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„Предвидливост днес – сигурност утре!”

„ОЛИМП – Предпазни Екипировки“ ЕООД е официален
представител на водещи производители на Лични
Предпазни Средства в световен мащаб. С грижа за Ва-
шата безопасност и комфорт по време на работа, ние
предлагаме висококачествени продукти, произведени в
съответствие с европейските норми и директиви. Раз-
полагаме със собствена база за производство на за-
щитно работно облекло, сервиз за ремонт и поддър-
жане на газ-детектори. Като Ваши партньори, ние
можем да Ви консултираме и обучаваме за правилен
избор, ползване, поддържане и съхранение на предлага-
ните от нас ЛПС и РО за организиране и обезпечаване
на безопасен труд при работа, бедствия и аварии. На
успешно преминалите курса се издава удостоверение.
Имаме готовност да презентираме и демонстрираме
нашите продукти и заедно с Вас да ги тестваме в усло-
вията на работната Ви среда.

В резултат на дългогодишна развойна дейност
съвместно с научни работници и производственици,
екипът на ОЛИМП реализира производство на предпазни
средства – работни сандали, обувки, боти и кубинки. На
пазара от 2004 г. вече са наложени със своя висок ком-
форт и надеждност модели SS1009, SS1010, SS1020 и
SS1030 с класове на защита О1, О2, S1, S2, S1P и S3. 

Сертифицирани по ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 и  ISO
18001:2007, ние сме гаранция за качество на продук-
тите и услугите, които предлагаме и правилен избор
за Вашата безопасност, комфорт и висока производи-
телност.

„Prudence today – safety tomorrow!“

„OLYMP – Safety Equipment“ Ltd. is an official representative
of world leading manufacturers of Personal Protective Equip-
ment. With care for your work safety and comfort, we offer high
quality products, manufactured in accordance to the European
norms, regulations and directives. We have our own production
facility for protective workwear, as well as service department
for the repair and maintenance of gas-detectors. As your trust-
worthy partners, we are pleased to advise and train you for
the proper choice, usage, maintenance and storage of our Per-
sonal Protective Equipment and workwear in order to organize
and ensure safety labour at your workplace, in case of disaster
or accident. Those who pass the training course, are granted
and issued a certificatory letter. We are ready to present and
demonstrate our products and test them together with you in
your working environment.

As a result from continuous researches and development, to-
gether with scientists and workers, "OLYMP" team realized
production of protective equipment – sandals, work shoes and
boots. From 2004 our models SS1009, SS1010, SS1020 and
SS1030 (protection classes O1, O2, S1, S2, S1P and S3) are
already established on our market with their high comfort and
reliability. 

Certified to ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 and ISO
18001:2007, we are guarantee for the quality of the products
and services we offer and the right choice for your safety, com-
fort and high performance.
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ВИДОВЕ РИСКОВЕ / RISK APPROACH

EN14052
EN50365

EN397
EN50365

EN397
EN50365

EN397
EN50365

EN397
EN50365 EN812:A1EN397: +150

Предметите ПАДАТ / ЛЮЛЕЯТ СЕ.
ВИСОК риск от страничен удар.

Предметите БИХА МОГЛИ да паднат / да се
залюлеят. НИСЪК риск от страничен удар.

Минимален риск от падащи предмети.
МИНИМАЛЕН риск от страничен удар.

Предпазващи от самопричинени 
удари и ожулвания. 

3 кг от 1 м
29 J

3 кг от 1 м
29 J

1 кг от 2.5 м
25 J

1 кг от 2 м
20 J

3 кг от 1 м
29 J

3 кг от 1 м
29 J

3 кг от 1 м
29 J

0.5 кг от 
50 cм 2.5 J

0.5 кг от 
50 cм 2.5 J

5 кг от 1 м
50 J

5 кг от 2 м
100 J

5 кг от 1 м
50 J

5 кг от 1 м
50 J

5 кг от 1 м
50 J

5 кг от 1 м
50 J

5 кг от 1 м
50 J

5 кг от 
25 cм 12 J

5 кг от 
25 cм 12 J
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ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА / PRODUCT FEATURES

EN СТАНДАРТ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕМПЕРАТУРНА
УСТОЙЧИВОСТ

