.
1

Syze të lehta mbrojtëse me xham
• duosferik.
Kornizë sportive me vendosje pa
• pre
sion.
Shiqim
anësor i pakufizuar.
• Xham nga
polikarbonati shumë i
• rezistueshëm.
• 100% UV-mbrojtje nga 400 nm.

Syze mbrojtëse
SIRIUS
Nove, syze të veçanta,
të dedikuara punëve në
kushte të komplikuara,
dhe njëkohësisht vendosin
-standarde të reja për për
-dorim në sport dhe aktiv
itete të lira.
ndjenjë e veçantë e bartjes
• Nov,
duke ju faleminderuar teknologjisë

•
Foto. 1

•
•
•

Performance në dispozicion:
përshtaten EN 166 dhe EN 170
• Transparente:
Verdhë: përshtaten EN 166 dhe EN 170
• Me
kontrast rritës me rastin e ndriqimit të dobët.
Rritë veprimin fluorescent te sistemet për detektim të të çarave me aditva.

Hiri: përshtatet EN 166 dhe EN 172
• Përdoret
si mbrojtës te burimi i rrezeve dhe diellit.
Garantohet njohja e ngjyrave sinjalizuese.
Emërtimi

Syze mbrojtëse
Sirius

Llojet -ngjyrat

Nr.-Art.

transparente

0899 102 200

verdhë

0899 102 201

hiri

0899 102 202

transparente

0899 102 210

verdhë

0899 102 211

hiri

0899 102 212

•
•

Pak./cop.

1

•
•
•

së re të kornizave.
Shumë pika mbështetëse në kokë
sikurse syze konvencionalne, dhe
për këtë nuk ka iritim të pikave
presionuese.
Përshtaten fortë dhe sigurt edhe te
aktivitetet ekstreme.
Xham që akordohen individualisht.
„Z-rrudha“ në vendin e ballit ër
ventilim të klasit të parë, poashtu
shërben si shok absorber (foto.1).
Xhama nga polikarbonati shumë të
rezistueshëm.
Shtresë e veçantë (shtresa e jashtme
jashtëzakonisht e rezistueshme në
grrithje, pjesa e brendshme përherë
e rezistueshme në goditje).
Ndërrim i xhamit i thjeshtë dhe i
shpejtë.
100% UV-mbrojtje deri 400 mm.
I përshtatet EN 166 dhe EN 170.

Kallëfi për syze
mbrojtëse
SIRIUS
mbrojtës me patent-mbyllës,
• Kallëf
fiksues karabine dhe shirit për bel

•
•
•

për ruajtjen e syzeve „Sirius“.
Geometrija speciale dhe palimi i
kallëfit garanton siguri dhe rahati
me rastin e bartjes së syzave.
Shtesa e brendshme mbrojtëse për
mbrojtejn e xhamave rezervë.
Idealne për punë të përditshme,
sport dhe kohë të lirë.

Nr.-Art. 0899

pak./cop. 1

D 11 0130

102 203

Helmetë mbrojtëse

SH-4

sipas EN 397
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pajisja e brendshme me 4 pozicione
Buza e drejtë e helmetës

Emërtimi
SH-4
SH-4
SH-6
SH-6

SH-6

● Pajisja e brendshme me 6 pozicione
● Buza e lëshuar e helmetës si mbrojtje

SH-6 E

Mbrojtje optimale: struktura me rrjetë speciale mundëson
përfortësimin e helmetës në vende kritike.
Pesha e vogël për komformitet të bartjes.
Kanalet e përshtatshëm për drenazhimin e ujit.
Hapjet për ajrosje për „klimë të mirë“ nën helmetë.
Jastë nga mbrojtja nga zhurma - 30 mm
Gjatësia, shirit i përshtatshëm i ngjitur nga materiali me
aftësi të veçantë të absorbimit.
Pajisje për fiksimin e rripave nën mjekër për fiksim nën
mjekërr.
Mbyllës i shpejtë pë akordim optimal sipas gjerësis së
kokës.
Madhësia: 52 – 62 cm.
Kualifikimet shtesë: lejimi për përdorimin në funksion të
helmetës në të ftohët deri -30˚C.
brendësia
4-pozicione
4-pozicione
4-pozicione
4-pozicione

ngjyra
verdhë
bardhë
verdhë
bardhë

Nr.-Art.
0899 200
0899 200
0899 200
0899 200

pak./cop
75
76
70
71

1

në qafë.

Helmetë mbrojtëse për
elektricistë
sipas EN 397
●
●
●

E testuar dhe e lejuar si helmetë mbrojtëse për elektricistë
deri 1000 V AC.
Helmetë mbrojtëse pa hapje për ventilim.
Ngjyra sinjalizuese: verdhë fluoresent

emërtimi

pajisja e
brendshme

helmetë
për
6-pozicione
elektricista

D 11 0140

ngjyra

Nr.-Art.

pak./cop

fluoresc.
verdhë

0899 200 77

1

Maska mbrojtëse për hundë dhe gojë Tip FFP1D
për një përdorim
sipas EN 149:2001
●
●

E lejuar për mbrojtjen nga grimcat e forta, të lëngëshme
dhe aerosola
E përshtatshme për mbrojtjen nga materialet e dëmshme
me sasi të vogël toksike në koncentrat nga 4-punë të
-vlefshme PMK-/OTK. (PUNA MAKSIMALE E KONCENTRI
MIT-/ORIJENTIMI TEKNIK I KONCENTRIMIT)

●

E testuar në pluhur dolomit, kështuqë maskat janë të siguruara në periudhë afatgjate nga mbyllja. Kjo mundëson
një komoditet më të lartë të frymëmarrjes dhe lodhje më
të vogël.

Performancet
●
●
●
●
●
●
●
●

Pa valvulë për lëshim të ajrit.
Me gojë të mbyllur.
Jashtëzakonisht e lehtë, 9,5 g.
Pa lateks/PVC dhe silikona.
Dy shirita univerzal të gomës: për lidhje në kokë.
Vështirë ndezëse pjesa e jashtme.
Materiali i këndshëm për lëkurë.
Lidhjes për hundë mund ti ipet forma.

Nr.-Art.
0899 110

pak./cop
20

Performancet
●
●
●
●
●
●
●

Me valvulë për lirim të ajrit, mbyllës në pjesën e hundës.
Jashtëzkonisht e letë, 15,1 g.
Pa lateks/PVC dhe silikon.
Dy shirita univezal të gomës: për lidhje në kokë.
Vështirë ndezëse pjesa e jashtme.
.Materiali i këndshëm për lëkurë
.Lidhjes për hundë mund ti ipet forma

Nr.-Art.
0899 111

pak./cop
20

Përdorimi
Industrin e tekstili, hekur dhe çelik, miniera, ndërtim i lartë
dhe ndërtim i ulët etj.
Mbrojtja nga pluhuri dhe mjegulla, të cilat përmbajnë
materialet vijuese (lista nuk është përfundimtare); kalcijum
karbonat, balta porcelani, çiment, celuloz, squfur, pamuk,
miell, thëngjill, metale që pëmbajnë hekur, vajra bimore.

Kujdes! Shembujt tonë për përdorim nuk garantojnë sak-tësinë dhe tërësinë. Nga testimet dhe hulumtimet e vazhdu
eshme të materialeve të dëmshme në organizmin e njeriut,
-shpesh paraqiten veprime të padëshiruara gjegjësisht dis
pozita të reja sipas PMK gjegj. OTK vlerave dhe klasifikimit
në klasën adekuate të filterëve.

D 11 0150

Maska mbrojtëse për hundë dhe gojë Tip FFP2D

për një përdorim
sipas EN 149:2001
● E lejuar për mbrojtje nga grimcat e forta dhe të lëngëshme dhe

aerosol.
● E përshtatshme për mbrojtje nga materialet e dëmshme me sasi
të vogël toksike në u koncentrat deri në 10-punë të vlefshme
PMK-/OTK. (PUNA MAKSIMALE E KONCENTRIMIT-/ORIJENTIMI
TEKNIK I KONCENTRIMIT)

●

E testuar në pluhur dolomit, kështuqë maskat janë të siguruara në periudhë afatgjate nga mbyllja. Kjo mundëson
një komoditet më të lartë të frymëmarrjes dhe lodhje më
të vogël.

Performancet
Pa valvulë për frymëmarrje, mbyllës në pjesën e hundë.
Jashtëzakonisht e lehtë, 10,8 g.
Pa lateks/PVC dhe silikon.
● Dy shirita univezal të gomës: për lidhje në kokë.
● Vështirë ndezëse pjesa e jashtme.
● Materijal i këndshëm për lëkurë.
● Lidhjes për hundë mund ti ipet forma.
Nr.-Art.
pak./cop
●
●
●

0899 120

20

Performancet
●
●
●
●
●
●
●

Me valvulë për lirim të ajrit, mbyllës në pjesën e hundës.
Jashtëzakonisht e lehtë, 15,1 g.
Pa lateks/PVC dhe silikon.
Dy shirtia univerzal të gomës: për lidhje në kokë.
Vështirë ndezëse pjesa e jashtme.
Materijal i këndshëm për lëkurë.
Lidhjes për hundë mund ti ipet forma.

Nr.-Art.
0899 121

pak./cop
20

Performancet
●
●
●
●
●
●
●

Maskë komode me ventil për lirim të ajrit dhe mbyllës në
pjesën e hundës.
Jashtëzakinsht e lehtë, 27,5 g.
Pa lateks/PVC dhe silikon.
Dy shirita univezal të gomës: për lidhje në kokë.
Vështirë ndezëse pjesa e jashtme.
Materijal i këndshëm për lëkurë.
Lidhjes për hundë mund ti ipet forma.

Nr.-Art.
0899 112

pak./cop
5

Përdorimi
Industrija e tekstilit, hekurit dhe çelikut, miniera, ndërtim i
lartë dhe i ulët, konstrukcione të karroserive,përpunimi i
rurit, bujqësi dhe kopshtari, punët salduese, prerjen dhe
dhjen e metaleve, etj.
Mbrojtje nga pluhuri,mjegull dhe tym, të cilët përmbajnë
materialet vijuese (lista nuk është përfundimtare); kalcijum
karbonat, natrijum silikat, grafit, gips, celulozë, squfur,
pamuk, lesh xhami, plastikë, dru i fortë, thëngjill, vajra
biomre dhe minerale, kvarc, bakër, alumin, barijum, titan,
vanadium, krom, mangan, molibden, bakterie, këpurdha.

Kujdes! Shembujt tonë për përdorim nuk garantojnë sak-tësinë dhe tërësinë. Nga testimet dhe hulumtimet e vazhdu
eshme të materialeve të dëmshme në organizmin e njeriut,
-shpesh paraqiten veprime të padëshiruara gjegjësisht dis
pozita të reja sipas PMK gjegj. OTK vlerave dhe klasifikimit
në klasën adekuate të filterëve.

D 11 0160

Maskë mbrojtëse për hundë dhe gojë Tip FFP3D
për një përdorim
sipas EN 149:2001
●

E lejuar për mbrojtje kundër grimcave të forta dhe të
lëngshme dhe aerosola dhe mundësojnë mbrojtje të sigurt
për një përdorim nga materialet e dëmshme me shkallë
të lartë toksike dhe rreziqe biologjike nga 30-punë të
vlefshme PMK-/OTK. (PUNA MAKSIMALE E KONCENTRIMIT-/
ORIJENTIMI TEKNIK I KONCENTRIMIT)

●

E testuar në pluhur dolomit, kështuqë maskat janë të siguruara në periudhë afatgjate nga mbyllja. Kjo mundëson
një komoditet më të lartë të frymëmarrjes dhe lodhje më
të vogël.

Performancet
●
●
●
●
●
●
●

Maskë komode me valvulë për lirim të ajrit mbyllës në
hundë.
Shumë e lehtë, 29,0 g.
Pa lateks/PVC dhe silikon.
Dy shirtia univerzal të gomës: për lidhje në kokë.
Vështirë ndezëse pjesa e jashtme.
Materijal prijatan za kožu.
Materijal i këndshëm për lëkurë.

Nr.-Art.
0899 114

pak./cop
5

Përdorimi
Industria e tekstilit, hekur dhe çelik, miniera, ndërtim i lartë
dhe ndërtim i ulët, industri farmaceutike, energji atomike,
përpunimi i drurit, largimi i mbeturinave helmuese, përpunimi i baterive (Ni-Cad), punët në saldim, preprja dhe derdhja
e metalit etj.
Mbrojtja nga (lista nuk është përfundimtare): kalcium karbonata, natrium silikat, grafit, gips, celulozë, squfur, pamuk,
lesh xhami, plastikë, dru i fortë, silicium dioksidi, thëngjill,
kuarc, alumin, bakër, barium, titan, vanadium, krom, mangana, molibden, antimon, nikël, platin,rodium, strihninë,
uran (pluhur, tym dhe grimca radioaktivne), vesë, pluhurit
dhe tymi të metalit, grimca radiaktive të moderuara, virusë,
bakterie, këpurdha, enzimë.

Kujdes! Shembujt tonë për përdorim nuk garantojnë saktësinë dhe tërësinë. Nga testimet dhe hulumtimet e vazhdueshme të materialeve të dëmshme në organizmin e njeriut,
shpesh paraqiten veprime të padëshiruara gjegjësisht dispozita të reja sipas PMK gjegj. OTK vlerave dhe klasifikimit
në klasën adekuate të filterëve.

D 11 0170

Maskë
mbrojtëse
kundër pluhurit
Nr.-Art.•
0899 1

pak./cop.
50

Përdorimit
Upotreba
Mbronë nga pluhuri i pakëndshëm
-vrazhgët.
Nuk mbronë nga pluhuri i imët, grimcat që janë të helmueshme dhe të
dëmshme për shëndet, si dhe nga
gazrat dhe avujt.

Vendi
i përdorimit
Područja
primene
Bujqësia, puna me gips, lettër,
gruri kockor, plutom, shkumcë, niseshte, torfe, sheqer, etj.*

Kujdes!
Pluhuri i imët dhe i vrazhgët zakonisht
paraqitet si përzierje, kështuqë preferohet të përdoret maska për pluhut të
butë.

Varijanti
Varijanta
e lehtë, vetëm 5 g.
•Ekstreme
i cili nuk e iriton lëkurën.
•Material
ndezet.
•Vështirë
Pjesa
për
hundë mund ti ipet forma.
•
* Shembujt tonë shërbejnë vetëm për orientim.
Testimet dhe hulumtimet e vazhdueshme
të gjërave të dëmshme dhe veprimit të tyre
në organizmin e njeriut na shpiejnë deri te
vlerësimet e reja, ku aplikohen vlerat e reja
PMK-/OTK. (PUNA MAKSIMALE E KONCENTRIMIT-/ORIJENTIMI TEKNIK I KONCENTRIMIT) të cialt i klasifikojnë maskat në grupe të
reja.

D 11 0180

Maskë mbrojtë
për ngjyrsës
CE 96.0194
Maska me filter të
dyfishtë FFA 1 prodhuar
sipas
EN 405.
për hundë dhe gojë
•Gjysmëmaska
përdoret për mbrojtje nga gasi dhe

mterialeve avulluese në koncentrim
deri 30 herë më të mëdha sesa
është e lejuar.
E sigurt dhe praktike për punë, duke
ju faleminderuar puthitjes së mirë.
Përdorim i thjeshtë duke ju
faleminderuar shiritave për
pëfortësim.
Pesha e vogël.
Siguron qarkullim të mirë të ajrit
-frymëmarrje e lehtë.
Mund ta përdorin edhe personat që
përdorin syze gjatë punës.
Sasia e madhe e karbonit aktiv
në elementet e filterit mundëson
përdorimin e maskës deri te ngopja
e plotë me karbon. Varësisht
nga koncentrimi i materialeve të
dëmshme në ajër, maska mund të
përdoret disa ditë. Pas përdorimit
maskën ta vendosni në qese të
mbyllur me qëllim që të ruhet, e me
këtë zgjatet edhe jeta e saj.
Komplet maska me filtera, nëse i
ekspozohet zjarrit, digjet.
Maska je za jednokratnu upotrebu,
bez mogućnosti zamene filtera.

•
•
•
•
•
•

Fusha e përdorimit
Maska mbrojtëse është e përshtatshme për punë gjatë ngjyrosjes dhe punës me
materiale avulluese (psh. tretësit, siq janë: butyraldehyde, Z-Thoxyl apo Xylol,
tretësit e kombnuar si vaj terpentinë apo të ngjajshme).

•
•

Nr.-Art. 0899 160
pak/cop: 1

Vërejtje
Shembujt tonë shërbejnë vetëm si orientim. Testimet dhe hulumtimet e vazhdueshme të materialeve të dëmshme
dhe ndikimit të tyre në organizmin e
njeriut na shpiejnë deri te vlerësimi
dhe definimi i niveleve më të ulëta të
materijeve toksike, të cilat klasifikojnë
maskat në grupe të reja.

D 11 0190

Gjysmë maska për
hundë dhe gojë HM 173
Me lidhje bajonet për filter
sipas EN 141.
optimale duke ju faleminderuar mateialit të butë të
•Puthitje
maskës.
i dyfishtë siguron qarkullim të mirë të ajrit gjatë
•Filteri
frymëmarrjes.
i mirë gjatë punës duke ju faleminderuar bartjes së
•Stabilitet
maskës me ndihmën e shiritave përforcues në katër pika.
të shfrytëzohen në kombinim me syze mbrojtëse.
•Mund
Nuk ka silikon.
•
Gjysmëmaska pa filter nr. art. 0899 173
pak/cop: 1

Fusha e përdorimit
Për ngjyrosës, për punë me prodhime kimike, gjatë përpunimit
të drurit, dysheme, plastikë, gjatë përpunimit të metalit dhe
ngjajshëm.

Set për ngjyrosës
Pjesët e setit
1x gjysmëmaskë HM 173,
2x gasfiltera A2,
2x filter për pluhur të imët P2,
2x mbajtës filterë për pluhur të imët,
1x kuti plastike për ruajtje.
Nr.-Art. 0899 173 100
pak/cop: 1

Pajisjet
Kutijë plastike për ruajtje (e zbrazët)
Nr.-Art. 0899 171 000
pak/cop: 1

Fusha e përdorimit
Set për ngjyrosësi përshtathsëm për përdorim të shpejtë dhe të
thjeshtë gjatë punës me llaqe dhe tretës dhe mundëson ruajtje
praktike.

D 11 0200

Filtera të gasit,
të kombinuar
dhe filterë për
pluhur
Për gjysmëmaskë HM173
bajonet sipas EN 171.
•Lidhëse
Pesha
e
•Filterat evogël.
gasit mund të komb. me
•

filtera për pluhur të imëta me bartës të
filterave nr. art. 0899 170 101

Fusha e përdorimit
Industrija kimike, ngjyrosëset, punëtorit
për reparimin e veturave, industria për
përpunimin e drurit, gjatë përpunimit të
plastikës dhe të ngjajshme.
Lloji i
filterave

Ngjyra

Materie të cilat filtrohen

P2S

bardhë

P3

bardhë

A2

braon

A2P3

braon

bardh

A1B1
E1K1

braon

hiri

verdhë

gjelb.

braon

hirivi

verdhë

gjelb.

ABEK 1
P3

bardhë
Bartës i
filterit

Përdorimi

Nr.-Art.

pak/cop

Filter për pluhur të imët,
Si parafilter për filter të gaspër koncetrim të grimcave rave (për grimca të forta dhe
pluhur në ajër deri 10 herë pikuese)
sesa sasia e lejuar

0899 173 001

10

Filter për pluhur, për konPër grimca të forta dhe
centrim të grimcave në ajër pikuese
deri 30 herë sesa sasia e
lejuar

0899 173 002

6

Filter për avullim të organi- Për grimca pikuese me ngjyra, 0899 173 003
ke dhe gasrave,
llaqe, tretës
(pika e vëllimit mbi 65 C)

6

Filter i kombinuar për avul- Për grimca të forta dhe pilim të organikee,gasrave
kuese, ngjyra, llaqe, tretës
(pika e vëllimit mbi 65 C)
dhe pluhuri i imët (P3)

0899 173 004

4

Filter për avullim të organeve, jo-organike dhe
gasrave acidik, amoniak
dhe derivateve

Për klor, zbardhues, acik kripor, methylamin

0899 173 005

4

Filter për avullim të organike, jo-organike dhe
gasrave acidike, amoniak
dhe derivateve dhe koncentrimit të pluhurit të imët
në ajër deri në 30 herë më
shumë ngase e lejuar

Për klor, zbardhues, acid
kripor, methylamin,
amoniak dhe grimca të forta
dhe pikuese, ngjyra, llaqe,
tretës

0899 173 006

4

0899 173 007

2

Përdoret te përdorimi i kombinimi i filterave për pluhur dhe
filterave për avullim të gasrave.
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Ndëgjuese mbrojtëse antifoni







 endosje e lehtë dhe e rehatshme
V
 kordim i thjeshtë i kornizave sipas
A
 ër shumë lloj përdorime.
P
 omoditet i lartë.
K
Pesha: 150 g.
Testuar sipas EN 352.