МАТЕРИАЛ НА КОРПУСА
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ЗАЩИТА НА ГЛАВАТА / HEAD PROTECTION

EВО8/EVO8™

КОД / CODE            ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Коригиране на винт, EN14052, с вентилация

Коригиране на винт, EN14052, без вентилация

Уникална предпазна каска, която отговаря на стандарта EN14052 за работа в най-тежки условия.
Странична, предна и задна удароустойчивост благодарение на EPS подплата. Опция с вентилация
за по-голям комфорт. Изключително здрав корпус с оребрена горна част за разсейване на енер-
гията при удар. Лесно коригиране с винт. Възможност за прикрепване на визьор и външни анти-
фони Surefit™. Удобна 4-точкова околожка от терилен. Налични са 6 стандартни цвята.

Unique industrial safety helmet meeting the requirements of EN14052 for toughest conditions. Side, front &
rear impact protection from EPS liner. Ventilated option for greater comfort. Extremely strong body with ribbed
upper section for impact energy dissipation. Easy adjustment with wheel ratchet. Comfortable 4-point terylene
harness. Option for fixing ear defenders and visor. 6 standard colours available.

EN14052, EN397, EN50365

AHU150-00_-_00

AHS150-00_-_00

НАЙ-ЗДРАВАТА ИНДУСТРИАЛНА ПРЕДПАЗНА КАСКА
THE STRONGEST INDUSTRIAL SAFETY HELMET

Mk7/Mk7™

КОД / CODE            ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Коригиране на винт, с вентилация, с визьор РЕТРЕКТАСПЕК

Коригиране на винт, без вентилация, с визьор РЕТРЕКТАСПЕК

Коригиране с приплъзване, с вентилация, с визьор РЕТРЕКТАСПЕК

Коригиране с приплъзване, без вентилация, с визьор РЕТРЕКТАСПЕК

Коригиране на винт, с вентилация

Коригиране на винт, без вентилация

Коригиране с приплъзване, с вентилация

Коригиране с приплъзване, без вентилация

Надеждна защита на цялата глава. Възможност за вентилация за по-голям температурен ком-
форт. Коригиране чрез приплъзване или чрез винт. Удобна и мека 6-точкова околожка с абсорбиращ
потта начелник. Улей за отвеждане на дъждовна вода и замърсявания. Версия с къса козирка за
увеличаване на видимостта. Версия по изискванията на стандарт EN50365 с електрическа изо-
лация за работа в близост до електроинсталации ≤ 1000 V променлив ток или ≤1500 V прав ток.
Версия с вграден визьор Retractaspec™, осигуряващ защита съгласно EN166.1.F. Налични са 7 стан-
дартни цвята.

Reliable all-round head protection. Ventilation for a greater comfort. Wheel ratchet or slip ratchet adjustment.
Soft 6-point harness with a sweatband. A rain channel for drainage. Short peeak version for higher visibility.
EN50365 version for work in proximity with el.installations ≤ 1000 V AC or ≤1500 V DC. Version with integrated
Retractaspec™ visor, protecting to EN166.1.F. 7 standard colours available.

EN397, EN50365

AHN140-10_-_00

AHM140-10_-_00

AHN120-10_-_00

AHM120-10_-_00

AHN140-00_-_00

AHM140-00_-_00

AHN120-00_-_00

AHM120-00_-_00

КЛАСИЧЕСКАТА ИНДУСТРИАЛНА ПРЕДПАЗНА КАСКА СТАНДАРТ EN397
THE CLASSIC EN397 INDUSTRIAL SAFETY HELMET
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01 – бяло; 02 – жълто; 03 – зелено; 05 –
синьо; 06 – червено; 08 – оранжево

– В зависимост от избрания цвят, моля поста-
вете двете цифри от кода за цвят на мястото
на двете долни черти в кода на самия продукт

01 – бяло; 02 – жълто; 03 – зелено; 05 – синьо; 06 – червено; 08 – оранжево; 11 – черно
– В зависимост от избрания цвят, моля поставете двете цифри от кода за цвят на мястото на двете долни
черти в кода на самия продукт

Виж още ЗИМНИ ШАПКИ – стр. 94, БЕЙЗБОЛНИ ШАПКИ – стр. 89, БОНЕТА –  стр. 111, КАЧУЛКИ и ПОДКАСНИЦИ – стр.117 и стр.102