lartësisë.

nr. art. 0899 300 210
pak./cop. 1

SNR-vlerat

L-vlerat

M-vlerat

H-vlerat

23 dB

13 dB

20 dB

27 dB

Ndëgjuese mbrojtëse antifoni
Me kornizë univerzale

Model për zhurëm të madhe i cili akordohet sipas
lartësisë












Me konstrukcion të fortë dhe kornizë të telit.
Dëgjueshmëria e klasit të parë.
Shiriti për kokë me ventilim të hapur.
Ndalje e madhe e zhurmës edhe për tone të ulta.
Nuk ka izolim për biseda.
Jastekë të rehatshëm pë ndajle të zhurmës.
Higjienik, pastrim të thjeshtë.
Jastekët izolues lehtë ndërrohen.
E përshtatshme për syze apo syze mbrojtëse.
Pesha: 210 g
Testuar sipas EN 352-1.

nr. art. 0899 300 280
SNR-vlerat

L-vlerat

M-vlerat

H-vlerat

24 dB

14 dB

21 dB

28 dB

pak./cop. 1

Kompleti për higjienë- përbëhet prej dy jastëkëve dhe dy dyshekëve për veshë. nr art 0899 300 285
pak./cop. 1

Ndëgjuese mbrojtëse - antifoni
Pocket (format xhepi)

Mbrojtës për zhurmë i cili palohet












Praktik, me format pë xhep.
Komoditet i jashtëzakonshëm.
Zvogëlim i madhë i zhurmës për tone të ulta.
Nuk ka izolim për bisedë.
Jastekë mbyllës të gjërë, komfor dhe të gjërë.
Higjienik, të thjeshtë për pastrim.
Lehtë ndërrohen jastëkët mbyllës.
Posedon edhe kornizën për kokë.
E përshtatshme për syze dhe syze mbrojtëse.
Pesha: 225 g
Testuar sipas EN 352.

nr. art. 0899 300 230
Pak./cop. 1
SNR-vlerat

L-vlerat

M-vlerat

H-vlerat

28 dB

17 dB

25 dB

32 dB

Komplet për higjinë

Përbëhet prej dy jastëkëve dhe dyshekave për veshë.

nr. art. 0899 300 245
pak./cop. 1
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Tapa mbyllëse për veshë x-100
Ergonomike, formë konusi tamponët
mbrojtës për veshë për njëpërdorim, e cila
përd. në një rreth jashtëz të zhurmhëm

Efekt jashtëzakonisht të lartë të zvogëlimit të zhurmëm.
• Njohje
e jashtëzakonshme e gjuhës.
• Komoditet
i lartë i bartjes.
• Shtresa e jashtme
parandaalon depërtimin e
• trupave të jashtëmmbyllëses
dhe grimcave të përlyera në tampon.

Shenja X e shtypur* ofrom disa përparësi:

presionin e përshtatjes në hyrje të kanalit të v.
• Zvogëlon
butë, përshtatja optimal sipas kanalit të veshit.
• EShpejtë,
futje korekte.
• Largim i thjeshtë,
tamponit.
thjeshtë
i
•
*Te të gjithë tamponat për mbrojtje nga zhurma x-100 i x-200 (fot. 1 i 2)

nr. art. 0899 300 330

nr. art. 0899 300 331

Foto. 1

Foto. 2

SNR-vlerat

L-vlerat

M-vlerat

H-vlerat

Emërt.

Performanca

Nr.-Art.

37 dB

34 dB

34 dB

36 dB

x-100

paketim xhepi
12 x 5 pari

0899 300 330

paketim -njëpërdorim

0899 300 331

Pak./cop.
60
200

Tapa për mbrojtje nga
zhurma x-100 me lidhëse
qasje të shpejtë dhe gjithmonë në arritje të dorës duke
• Me
ju faleminderuar lidhëses së sigurisë.
• Vetitë tjera – shiko tamponët mbrojtës për veshë x-100.

Nr.-Art. 0899 300 332
pak./qift: 100
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Programi i dorëzave:
Udhëzimet, standardet dhe ligjet
EN 420: Kërkesat e përgjithshme për dorëza
EN 420 vërteton akte relevante të testimeve të cilat aplikohen për të gjitha dorëzat, kërkesat e përgjithshme të
cilat ndërlidhen me principet e formimit, konfekcionimin
e dorëzave, rezistueshmërin e materialeve nga i cili janë
prodhuar dorëzat për depërtim të ujit, zvogëlim të dëmtimit,
komoditet dhe kapacitet, si dhe në shënjim dhe informim
nga ana e prodhuesve.
EN 374: mbrojtje nga mikroorganizamet
kriteri i testimit
mundësia e vlerësimit
test në lëngshmëri
ka kaluar/nuk ka kaluar

Kërkesa në aspekt të pajisjeve për mbrojtje personale (PSA)
dhe aplikimi i saj, Evropë janë të rregulluara me udhëzim
europiane 89/686/EWG dhe më tej janë konkretizuar me
standarde dhe ligje të numërta.
Që të bëhet plotësimi i këtyre kërkesave për pajisje për
mbrojtje personale në sferën e industrisë, është e ndarë në
tri kategori të rrezikshme:

EN 374: mbrojtja nga rreziku kemika
kriteri i testimit
mundësia e vlerësimit
testimi në penetrim
ka kaluar/nuk ka kaluar
testimi në dështim
koha e depërtimit
EN 388: rreziqet mekanke
kriteri i testimit
mundësia e vlerësimit
qëndrueshmëria në amortizim 0-4
qëndrueshmëria në prerje
0-5
qëndrueshmëria në coptim
0-4
qëndrueshmëria në shpuarje 0-4

Kategoria 1 – rreziku i vogël (kat I)
Pajisje e thjeshtë për mbrojtje personale, dorëzat duhet të
pështaten kërkesave bazike EN 420 dhe duhet të jenë të
pajisura me vetëm shenjën CE. Testimi i mostrës së prodhuar nuk është e nevojshme, mjafton leja për deponim.

EN 388: mbrojtja nga elektriciteti statik
(sipas EN 1149-1)
kriteri i testimit
mundësia e vlerësimit
vetitë antistatike
ka kaluar/nuk ka kaluar

Kategoria 2 – rreziku i mesëm (kat II)
Këtu si shtesë është e nevojshme testimi i mostrës së prodhuar. Nën këtë standard Pod ovaj standard bien psh.
dorëzat EN 388, mbrojtja nga rreziqet mekanike.

EN 407: mbrojtaj nga rreziqet termike
kriteri i testimit
procesi i djegies
nxehtësia kontaktuese
nxehtësia konvektive
rrezatimi i nxehtësisë
ngarkesat për shkak të sasive
të vogla të metaleve të shkrira
ngarkesat për shkak të sasive të
mëdha të metaleve rrjedhëse

Kategoria 3 – rreziku i lartë (kat III)
Këtu përveq testimit të mostrës nevojitet kontrolla shtesë e
kualitetit sipas ISO standardeve. Këtu bien të gjitha pajisjet
për mbrojtje personale, psh dorëzat mbrojtëse për zjarr apo
kemikale, ku në rast të ndojnë defekti të tyre mund të vie
deri te pasojat e mëdha për shëndet të përdoruesit (rrezik
për vdekje).
Që ti lehtësohet shfrytëzuesit, janë të futura piktogramet, të
cilët paraqesin plotësimin e funksioneve mbrojtëse.

mundësia e vlerësimit
0-4
0-4
0-3
0-4
0-4
0-4

EN 511: mbrojtja nga rreziqet nga të ftohtit
kriteri i testimeve
mundësia e vlerësimit
ftohtësia konvektive
0-4
kontakti me të ftohët
0-4
dendësia e ujit
0-1
Këtu përshtatet:
0
= shkalla e kërkesave min.
4-5
= shkalla e kërkesave max.
EN 388: rreziqet mekanike
kriteri i testimeve
qëndrushmëria në amortizim
qëndrueshmëria në prerje
qëndrueshmëria në coptim
qëndrueshmëria në shpuarje

www.wuerth.de/arbeitschutz
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mundësia e vlerësimit
0-4
0-5
0-4
0-4

Dorëza të thurura

Dorëz vrazhgët e endur nga poliamida dhe pambuku
Vetitë

Fushat e përdorimit

Univerzale, dorëz shumë e fortë e
endur, për të gjitha për përdorim
në të gjitha sferat kur është terur.
Pa nyje, e endur me dy shtresa si
punë çarkore:
-Nga brenda: pëlhurë pamuku
e këndshme për bartje
-Nga jashtë: najllon i fortë,
i rezistueshëm në amortizim.
Mbështetje formë të rrumbullakët nga
vinili në i cili dlvima i cili parandalon
rrëshqitjen me përfortësim në maje të
gishtërinjëve.
Qëndrueshmëri e mirë në prerje dhe
shkyerje.
Mbrojtje e mirë nga të ftohtit dhe të
nxehtit.
Pastrohet në temperaturë deri 60˚C.

•
•
•
•
•

ngarkesa mekanike tëshkallës së
•Për
mesme dhe të lartë.
Për të gjitha punët në të terur në
•zanatet
e ndërtimtarisë.
Përpunim të llamarinës, plastikës dhe
•metalit.
dhe konfekcionim.
•Paketim
montuese.
•Punë
të drurit.
•Përpunim
•Bujqësi dhe pylltari.
madh.
7-8
9-10
11-12
112

Nr.-Art.
0899 400
0899 400
0899 400
0899 400

pak./cop.
010
020
030
040

6

EN standard/parametret
EN 420 + EN 388
kat. II/parametret 2.2.4.1.

Dorëz vrazhgët e endur „Universal“
Vetitë

Fusha e përdorimit

Univerzale, dorëz shumë e fortëst
e endur, për të gjitha fushat e
përdorimit në të terur.
Përbëhet nga përzierja (poliester/
pamuk).
Rahati dhe formë e mirë krijuar duke
ju faleminderuar thurjes çarkore.
Shtresë e njëanshme për kapje të
mirë.

•
•
•

EN standarde/parametret
EN 420 + EN 388
kat. II/parametrt 1.1.3.1.

për ngarkesa mekani
•-Ekepërshtatshme
të lehta deri te shkalla e mesme në
sferën e terut.

punët e lehta dhe të mesme depo
•-Te
nime, konfekcion dhe montim.
•Punët në bujqësi dhe pylltari.

madh.
8
10

Nr.-Art.
0899 400 108
0899 400 110

pak./cop.
12

Dorëza vrazhgët e endura „Economy“
Vetitë

Fusha e përdorimit

përshtatshme për ngarkesa meka prej përzierjes (poliester/
•Enike
•Përbëhet
të shkallës së lehtë dhe të mesme
pamuk).
në sferën e terur.
dhe formë mirë e krijuar duke
•Rehati
punët e lehte deri te ato të mesme
ju faleminderuar thurjes çarkore.
•Te
të
rënda
, deponime, konfekcion dhe
Shtresë
e
njëanshme
për
kapje
të
•mirë.
montime.
•Punët në bujqësi dhe pylltari.
EN standarde/parametret
EN 420 + EN 388
kat. II/parametret 1.1.3.1.
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madh.
7-8
9-10

Nr.-Art.
0899 404 08
0899 404 010

pak./cop.
12

Dorëza nga pamuku dhe triko
Vetitë

Fusha e përdorimit

Dorëz e rehatshme për mbrojtje
nga papastërtit gjatë rënijes, e
prodhuar 100% nga pamuku.
Mbron duart nga papastërtitë dhe
•ngarkesat
mekanike në lëkurë.
nga triko pamuku, me anë
•tëPëlhura
brendshme me pëlhurë të ndukur
(qitur jashtë)

nga të nxehti dhe të ftohtit.
•Mbron
•Veshat në dy anë.

Për të gjitha punët te të cilat pritet
•dorëza
e veqantë për lëkurë.
Mbrojtje e mirë nga ngarkesat termi•ke
në mes të nxehtësisë apo të ftohtit.
e transportit.
•Sferën
•Bujqësi.
të ndërtesave.
•Menaxhment
•Ndërtimtari.
madh
univerzal.

Nr.-Art.
0899 400 140

pak./cop.
12

EN standardet/parametret
EN 420
kat. I, rreziqete panjohura

Dorëz mbrojtëse Vinyl
Vetitë

Fusha e përdorimit

Dorëz e lehtë dhe e rehatshme e
cila mbronë nga papastërtit gjatë
rënijes, e prodhuar 100% nga
pamuku.
mbrojtëse nga punët e lehta
•Dorëza
dhe të mesme e rëndë me rreziqe të

si dorezë për mbrojtjen nga
•Përdoret
papastërtitë në vende të terura dhe
me lagështi:

bujqësi dhe pylltari
•Ndërtimtari,
në bujqësi
•Përkujdesja
•Punët në transport

panjohura.

artificiale e cila është e rezi •Lëkurë
stueshme në papastërti (pëlhurë e
impregnuar me vinyl).

anën e brendshme me gjysmë
•Në
shtresë nga pamuku.
dhe gishti i madhë nga
•Mbështetësja
pamuku.

EN standardet/parametret
EN 420
kat. I, rreziqet e panjohura
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madh.
univerzal.

Nr.-Art.
0899 401 000

pak./cop.
12

Dorëza
montimi
“Protect”
dhe BIA përshtaten
•CE
DIN EN420 Kat 1.
e mirë në punë të
•Mborjtje
përgjithshme të montimit të lehtë.
të buta, të punuara
•Jashtëzakonisht
nga lëkura e thiut.
mirë në duar.
•Pështaten
e mirë - nuk ka djersitje në
•Pështatje
duar.
manzhetë elastike me
•Posedon
velcro-lidhje.
e përdorimit - montime, Punë
•Fusha
në depo, elektronikë dhe mekanikë
e butë.

Përshkrimi

Madhësia

Nr.-Art.

Pak./cop.

“Protect”

10

0899 400 134

1

Dorëza
montimi
“Sense”
dhe BIA përshtaten
•CE
DIN EN420 Kat 1.
e mirë në punë të
•Mbrojtje
përgjithshme me montim të lehtë.
të buta, të punuara
•Jashtëzakonisht
nga lëkura e qengjit.
e mirë për duar.
•Përshtatje
Përshtatje
e mirë - nuk ka djersitje.
•Posedon shirit
elastik nga goma në
•nyje.
e përdorimit - montimi, punë
•Fusha
në depo, elektronikë dhe mekanikë
të butë.

Përshkrimi

Madhësia

Nr.-Art.

Pak./cop.

“Sense”

10

0899 400 100

1
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Dorëza për
montim
“Montage”
dhe BIA përshtaten
•CE
DIN EN420/338.
1.
•Klasa
Ndjenjë
•materialit.e mirë gjatë mbajtjes së
qëndrueshmëri të gjatë.
•Me
e përfortësuar mundësojnë
•Penjët
jetë më të gjatë.
e shuplakës e prodhuar nga
•Pjesa
lëkura artificiale, 65% najllon, 35%
poliuretan.
Pjesa e sipërme e prodhuar nga
materiali special Spandex.
Pastrimi në 30 °C.

•
•
Përshkrimi

Madhësia

Nr.-Art.

“Montage”

9

0899 400 540

“Montage”

10

0899 400 541

“Montage”

11

0899 400 542

Pak./cop.
1/12

Dorëza për
montim
“Grip”
dhe BIA përshtaten
•CE
DIN EN420/338.
1.
•Klasa
e mirë gjatë mbajtjes së
•Ndjenjë
materialit.
qëndrueshmëri të gjatë.
•Me
e përfortësuar mundësojnë
•Penjët
jetë më të gjatë.
e prodhuar nga lëkura
•Shuplaka
artificiale, 65% najllon, 35%
poliuretan.

Përshkrimi

Madhësia

Nr.-Art.

“Grip”

9

0899 400 550

“Grip”

10

0899 400 551

“Grip”

11

0899 400 552

Pak./cop.
1/12
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e sipërme e prodhuar nga
•Pjesa
materiali special Spandex.
elastik me fiksim velcro-eng.
•Shirit
e silikonit kundër rrëshqitjes.
•Pikat
•Pastrimi në 30 °C.

Dorëza për
montim
“Feeling”
dhe BIA përshtaten
•CE
DIN EN420/338.
1.
•Klasa
i madhë, gishti tregues dhe
•Gishti
gishti i mesëm pa nënshtresë,
cka mundëson punën 100% me
ndishmëri.
Me qëndrueshmëri të gjatë.
Shuplaka e prodhuar nga lëkura
artificiale, 65% najllon, 35%
poliuretan.
Pjesa e sipërme e prodhuar nga
materiali special Spandex.
Shiriti plastik me fiksim velcro-eng.
Pastrimi në 30 °C.

•
•

Përshkrimi

Madhësia

Nr.-Art.

“Feeling”

9

0899 400 560

“Feeling”

10

0899 400 561

“Feeling”

11

0899 400 562

Pak./cop.

•
•
•

1/12

Dorëza për
zanatli“Service”
kategoria 1.
•CE
420.
•EN
Pjesa
e punës së dorëzave e punuar
•nga lëkura
e thiut.
e sipërme e punuar nga 80%
•Pjesa
pamuka dhe 20% poliester.
rreth nyjes së dorës të
•Manzhetna
punuara nga pamuku i impregnuar.

Vendet për përdorim:
Punët në mirëmbajtje, transport të
materialeve, montime të thata dhe në
punë të lehta në servisime.
Përsh.
Service

D 11 0350

Madh.
10

Nr.-Art.
0899 400 373

Pak.
1

Dorëza për
zanatlijë
“Edge”
kategoria 2.
•CE
EN
388.
•Lëkurë
fijore nga kualiteti i
•lartë. Methiupërdorim
të gjatë pjesa e
dorëzës nuk e humbë elasticitetin
dhe qëndrueshmërinë ndaj
lagështisë.
Lëkura ështe e impregnuar me vaj, e
me këtë siguron elasticitet afatgjatët.
Pjesa e përparme e dorës është e
punuar nga pamuku stretch.
Manzheta rreth nyjes së dorës është
e bërë nga pamuku gomë.
Pjesa e sipërme e gishtit të vogël
është e veshur me material
reflektues (syri i maces) me qëllim të
vizualitetit më të mirë në kushte me
pamje të dobët (puna me presa dhe
gërrshërë makinash).
Mund të pastrohen në 40 °C.

•
•
•
•

Vendet e përdorimit:
Punët më të rënda në servise-makina, puna me llamarin të hollë dhe të trashë,
punët montuese, manipulimi me material ndërtimorë, etj.

•

Përshk.
Edge
Edge

Madh.
10
11

Nr.-Art.
0899 400 293
0899 400 294

Pak.
1
1

Dorëza për
zanatlijë
“Prestige”
kategoria 1.
•CE
EN
420.
•Lëkurë
me kualitet të lartë.
•Pjesa e thiu
e punuar
•pambukupërparme
i trashë.
rreth nyjes së dorës është
•Manzheta
e punuar nga pamuku gomë.
e sipërme e gishtit të vogël
•Pjesa
është e veshur me material
reflektues (syri i maces) me qëllim të
vizualitetit më të mirë në kushte me
pamje të dobët (puna me presa dhe
gërrshërë makinash).

Vendet e përdorimit:
Punët e rënda me makina, punët në transport dhe ndërtimtari.

D 11 0360

Përsh.
Madh.
Prestige 10

Nr.-Art.
0899 400 303

Pak.
1

Dorëza për
montim
“Buddy”
kategoria 1.
•CE
e punës është e punuar nga
•Pjesa
lëkura e thiut e butë.
e re e përpunimit të
•Teknologjia
lëkurës siguron kontakt të mirë
ndërmjet dorës dhe materialit të
punës.
Pasim i mirë në dorë.
Pjesa e sipërme është e punuar nga
najlloni streq.
Qëndrueshmëri e mirë në lagështi
dhe vajra.
Manzheta elastike rreth nyjes së
dorës siguron fortësinë e dorëzës në
dorë.
Mund të pastrohet në 40 °C.

•
•
•
•
Vendet e përdortimi:
Të gjitha llojet e montimit të thatë në industrin e plastikës, qeramikë, xhama,
tekstil, montimi i interierit, montimi final i pro-kromit, elektromontimet, etj.

•

Përsh
Buddy

Madh.
10

Nr.-Art.
0899 400 463

Pak.
1

Dorëza për
montim
“Gripster”
kategoria 1.
•CE
Pjesa
e punës e punuar nga lloji i ri
•i materialit
artificial - pamuku fiber
sintetik i impregnuar “Gripster”
material.
Pjesa e sipërme e punuar nga
poliamidi i cili siguron ajrosje të
mirë të dorës.
Dorëzat përshtaten mirë në dorë
dhe sigurojnë kontakt të sigurt me
mjetin punues.
Manzheta elastike rreth nyes së
dorës siguron fortësin e dorëzësnë
dorë.