ЗАЩИТА НА ГЛАВАТА / HEAD PROTECTION

EВО3/EVO3™

КОД / CODE            ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Каската Мк3 Evolution® Comfort Plus™ съчетава свръхздрав корпус от HDPE за надеждна защита с преимуществата
на новата 6-точкова околожка Evolution 3D Adjustment™. Дерматологично тестваният начелник има сърцевина от
египетски памук и порьозно полиуретаново покритие за максимална абсорбция на пот. Ремъците на околожката са
разположени на 3 нива за прецизно прилягане върху главата. Вентилация в задната част и отстрани. Възможност
за прикрепване на визьор и външни антифони Surefit™. Коригиране чрез приплъзване или винт. Налични версии със
скъсена козирка и микро-козирка. Налични са 9 стандартни цвята.

The Мк3 Evolution® Comfort Plus™ helmet combines super strong HDPE shell for all day protection with the comfort benefits of
the new 6-point  Evolution 3D Adjustment™ harness. Dermatologicall tested Egyptian cotton sweatband with porous PU coaating
for maximum sweat absorption. 3 levels of the harness straps for precise fitting. Side and rear ventilation. Wheel ratchet or slip
ratchet adjustment. Option for fixing of Retractaspec™ visor and Surefit™ ear defenders. Short peak and micro peak versions avail-
able. 9 standard colours available.
EN397, EN50365

ПЕРФЕКТНОТО СЪЧЕТАНИЕ НА УДОБСТВО И ЗДРАВИНА
THE PERFECT BLEND OF COMFORT AND STRENGTH
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Стандартна
козирка

Микро-козиркa

ЗДРАВА ПРЕДПАЗНА КАСКА С НИСКО ТЕГЛО / STRONG &
LIGHTWEIGHT SAFETY HELMET

Ниско тегло (под 300 г). 6-точковата околожка предлага  комфорт без компромис в качеството. Ремъците на око-
ложката са разположени на 3 нива за прецизно прилягане върху главата. Възможност за вентилация в задната
част и отстрани. Налична версия с вграден визьор съгласно EN166.1.F. Възможност за прикрепване на визьор и
външни антифони. Коригиране чрез приплъзване или винт. Налични версии със скъсена козирка и микро-козирка.

Lightweight (under 300 g) and 6-point harness offer extreme comfort without quality compromise. The belts of  the harness are
situated in 3 levels for prrecise fit to the head. Ventilated at the back and sides. Available version with integrated visor to EN166.1.F.
Option for fitting visor and ear defenders. Slip ratchet or wheel ratchet. Short peak and micro peak versions available.

EN397, EN50365

Микро-козирка и 
регулиране с винт

Коригиране на винт, с вентилация, скъсена козирка

Коригиране на винт, без вентилация, скъсена козирка

Коригиране с приплъзване, с вентилация, скъсена козирка

Коригиране с приплъзване, без вентилация, скъсена козирка

Коригиране на винт, с вентилация, микро козирка

Коригиране на винт, без вентилация, микро козирка

Коригиране с приплъзване, с вентилация, микро козирка

Коригиране с приплъзване, без вентилация, микро козирка

AJF170-00_-_00

AJE170-00_-_00

AJF 160-00_-_00

AJE 160-00_-_00

AJH 170-00_-_00

AJG 170-00_-_00

AJH160-00_-_00

AJG160-00_-_00

Коригиране на винт, с вентилация, скъсена козирка

Коригиране на винт, без вентилация, скъсена козирка

Коригиране с приплъзване, с вентилация, скъсена козирка

Коригиране с приплъзване, без вентилация, скъсена козирка

Коригиране на винт, с вентилация, микро козирка

Коригиране на винт, без вентилация, микро козирка

Коригиране с приплъзване, с вентилация, микро козирка

Коригиране с приплъзване, без вентилация, микро козирка

4-точков подбрадник, без вентилация, коригиране с приплъзване

4-точков подбрадник, без вентилация, коригиране на винт

Само 4-точков подбрадник

AJB170-00_-_00

AJA170-00_-_00

AJB 160-00_-_00

AJA 160-00_-_00

AJD 170-00_-_00

AJC 170-00_-_00

AJD160-00_-_00

AJC160-00_-_00

AJC250-00_-_00

AJC240-00_-_00

AHV200-000-000

Скъсена козирка

Микро-козирка и регу-
лиране с приплъзване

Микро-козирка с коригиране 
с винт и 4-точков подбрадник 

01 – бяло; 02 – жълто; 03 – зелено; 04 – сиво; 05 – синьо; 06 – червено; 08 – оран-
жево; 11 – черно; 39 – розово