•
•
•

Vendet e përdorimit:
Të gjitha llojet e montimit të thatë në
industrin plastike, qeramikë, xhama,
tekstil, montim të interierit, montimi
final i prokromit, elektromontimi, etj.
Përsh.
Madh.
Gripster 10
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Nr.-Art.
0899 400 363

Pak.
1

Dorëza
për saldim
elektro-hark
kategoria 1.
•CE
388.
•EN
Qëndrueshmëri
e jashtëzakonshme në
•temperatë deri 300
C.
i dorëzave - kualitet i lartë i
•Materiali
trashë, lëkur thiu e butë.
totale prej 35 cm siguron
•Gjatësia
mbrojtjen e pjesës së madhe të
dorës.

•Mbrojtje Kevlare rreth nyjes së dorës
Vendi i përdorimit:
Të gjitha llojet e punëve standarde të
saldimeve, MIG dhe MAG saldimeve.
Për shkak të qëndrueshmërisë në te
temperatua të larta posaqërisht të
përshtatshme për punë në përpunimin
e gomave, plastikë dhe shkritore.
Përsh.
Elektrohark

Madh.
10

Nr.-Art.
0984 324 10

Pak.
1

Dorëza për
TIG-saldime
argonike

kategoria 2.
• CE
388.
• EN
Dorëzat
punuara nga lëkura e thhiut
• më e lirëefibër.
në temperatura
• Qëndrueshmëria
deri +100 C.
përshtatet me
• Jashtëzakonisht
duar dhe siguron punë precize te
veprimet e punës në saldime.

totale prej 34 cm siguron
• Gjatësia
mbrojten e pjesës së madhe të dorës
Kevlarska rreth nyjeve të
• Mbrojtje
dorës.

Vendet e përdorimit:
Punët në saldim dhe TIG.
Përsh.
CO2
CO2
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Madh.
9
10

Nr.-Art.
0984 325 9
0984 325 10

Pak.
1
1

Dorëza për saldim me
pesë gishta, nga lëkura

0984 314

manzhetë dhe gishtërinjë.
•Me
Gjatësia
35 cm.
•EN 420 +totale
EN 388 (Kat. II).
•
0984 310
0984 311

Përshkrimi
Dorëza nga lëkura e prerë
Dorëza nga lëkura e
shpuar
Dorëza nga lëkura e
papërpunuar
Nga lëkura e plotë e
papërpunuar

0984 315

Tipi
Lëkurë e prerë me gishtërinjë
dhe manzhetë
ëkurë e prerë me gishtërinjë dhe
manzhetë
Pjeasa e sipërme dhe manzheta nga lëkura e prerë, me
gishtërinjë
Lëkurë e papërpunuar me
gishtërinjë dhe manzhetë, me
nështresë.

Vendet e përdorimit
Për saldime të lehta dhe pastrime, nuk jane
për punë me vaj sepse e thithin vajin.
Për saldime precize, nuk është për punë të
vrazhgëta, lëkurë e butë.
Univerzale në përdorim te saldimet dhe pastrimet, shumë të forta, të rezistueshme ndaj
vajrave, yndyrave dhe ujit.
Të përdorshme për të gjitha llojet e saldimeve, ofron mbrojtje të mirë nga nxehtës i
me nënshtresë. Refuzojnë vajin, yndy.-ujin.
Ndezjet nga prerjet dhe sald. nuk e dëmtojnë

Nr.-Art.

p./k.

0984 310
0984 311
1

0984 314

0984 315

Dorëza nga lëkura
Nga lëkura e lopës
me kualitet të fortë në ngjyra të ndrysh. të mbyllta.
•Lëkurë
nga pamuku me mbrojtje duar.
•Nënshtresa
shkëlqyeshme për punë të vrazhgëta dhe ngarkesa
•Emekanke
të mëdha.
Kujdes: Mundësia e liferimit me ngjyra të ndrysh. të m byllta
Emërtimi
Madhësia
dorëza nga lëkura, 1 pal univerzale

Nr.-Art.
0899 403

pak./cop.
1/12

Oblfuasti
primene
Fusha
e përdorimit
Industria e ndërtimtaris dhe e metalit, transport, largimi
i mbeturinave, industria e drurit dhe e pylltarisë, punët e
rënda në depo.

Dorëza mbrojtëse
Nga lëkura e thiut, me nënshtresë
mbrojtëse me pesë gishtërinjë.
•Dorëz
•Mbrojtja e gishtërinjëve dhe nyjeve nga lëkura.
i siguris në pjesën e sipërme të dorës.
•Llastëku
Mbronë
nga
papastërtia dhe punët më të lehta.
•
Emërtimi
Dorëza mbrojtëse, 1 palë

Madhësia
univerzale

Nr.-Art.
0899 400

pak./cop.
1/12

Fusha
e përdorimit
Područja
primene
Punët të përgjithshme, përpunimi i drurit, përpunimi i metalit
dhe punëtori për automekanikë.
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Dorëza dimri

Dorëza nga lëkura artificiale
Me nënshtresë të nxehtë

jashtëakonisht i fortë me
•Material
ngjyra të ndryshme.
e sipërme nga mauku.
•Pjesa
Qëndrueshmëri
e jashtëzakonshme
•nga dëmtimet mekanike
gjatë

Fusha e përdorimit
Industria ndërtimore dhe e metalit,
transport, punët në depo, industria e
drurit dhe punët tjera të rënda.
EN 420 (Kat I).
Përshkrimi
Dorëza dimri,
1 palë

Madh. Nr.-Art.
Univer0899 405
zale

p/c
6

përdorimit në dimër.

Dorëza vinyl për
dimër
Me nënshtresë nga shkuma
dhe mazhetë pamuku

Dorëza të endura

punë në kushte të ftohta dhe me
•Për
lagështi.
rezistueshme në varja dhe
•Të
kemikale.
•Me sipërfashe kundër rrëshqitjes.
•Mbesin elastike në të ftohët.

Dorëza të endura
nga poliamidi
Me pika vinyl në shuplakë
të dorës

me pika mbronë nga rrëshqitja
•Baza
me pamuk, nuk e iriton
•Nështresa
lëkurën.
rezistueshme në prerje dhe
•Të
shkyerje.
•Pastrohen në temp. deri +60°C.
Dorëza të endura
univerzale

Dorëza sintetike me bazë
pika pika

bazë mbrojnë nga rrëshqitja
•Pikat
të qëndrueshme.
•Shumë
Të
përshtatshme
për bartje, pa
•tegele.
përshtatshme për punë precize.
•Të
•Mund të pastrohen.

Dorëza nga pamuku

punuara nga pamuku 100%.
•Të
të lehta.
•Shumë
përshtashme për bartje, aderojnë
•Të
mirë.

Fusha e përdorimit
Për punë në të ftohët, punonjës në
rrugë, punë në frogorifera, në pylltari,
industri petrokimike, në komunikacion
detar dhe ajror, etj.
EN 420 + EN 388 + EN 511 (Kat II).
Përshkimi
Dorëza për dimër,
1 palë

Nr.-Art.

p/c

univer.

0899 450

6

Fusha e përdorimit
Prerje të llamarinës, paketim, në
industrin e tekstilit, për punë montuese
dhe të ngjajshme.
EN 420 + EN 388 (Kat II).
Përshkrimi
Dorëza të thurura,
1 palë

Madh.
7-8
9-10
11-12

Nr.-Art.
p/c
0899 400 010
0899 400 020 6
0899 400 030

Fusha e përdorimit
Për precize, për punë montuese
të lehta dhe të mesme-rënda, në
përpunim të metalit, për riparime dhe
mirëmbajtje.
EN 420 + EN 388 (Kat II).
Përshkrimi
Dorëza të thurura
univerzale 1 palë

Madh.
8
10

Nr.-Art.
p/c
0899 400 108
12
0899 400 110

Fusha e përdorimit
Për punë të lehta, për punë montuese
dhe punë në elektrikë, nuk mbronë
nga uji, mund të përdoren në teknikë
të ngrohjes dhe atë të ftohjes.
EN 420 (Kat I).
Përshkrimi
Dorëza nga
pamuku 1 palë
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Madh.

Madh.
8
10

Nr.-Art.
0899 400 08
0899 400 10

p/c
12

Dorëza të endura
Dorëza të endura
vrazhgët Criss-Cross
Me material - shtresë
kundër rrëshqitjes

pa rrëshqitje, shtresë vinyli.
•Punë
të ndërrohen majta/djathta.
•Mund
të qëndrueshme në prerje
•Shumë
dhe shqyerje, fiej sintetike me akril.
•Të përshtatshme për të ftohurtit.

Dorëza mbrojtëse,
“Bricker”

shumë i fortë, të endura me
•Punim
përfortësues nga lateksi.
qëndrueshme në konsumim,
•Të
prerje dhe shpuarje.
rrëshqasin edhe kur janë të
•Nuk
lagëta.
•Pastrohennë temp. deri +40°C.

Dorëza mbrojtëse,
“Cutter”

nga pëlhura e dyfishtë nga
•Prodhuar
plumbi.
dhe shuplaka pajisur me
•Gishtërinjtë
elasticitet të lartë të lateksit natyror,
baza kundër rrëshqitjes (lagët/terur).

Dorëza për punë me
kemikale, nga vinyli

i mirë, nuk ka djeristje.
•Ventilim
Të
rezistueshme
në konumim,
•shpuarje dhe prerje.

Fusha e përdorimit
Për punë ku është e nevojshme mbajtje
e fortë, siq është në ndërtimtari,
industria e drurit, përpunimi i
metaleve, puna në depo, etj.
EN 420 + EN 388 (Kat II).
Përshkrimi
Dorëza të endura
vrazhgët, 1 palë

Madh.
9
10

Nr.-Art.
p/c
0899 400 209
12
0899 400 210

Fusha e përdorimit
Për punë të rënda, të përshtatshme
për punë në industrin e metalit dhe të
drurit, puna me mbeturina, xham, etj.
Përshkrimi
Dorëza Bricker, 1
palë

Madh.

Nr.-Art.

10

0899 400 310 12

p/c

Fusha e përdorimit
Për punë të rënda me qëndrueshmëri
të jashtëzakonshme në prerje.
Posaqërsiht të përshtashme në
industrin e xhamit, metalit, industrin e
plastikës dhe industrin e letrës.
EN 420 + 388 (Kat II).
Përshkrimi
Dorëza Cutter,
1 palë

Madh.
8/9
10

Nr.-Art.
p/c
8099 400 409
1
0899 400 410

Dorëza nga Vinyli

Fusha e përdorimit

Punim i gjatë, të gjelbërta

Transporti i mateialeve të rrezikshme,
puna me kemikale, industra e peshkur,
puna në kushte të ftohta dhe bujqësi.
EN 420 + EN 388 + EN 374 (Kat III).

nga venyli me nështresë nga
•Dorëza
triko me shuplaka të shpuara dhe
pjesë të sipërme.

totale 35 cm.
•Gjatësia
e mirë në kemikale,
•Qëndrueshmëri
për punë me kemikale, vajra dhe
materile me lagështi.
Nuk rrëshqasin dhe mbrojnë nga të
ftohtit.
Antibakteriale, 100% të padepërtush

Përshkrimi
Dorëza vinyl
1 palë

Madh.

Nr.-Art.

p/c

10

0899 430

12

•
•

Dorëza nga nitrili

Fusha e përdorimit

Univerzale për punë me
kemikale

Për punë me kemikale, ngjyra, lëndë
ftohëse dhe lubrifikues në elektrolzë,
industrin ushqimore dhe elektronik, në
pompa të benzinës.
EN 420 + EN 388 + EN 374 (Kat III).

e madhe në acid,
•Qëndrueshmëri
tretës, baza tretëse, vajra, benz-yndyr
të mira mekanike, të rehatshme.
•Veti
totale 33 cm, e gjelbërt e
•Gjatësia
qeltë.
rrëshqasin në lagështi.
•Nuk
•Dorëza me jetë të gjatë pune.
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Përshkrimi

Madh.
7
Dorëza nga nitrili
8
për punë me kemi9
kale, 1 palë
10

Nr.-Art.
0899 435
0899 435
0899 435
0899 435

p/c
07
08
09
10

6

Dorëza mbrojtëse
për njëpërdorim,
nga vinyli
Të padepërtueshme nga lëngjet
Dorëza vinyli antialergjik në kutijë.
Përshtatetn mirë, natalkirane.
Kimikisht mirë të rezistueshme.
Mund të ndërrohen majta/djathta.

Oblasti primene
Për punë precize montimi, për punë ngjyrosëse, te punët si polirimi, punë në laborator dhe në industrin e ushqimit.
EN 420 (Kat I).

•
•
•
•

Përshkrimi

Dorëza mbrojtëse,
nga nitrili, verdha

Fusha e përdorimit

Jednokratne
rukavice

Madh.
M
L
XL

Nr.-Art.
0899 460 02
0899 460 03
0899 460 04

p/c
100

Dorëza Nitrili
“Punim i lehtë”, të zhytura në
nitril

punë të lehta, të mesme- rënda.
•Për
Nënshtresa nga pamuku.
•
rezistueshme në prerje dhe
•Të
shqyerje.
Antistatike.
•Pastrohen
•ngrohët. me detergjent në ujë të
në temp: -25°C+
•Qëndrueshmëria
140°C, të rez. në vajra dhe ynd, në
lëndë kimike.
•Antibakterial dhe pa silikon.
Dorëza mbrojtëse,
akril-nitrile,
të kaltërta

“Punim i rëndë”, të zhytura
në nitril

punë të rënda, shtresë të trashë
•Për
pamuku dhe triko.
rezistueshme në prerje dhe
•Të
shqyerje.
rezist. në lëngje,vaj dhe kemikale
•Të
Antibakteriale,
pa silikon.
•

Për punë në mirëmbajtje, puna me
llaqe, mirëmbajtja e automjeteve,
montim, transport dhe ndërtimtari.
EN 420 + EN 388 (Kat II).
Përshkrimi
Dorëza mbrojtëse
nga nitrili, 1 palë, të
verdha

Madh.
8
9
10

Nr.-Art.
0899 410 08
0899 410 09
0899 410 10

p/c
12

Fusha e përdorimit
Përpunim i metalit, shkritore, industrin
automobilistiek, ndërtimatri, anije
ndërtim dhe pylltari.
EN 420 + EN 388 (Kat II).
Përshkrimi
Madh.
Dorëza mbrojtëse
nga nitrili 1 palë, të
univ.
kaltërta

Nr.-Art.

p/c

0899 420

12

Udhëzimet për përdorim të dorëzave mbrojtëse gjatë punës me kemikale
Lloji i kemikaleve

plateksi natyral

dorëza për
pastrim
nr. art.
0899 415 01 - 04
alkohol
+
aromatizues
–
klor të ujësjellësit
–
vajra, karburante
–
benzin / dizel
–
tretës organik
–
nitro-tretës
–
baza
+
acide
+
epokside/poliest. rrëshqirë
+

material nga i cili janë të punuara dorëzat
nitril
vinyl

dorëza për punë
me kemikale
nr. art.
0899 435 07 - 10
+
O
O
+
+
O
O
+
+
+

dorëza për punë
me kemikale
nr. art.
0899 430
+
–
–
+
O/+
–
–
+
+
+

dorëza mbrojtëse
për njëpërdorim*
nr. art.
0899 460 02 - 04
+
–
–
+
–/O
–
–
+
+
+

Me rëndësi:
Në të gjitha grupet e kemikaleve me rastin e pastrimit të dorëzave, egzistojnë disa përjashtime të rëndësishme. Udhëzimet e lartëcekura janë në bazë të përvojave nga praktika dhe
testimeve laboratorike. Pështatja e vërtetë e dorëzës mvaret nga kushtet e përdorimit individual dhe duhet të vërtetohet me testime praktike.
Tabelat me të dhëna të detajuara për qëndrueshmëri për disa artikuj mund të mirren
me kërkesë.
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+ të rezistueshme (shumë të përshtatshme
për punë me kemikale)
O të rezistueshme me kushte (të përshtatshme për përdorim të përshtatshëm me
kujdes)
– të parezistueshme (nuk përdoren gjatë
punës me kemikale)
* Kujdes: Dorëza për një përdorim të rezistueshme për kohë të shkurtë.

Dorëza të endura vrazhgët „Criss Coss“
Fusha e përdorimit

Vetitë
●
●

●
●

Dorëz e endur pa tegele nga file të
poliesterit dhe akili.
Siguri e jashtëzakonshme në kapje
duke ju faleminderuar shtresës të
lehtë, e cila parandalon rrëshqitjen.
Veshen në dy anë.
Siguri e lartë nga prerja dhe
shqyerja.

EN standardet/parametrat
EN 420 + EN 388
kat. II/parametri 1.1.3.1.

●

●
●
●
●
●
●

Për ngarkesa mesatere mekanike,
të cialat paraqesin siguri të mirë në
kapje.
Përpunim i drurit
Pylltari
Punë zanati në ndërtimtari
Ndërtimtari bujqësore
Ndërtimi i skeleve
Aktiviteti me shpedicion, transport
dhe deponim.

madh.
9
10

Nr.-Art.

pak./cop.

0899 400 209
0899 400 210

12

Dorëz e endur e butë nga pambuku-poliamid
Vetitë
●

●
●
●
●

●

Fushat e përdorimit

Pa tegele, punim me endje të
dyfishtë.
- nga brenda: material pambuku
të këndshme për bartje
- nga jashtë: najllon i fortë i qëndrueshëm në shqyerje
Me fleksibilitet të lartë.
Me formë jashtëzakonisht të
përshtatur.
Me prekje shumë e mirë.
Siguri e lartë në kapje për shkak të
pikave në shuplakë nga vinyli, të
rezistueshme në shqyerje.
Mund të pastrohen.

EN standardet/parametret
EN 420 + EN 388
kat. II/parametret 3.1.4.2.
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●
●
●
●
●

●

Jashtëzakonisht të përshtatshme pë
punë të lehta dhe precize.
Punët në konfekcion dhe paketime.
Për punë me materiale të ndieshme
në sferë të thatë.
Përdoren për riparime dhe mirëmbajtje.
Punë montuese dhe riparime në
aparate teknike për shtëpi dhe ato
elektronike.
Montimi i kuzhinave dhe në industri
të mobiljerive.

madh.
7
8
9
10

pak./cop.

Nr.-Art.

0899
0899
0899
0899

404
400
404
404

107
108
109
110

12

Dorëza nga nitrili
Dorëza mbrojtëse univerzale me qëndrueshmëri të mirë në prerje dhe shqyerje dhe me rezitueshmëri të mirë kimike. Të rezitueshme ndaj lëngjeve, vajit dhe yndyrës. Nuk përmbanë silikon.

Dorëza nga nitrili ngjyrë të kaltërt
Vetitë
Dorëz e rëndë për ngarkesa
mekanike.
Shtresim me shkrierje materialit
akril-nitril-butadien në shtresë të
rëndë nga pamuku dhe triko.
e sigurtë e llamiruar.
•Manzhetë
Shumë e rezistueshme në shqyerje.
•
mënyrë aktive e liron ajrin nga pjesët
•Në
e hapura të dorzës.
Rehati e madhe gjatë veshjes.
•
Shumë të rezist. në shqyerje dhe prerje.
•
•Nuk depërtojnë lëngjet e vajit, me rezistueshmëri të mirë kimike.

•Antibakteriale.

Dorëza nga nitrili të kaltërta „Economy“
Vetitë
Dorëza për mbrojtje nga papastërtitë
dhe ngarkesat mekanike.

•
•
•
•
•

Shtresim nga shkrierja e nitrilit dhe lateksit sintetik në shtresë të mesme-rëndë nga
triko (pamuk/poliester).
Manzheta e sigurtë nga pëlhura për vela.
Në mënyrë aktive e liron ajrin nga pjesët
e hapura të dorzës.
Qëndrueshmëri e mirë në shqyerje dhe
prerje.
Nuk depërojnë lëngjet-tretësirat.

Dorëza nga nitrili të verdha
Vetitë

dorëz e lehtë për montim me
•Univerzale,
shtresim nga shkrierja nga materiali akrilnitril-butadien në shtresë të dendur 100%
nga pamuku me me nështresë të endur
për nyje (manzhetë).
Në mënyrë aktive e liron ajrin nga pjesët
e hapura të dorëzës.
E qëndrueshme në shqyerje.
Nuk depërtojnë lëngjet, vajrat dhe yndyr.
Kapje shumëe mirë në të terur.
Prekje e mirë.
Antibakteriale.
Antistatike.
Pastrohet në alkalin të nxehtë apo ujë të
nxehtë.

•
•
•
•
•
•
•
•

Dorëza nga nitrili e verdhë „Economy“
Vetitë
Dorëz e lehtë për montim me shtresim nga shkrierja e nitrilit dhe lateksit sintetik.
nga pamuku dhe poliesteri
•Nënshtresa
me pjesë të endura rreth nyjes (manzhtë)
Kapje e mirë në të thatë.
•
Me kufizim depërtojnë lëngjet.
•
•Në mënyrë aktive liron ajrin nga pjesët e
hapura të dorzës.