– В зависимост от избрания цвят, моля поставете двете 
цифри от кода за цвят на мястото на двете долни черти 
в кода на самия продукт

01 – бяло; 02 – жълто; 03 – зелено; 04 – сиво; 05 – синьо;
06 – червено; 08 – оранжево; 11 – черно; 39 – розово

– В зависимост от избрания цвят, моля поставете
двете цифри от кода за цвят на мястото на двете

EВOЛайт/ЕVOLite®

– В зависимост от избрания цвят, моля поставете
двете цифри от кода за цвят на мястото на двете
долни черти в кода на самия продукт

01 – бяло; 02 – жълто; 03 – зелено; 04 – сиво; 05 – синьо; 06 – червено; 08 – оранжево; 11 – черно; 
39 – розово

EVO2™ къса козирка, с вентилация

EVO2™ къса козирка, без вентилация

AJF030-000-_00

AJE030-000-_00

ЗАЩИТНА КАСКА /
SAFETY HELMETEВO2/EVO2

TM

С традиционна 6-точкова полиетиленова околожка и коригиране с приплъзване.
Каската предлага отлична защита на най-добра цена. 
EN397
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Коригиране на винт, без вентилация

Коригиране с приплъзване, без вентилация

Универсален носач за визьор

Златен визьор 170 мм

Златен визьор 200 мм

Подбрадник

Създадена за ефективна за-
щита от лъчиста топлина при
температури до 150oС  в ле-
ярни и подобни работни обе-
кти. Коригиране чрез винт.
Алуминиев  носач и отразите-
лен визьор с 24К златно покри-
тие. Оптичен Клас 1, за
защита от инфрачервени
лъчи, летящи частици (120
м/сек), течни пръски и разто-
пен метал. Подбрадник за за-
щита на брадичката.

Designed for effective protection
against radiant heat at tempera-
tures up to 150єС in foundries and
allied utilities. Wheel ratchet. Allu-
minum carrier and 24 K gold-plated
reflective visor, Optical class 1 for
infrared rays protection, impact pro-
tection (120 m/sec), as well as pro-
tection against liquid splash and
molten metal. Chin guard.

EN 397

AHR140-000-100

AJE 160-00_-_00

G-CAM

G-PGR170-CG

G-NGR200

G-CH

ТОПЛОУСТОЙЧИВА КАСКА / HEAT RESISTANCE

Мк7 ХАЙ-ТЕМП / Мк7 HI-TEMPTM

Коригиране на винт. Гайка за за-
копчаване на кабел отзад и сто-
манена скобка за монтиране на
челник-лампа. 

The EVO8 with wheel ratchet and
comfort harness complete with
cable loop and steel lamp bracket,
with the added reassurance of high
impact and side impact protection.

EN14052,  EN397.

ЗА МИНЬОРИ / FOR MINERS

EВO8 ЕN14052 / EVO8TM
ЕN14052

EVOLite® CR2™ ползват материал с висока отразителна способност Клас
R2, който предлага 60% по-висока рефлективност от стандартното отра-
зително облекло. Отговарят на изискванията за рефлективни характери-
стики по EN12899-1, EN397. 
EVOLite® CR2™ use Class R2 high intensity reflective material, offering 60% more
reflectivity than standard reflective clothing. Meets the performance requirements of
EN12899-1, EN397.

КАСКА С ВИСОКА СВЕТЛООТРАЗИТЕЛНОСТ 
INTENSE REFLECTIVITY HELMET 

EVO8, коригиране на винт, без вентилация, гайка за
закопчаване и стоманена скобка за челник.
Мк7 коригиране с приплъзване, без вентилация, 
гайка за закопчаване и стоманена скобка за челник.