D 11 0440

EN standardet/parametrat
EN 420 + EN 388
kat. II/parametrat 4.2.2.1

Fusha e përdorimit
Shumë të përshtashme në për ngarkesa të
mesme dhe të rënda te:
Përpunimi i metaleve
Punët e zanatlinjëve në ndërtimtari
Bartja e mbeturinave
Largimi i mbeturinave
Ndërtimi i rrugëve
Anije ndërtim
Pylltari

•
•
•
•
•
•
•

madh
univerzale
XXL

Nr.-Art.

0899 420
0899 420 100

pak./cop.
12
6

EN standardet/parametrat
EN 420 + EN 388
kat. II/parametrat 3.1.1.1

Fushat e përdorimit

të mesme mekanike për punë
•Ngarkesa
të shumëllojshme të zanatlive.
Punët e zanatit në ndërtimtari.
•
i rrugëve.
•Ndërtimi
Përpunimi i metaleve.
•
me material dhe largimi i mate•Furnizimi
rialeve-mbeturina.
madh
univerzale

Nr.-Art.

0899 420 001

pak./cop.
144

EN standardet/parametret
EN 420 + EN 388
kat. II/parametri 3.1.1.1

Fusha e përdorimit

Ngark. mekanike të lehta dhe të mesme.
•
Në punët riparuese dhe mirëmbajtje.
•
të lehtë të karroserisë.
•Konstrukcion
e automjete të vogla dhe të
•Industrin
mëdha-për ngarkesa.
e zanatit në aparate shtëpiake.
•Punët
•Punët e zanatit në pajisjet sanitarike.
madh.
8
9
10

Nr.-Art.

pak./cop.

0899 410 08
0899 410 09
0899 410 10

12

EN standardet/parametrat
EN 420 + EN 388
kat. II / parametrat 2.1.1.1.

Fusha e përdorimit
Për ngarkesa të lehta mekanike në sferën e:

•Ndërtimtarisë
e automjeteve të lehat dhe të
•Industria
rënda
•Riparime dhe mirëmbajtje
madh.
9
10

Nr.-Art.

pak./cop.

0899 410 109
0899 410 110

144

Dorëza teknike

Dorëza për mekanikë

Vetitë

Fushat e përdorimit

Kapje e shkëlqyeshme në kapje në të
terur dhe lagët për shkak të profilizimit
special të sipërfaqes së jashtme.
Fleksibilitet i jashtëzakonshëm për montime të lehta në punë.
Ngarkesa të mira mekanike.
Nështresë të endura me najlon, e këndshme për lëkurë.
Shtresim i kualitetit të lartë nga leteksi
natyral me pjesën e sipërme të hapur për
shkak të ajrosjes.
Nuk përmbanë silikon.

Në të gjitha punët të cilat kërkojnë kapje
të mirë në të lagët dhe prekje të ndieshme
Përdorim në të terur dhe vend me lagështi
Në montime të lehta deri te ato të mesme
-rënda dhe punët në punëtori.
Posaqërisht të përshtashme për punë    
mekanike.
Ndërrimin e gomave automobilstike.
Puna me automobilë dhe mirëmbajtja.
Punët në karroseri.
Punët e mesme-rënda të sortimit, paketimit dhe deponimit.
Punët në shpedicion.
Punët e lehta deri te ato të mesme-rënda
në ndërtimtarin e zanatit, posaqërisht në
ndërtimin e brendshëm.

EN standardet/parametrat
EN 420 + EN 388
kat. II/parametrat 3.1.3.1

Dorëza për mekanikë „Profi“
Vetitë

Kombinimi i pëlhurës nga pamuku triko, mbyllje velcro dhe asaj
speciale, nështresa shkumore
mundësojnë disa përparësi:
Kapje e shkëqyeshme në të terur dhe
lagur.
Rezistueshmëri e mirë kimike e nënshtresës në shumë yndyra, vajra dhe kemikale
tjera të cilat përdoren në zanate.
Amortizimi i presionit dhe vibrimit.
Formë optimale e fiksuar.
Përdorim i sigurt për shkak të mbyllësit
velcro.

EN standardet/parametrat
EN 420 + EN 388
kat. II/parametrat 3.1.2.1

Dorëz për mekanikë „Nitrilon Plus“
Vetitë

Dorëz shumë e fortë, mirë e
endur.
Shtresë jashtëzakonsht e fortë nga materiali  akril-nitril-butadien, pa tegele e endur
në qark me pëlhurë nga poliamidi.
Materiali dhe pjesa e sipërme e këndshme për lëkurë.
Ngarkesë e jashtëzakonshme
mekanike.
Kapje e jashtëzakonshme në të
thatë për punë me materiale dhe
vegla pune.
Formë optimale e fiksuar.
Sipërfaqja e jashtme nuk përmbanë
silikon.
Antibakteriale.

EN standardet/parametrat
EN 420 + EN 388
kat. II/parametrat 4.1.3.2

D 11 0450

madh.
8
9
10

nr. art.
0899 400 529
0899 400 530
0899 400 531

pak./cop.
6

Fushat e përdorimit
„Multitalent“ për të gjitha punët në zanate
dhe industri.
Punët e lehta dhe ato të mesme të rënda,
ku kërkohen karakteristika të mira të
kapjes me fleksibilitet të madhë.
Jashtëzakonisht e përshtatshme për montim dhe mekanikë, punë në puntori, si dhe
punët në karroseri.
Përdorim optimal në shpedicion, transport
idhe deponim.
Puna me vegla të dorës dhe makina.
madh.
8
9
10
11

nr. art.
0899 400
0899 400
0899 400
0899 400

pak./cop.
652
653
654
655

6

Fusha e përdorimit
„Multitalent“ për të gjitha punët në
spektrin e gjërë të montimit dhe punët e
zanatit.
Ngarkesa të mesme mekanike.
Përdoret në të gjitha sferat, të cilat kërkojnë kapje të mirë në të thatë  dhe stabilitet
të mirë mekanik në pjesët e industris ndërtimore.
Punë në karroseri.
Përpunimi i metaleve.
Përpunimi i plastikës.
Industria automobilistike dhe makinave
ngarkuese.
Mirëmbajtje dhe teknikë të aparateve
shtëpiake.
madh.
8
9
10

nr. art.
0899 400 660
0899 400 661
0899 400 662

pak./cop.
6

Mbrojtje për këpucë
Mbrojtje higjienike për këpucë nga
papastërtia, CPE ( polietilen i ftohët i presuar).

e materialit: 20 µ.
• Trashësia
unike: gjatësia 40 cm.
• Madhësi
e përdorimit: hapësira të pastërta, industri kimike,
• Fusha
farmaci, prodhimi në kozmetikë, prodhime ushqimore.
Madhësia

Ngjyra

Nr.-Art.

Pak./cop.

Univerzale

Kaltërt

0899 028 1

100

Jeleku për
paralajmërim
Nga tekstili sipas EN 471
mbyllet anash në madhësi univerzale.
• Jeleku
Akordohet
gjerësisë me mbyllës praktik të shpejtë.
• Buzët-kandetsipas
të qepura me shirit për përforcim.
• Pëlhura tekstilijanë
ngjyrë portokalli-kuqe me fluroscent.
• Shirita reflektues,
me shkëlqim.
•

Fusha e përdorimit
Tramvajë, mbikqyrje në ndërtimtari, punët në
kanalizim,punët në binarë, komunikacioni në vendpunishte,
punët matëse, shërbimi i zjarrëfikësve, largimi i mbeturinave, pastrimi i rrugëve, puna e mirëmbajtjes së veturave në
komunikacion, ngarkim dhe shkarkim të veturave, etj.
Jeleku për paralajmërim sipas DIN 30711 është preferuar sipas shoqatës profesionale për automjete motorike
(VGB 12 „automjetet“).

Nr.-Art. 0899 078
pak./cop. 1

D 11 0460

Shiriti për varje „Basis“
●

Shirit për varje me hallkë në shpindë
dhe dy hallka të qepura për gjoks,
të cilat së bashku përbëjnë lakun për
varje sipas EN 361. Shiriti mundëson
përdorim fleksibil në shpindë gjegjësisht në hallkën e përparme.

Kushto vëmendjen në udhëzimet e
dhëna për përdorim!

Nr.-Art. 0899 032 911
pak./cop. 1

Shiriti për varje„Profi“
●

Shiriti “Profi: për varje me hallkë
në shtëpindë për varje sipas EN
361dhe dy hallka anësore për
mbajtje sipas EN 358, ku me të cilin
shiriti njëkohësisht ka funksionin e
kapjes dhe mbajtjes. Aparati kapës
gjegjësisht amortizeri për rënie
guxon të përfortësohet veteëm në
hallkë e shpindës, derisa hallkat
anësore janë për mbajtje të sigurisë
me spangon e shtyllës. Optimale për
punë të pozicionuara, te të cilat janë
të nevojshme të dy duart.

Kushto vëmendjen në udhëzimet e
dhëna për përdorim!

Nr.-Art. 0899 032 912
pak./cop. 1

Shiriti për varje „Comfort“
Shiriti për varje „Comfort“
është shirit për varje për
kërkesat më të mëdha. Pjesa e pasme me formë ergonomike me shtresë të brendshme mundëson bartje të
lehtë edhe gjatë periudhës
kohore më të gjatë.
●
●
●
●
●

●

Pjesa për shpindë posedon, 160 mm
gjerësi
Hallka e shpindës për varje sipas
EN 361.
2 hallka anësore mbajtëse sipas
EN 358.
Mbyllja përmes mbyllësve të shpejtë.
Hallak mbrojtëse për ngjitje në shiritin për bark për përdorim me elemente mbrojtëse në elemente fikse.
Dy halllka për gjoks sipas EN 361.

D 11 0500

Nr.-Art. 0899 032 004
pak./cop. 1

Set për mbrojtje nga rënja
„Profi“

Përbëhet prej:
Profi-shiritit për varje.
15 m spango me e sa oblogom, me pajisje për varje
nga çeliku i fisnikëruar dhe
shiritin amortizues në rënie
sipas EN 353-2.
Porosia në kufer të çelikut.
Nr.-Art. 0899 032 002
pak./cop. 1
●

●

●

●

●

●

Shirit -profi për varje me hallkë në
shpindë sipas EN 361 dhe dy hallka
anësore sipas EN 358, me të cilin
shiriti njëkohësisht ka funksionin e
kapjes dhe mbajtjes. Aparati kapës
gjegjësisht amortizeri për rënije
guxon të përfortësohet vetëm në
hallkën për kapje në shpindë, derisa
hallkat anësore për mbajtje janë
të lejuara vetëm për lidhej të sigurt
për shtylla. Optimale për punë të
pozicionuara , te të cilat nevojitet
përdorimi i dy duarve
Spango e fortë, fleksibile e pasijur
me elemente për varje nga çeliku i
fisnikëruar, gjatësia 15 m, trashësia
12 mm.
Rënja e ngadalshme bëhet përmes
shiritit amortizues, e vendosur në
elementin për shkurtimin e spangos.
Vendosje e thjeshtë dhe e shpejtë
duke ju faleminderuar mbyllësve
nga çelikut të derdhur dhe çelikut të
fisnikëruar.
Ideale për përdorim profesional,
përdorim të shpeshtë në të gjitha
sferat.
Porosia në kufer të çelikut.

Të dhënat teknike
Të gjitha komponentet e pajisjeve pë
mbrojtje personale duhet të dërgohen
në testim te eksperti, së paku një herë
gjatë vitit.
Kushtoni vëmendje në udhëzimet e
përdorimit!

D 11 0510

Komplet për montimin
e skeleve
Përbëhet nga:
●
●
●
●

●

Shirit për varje„baza“
Elemente për lighje me shiritin e amortizimit për
rënie dhe grepat karabinë për tubë.
Thasët për ruajtje
Shiriti për varje me hallkë në shpindë për varje dhe dy
hallka të qepura për gjoks, të cilat së bashku e përbëjnë
lakun për varje sipas EN 361. Shiriti mundëson përdorim
fleksibil në shpindë gjegjësisht hallkë të përparme.
Elemendtet për lidhje sipas EN 354/355
- gjatësia 1,5 m
- për përfortësim të thjeshtë dhe shpejtë në tuba
deri max. ø 42 mm.

Nr.-Art. 0899 032 990
pak./cop. 1

Artikujt shtesë
Pajisjet e siguris me shirti për punë në lartës

Nr.-Art. 0899 032 908

Set për montimin e
dritareve
Përbëhet prej:
●
●
●
●

Shiritit për varje „baza“
Traversale e siguris
Sistem për kapje „profi“
Thasë për ruajtje

●

Shiriti për varje me unazën e pasme për varje dhe dy lak
të qepur për gjoks, së bashku përbëjnë lakun për varje
sipas EN 361. Shiriti mundëson përdorim fleksibil në
lakun e pasëm gjegjësisht të përparëm.
Traversale e siguris sipas EN 795
- e lejueshme si vlera të limitit për max. 2 persona
- pesha: ca. 10 kg
- përdoret te dyet në hapje që barten
- dimenzionet: 1410 x 180 x 50 mm (GJ x GJ x GJ)
- shumë fleksibile, spango e fortë me mbështjellës dhe
aparat për varjenga çeliku i fisnikëruar. Gjatësia 15 m
trashësia 12 mm.
Rënia e ngadalshme bëhet përmes shiritit amortizues, të
vendosur në elementin për shkurtimin e spangos.
Vendosje e thjeshtë dhe e shpejtë duke ju faleminderuar
çelikut të zier dhe çelikut të fisnikëruar.
Ideale për përdorim profesional, përdorim të shpeshtë
dhe në të gjitha sferat.

●

●
●
●

Nr.-Art. 0899 032 991
pak./cop. 1

Udhëzimet teknike
Të gjitha komponentet e pajisjeve për mbrojtje perosnale
duhet të dërgohen expertëve në testim minimum një herë në
vitë. Kushto vëmendjen në udhëzimet e dhëna për përdorim
dhe ruajtje.

D 11 0520

Aparat për siguri në lartës HSG 10-K
sipas EN 360
Aparat për siguri në lartësi HS-K 10 ofron liri optimale të
lëvizjes dhe felksibilitet te kryerja e punëve, ku njëkohësisht mundësohet siguria më e lartë me rastin e rënies.
●
●
●
●

Përdorimi
Puna në ndërtime të larta, vendosja e
ormanëve të lartë, skele, kaminave,
kulmeve, silosëve dhe punëve tjera te
të cilat parqitet rreziku nga rënja.

●

●

Sipas EN 360.
Pesha: 3,7 kg.
Dimenzionet: 270 x 180 x 80 mm (L
xGJ x GJ)
Për shkak të mekanizmit të vendosur,
shiriti tërhiqet automatikisht në aparat dhe qkyqet „shiriti i fjetur“.
Me rastin e rënies aparati bllkohet,
menjëherë pasiqë të mbërrin shpejtësia e rënies prej 1,5 m/s.
Personi i cili bie kapet, me çrast duke
ju faleminderuar frenit të instaluar
peshat e krijuara zvogëlohen në nën
6 kN.

● Shtëpiza plastike e
● Litar me kualitet të

fortë.
lartë çeliku.
Gjatësia e litarit: 10 m,
diametri i litarit: 5 mm.
● Për shkak të grepave rrotullues të
karabinës, është e eliminuar pështje llja e litarit.
● E përshtatshme për përdorim në
pozitë horizontale.
● E testuar sa i përket mprehtësisë së
këndeve.

Nr.-Art. 0899 032 932
pak./cop. 1

Aparat për siguri në lartësi me shirit për
belë (mjedis)
Aparat i lehtë, univerzal për siguri gjatë punës në lartësi
për të gjitha punët në sferat, ku egziston rreziku nga rënia
●
●

Sipas EN 360.
Gjatësia e litarit: 2,5 m

●
●

Nr.-Art. 0899 032 908
pak./cop. 1

Litar mbështetës i
sigurisë me pajisje për
shkurtim të litarit

Pajisje për lidhej me
litarin amortizues të
rënies

sipas EN 3541

sipas EN 354/355

●
●

Gjatësia 2 m.
4-boshte të sigurisë spango për
shtyllë me karabin sigurie për një
dorë dhe shkurtim të spangos nga
çeliku i fisnikëruar, i cili mundëson
akordim kontinuel të pozitës së
mbajtjes.

Nr.-Art. 0899 032 011
pak./cop. 1

●
●

●

●

Gjatësia 2 m.
Litari amortizues për rënie, aktivizohet me rastin e ngarkesës statike prej
200 kg, absorbon fuqin e rënies dhe
i zvogëlon nën 600 kg, ku paraqet
masën e qëndrueshmërisë së trupit.
Gjatë rënies litari amortizues mund
të zgjatet deri 2,40 m.
E lehtë për përdorim për shkak të
kapëses karabin që përodert me një
dorë.
Vërejtje: Sistemi për varje nuk guxojnë që ndërmjet veti të kombinohen
(ZH 1/709).

Nr.-Art. 0899 032 012
pak./cop. 1

D 11 0530

Pesha: ca. 1 kg
Dimenzionet: 110 x 110 x 90 mm
(Gj x Gj x L?)

Pajisje për lidhje me litarit amortitizues për rënie
dhe me karabinë grep
për gyp
sipas EN 354/355
●
●
●
●

Gjatësia 1,5 m.
Për fiksim të thjeshtë në gypa deri në
max. ø 42 mm.
Ideale për montimin e skeleve, rrethojeve, mobiljeve etj.
Sigurim në zonën e afërt.

Nr.-Art. 0899 032 014
pak./cop. 1

Sistem për kapje „Profi“
●

●
●

●

●

Me fleksibilitet të lartë, spango e
fortë me aparat për varje nga çeliku
i fisnikëruar.
Gjatësia 15 m, trashësia 12 mm.
Amortizimi gjatë rënies bëhet përmes
litarit amortizues i cili gjindet në
pajisjen për shkurtim të litarit.
Vendosje e shpejtë dhe e thjeshtë
duke ju faleminderuar mbyllësve nga
çeliku i zier/çeliku i fisnikëruar.
Ideale për përdorim të shpeshtë
profesional në të gjitha sferat.

Kushto vëmendjen në udhëzimet e
dhëna për përdorim!

Nr.-Art. 0899 032 914
pak./cop. 1

Set kufizues për pajisje siguruese për
punë në lartësi
Përbëhet prej:
●
●

Lakut litar sipas EN 354 i EN 795
Ngarkesa më e vogël te thyerja 22 kN – gjatësia: 1, 5 m
Kapëse karabin nga çeliku: sipas EN 362 me sigurim vidhues

Nr.-Art.0899 032 909
pak./cop. 1

Litar sigurues
●
●
●
●
●

Sipas EN 795
E lejuar si vlerë kufitare për
max. 2 persona
Pesha: ca. 10 kg
Përdoret te hapjet bartëse si derë.
Dimenzionet: 140 x180 x 50 mm
(GJ x GJ x L?)

Nr.-Art. 0899 032 950
pak./cop. 1

Thesi për ruajtje të pajisjeve për
mbrojtje personale
Nr. art. 0899 032 941
Pak./cop. 1

D 11 0540

Pastrues i duarve
Pastron dhe mbronë
njëkohësisht.
Pa alkalie.
Pa vaj silikoni.
Pastron duart e përlyera rrënjësisht
lehtë.
l Mbronë dhe përkujdesë lëkurën përmes Dermatin-Mbrojtësit të lëkurës.
l Parandalon irritimet e lëkurës.
l Aromë e këndshme.
l Miqësorë ndaj ambientit.
l Biologjikisht i tretshëm.
l Nuk bllokon tubacionet.
l Me fuqi intenzive pastruese, por
ruajtëse.
l Përqindje të ngritura të substancave
për kujdesje dhe mbrojtje të lëkurës
me efekt profilaktik.
l Efekt i përforcuar i riyndyrosjes..
l PH-neutral.
l Pa sapun.
l Dermatologjikisht i testuar.
l
l
l

Kovë
Sasia
4000 ml

Nr.-Art.
0893 900 0

Pa./C.
1/6

Nachfüllbeutel
Sasia
3500 ml

Nr.-Art.
0893 900 1

Pa./C.
1/6

Nr.-Art.
0893 900 01

Pa./C.
1/6

Tub
Sasia
350 ml

Sistem kursyes me mbajtës muri
Pompë praktike dozuese për kovë 4000-ml. Pompa shtypëse transporon
Pastruesin e duarve menjëherë me rastin e shtypjes së pompës.
l Dozim i saktë përmes pompimit të njëhershëm (3 cm3 ).
l E montueshme në secilin muri.
l Lartësia e përgjithshme 40 cm.
l

Sasia
1 Pompa shtypëse
1 Mbajtës muri me bulona dhe tiplla

Pompa dozuese, veçmas
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Emërtimi
Pompa shtypëse

Nr.-Art.
08919011

Pa./C.
1

Nr.-Art.
0891901

Pa./C.
1

Mbajtës muri, veçmas
Nr.-Art.
0891 900 2

Pa./C.
1