AHS158-30_-_00

AHM 128-40_-_00

EVOLite™ CR2

EVO3™ CR2

EVOLite CR2, коригиране на винт, c вентилация
EVOLite CR2 коригиране с приплъзване, c вентилация
Комплект CR2 лепенки за EVO3 (10 броя)
Комплект CR2 лепенки за EVOLite (10 броя)                                    

AJB 170-40_-_00
AJB 160-40_-_00
AHV391-002-900
AHV390-002-900

CR 2™ EVOLite

01 – бяло; 02 – жълто; 03 –
зелено; 04 – сиво; 05 – синьо;
06 – червено; 08 – оранжево;
11 – черно; 39 – розово

– В зависимост от избрания
цвят, моля поставете двете
цифри от кода за цвят на мя-
стото на двете долни черти в
кода на самия продукт

01 – бяло; 02 – жълто;  08 – оранжево
– В зависимост от избрания цвят, моля поставете двете цифри
от кода за цвят на мястото на двете долни черти в кода на самия
продукт
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Каска MK2/ Helmet MK2

Произведена от удароустойчив UV стабилизиран полиетилен с висока
плътност. Регулируема 6-точкова околожка от полиетилен с ниска
плътност, коригиране с приплъзване.
Възможност за инсталиране на
външни антифони и лицев
щит.

Produced from impact re-
sistant UV stabilized
HDPE. Adjustable 6-point
LDPE harness, slip
ratchet. Option for fitting
ear defenders and
faceshield.

EN397

AHB 020 – 07 _ - _ 

СТАНДАРТНА ИНДУСТРИАЛНА 
ПРЕДПАЗНА КАСКА ПО EN397 и EN50365

STANDARD INDUSTRIAL PROTECTIVE 
HELMET to EN397 & EN50365

MK2
MK2

Произведена от удароустойчив UV стабилизиран полиетилен с висока
плътност. Регулируема 6-точкова околожка от полиетилен с ниска
плътност, коригиране с приплъзване.
Възможност за инсталиране на
външни антифони и лицев
щит.

Produced from impact resist-
ant UV stabilized HDPE.
Adjustable 6-point LDPE
harness, slip ratchet. Op-
tion for fitting ear defend-
ers and faceshield.

EN397

СТАНДАРТНА ИНДУСТРИАЛНА
ПРЕДПАЗНА КАСКА ПО EN397

STANDARD INDUSTRIAL 
PROTECTIVE HELMET to EN397

МИЛЕНИУМ
МILLENIUM

без вентилация

c вентилация

AHY020-00_-_00 4T 6121

AHY020-00_-_00 4T 6122

КАСКА ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЦИ / 
ELECTRICIAN HELMET
• За металообработване и тежка индустрия.
• При топене на стъкло и метали, както и за работа в горещи среди.
• За работа с ниско- и високо-волтови електрични инсталации.
• От подсилен с фибростъкло поликарбонат.
• Корпус с изчистен профил, канал за отвеждане на дъждовна вода.
• Странични слотове за външни антифони.
• 6-точкова или 4-точкова текстилна или синтетична околожка с опция за ремък за за-
копчаване под брадичката. 
• Челник от естесвена кожа.
• Устойчивост на топлина – до 150°С (краткотрайно излагане – до над 1000°С).
• Устойчивост на пръски разтопен метал, на латерална деформация, на отрицателни
температури до -30°С. 
• Електрична изолация – сертифицирана до 1000 V.
• Категория III съгласно Директива 89/686 /ЕЕС. 
• Тегло на корпуса – 260 г. 
• Регулиране на размера 51 – 64 см на стъпки от 0.5 см. 
• Цветови вариации: сярно жълто, карминено червено, сигнално бяло и сигнално синьо,
трафик оранжево и ментово зелено.

Perfect helmet for metal processing and heavy industry, for iron- and glass-melting as well as for
use in other hot environments. For work on low- and high voltage electrical systems. From fibre-
glass-reinforced polycarbonate. Straight shell with rain gutter. Lateral slots for ear defenders. 6-point
webbing harness with a chin strap fastening. Genuine leather sweatband. Heat resistance – up to
150°С (short-term – over 1000°С). Resistant to hot metal splashings, lateral deformation and subzero
temperatures down to -30°С. Certified for electrical insulation up to 1000 V. Category III to EC Di-
rective 89/686/EEC. Body weight – 260 gr. Size adjustment: 51 – 64 cm in steps of 0.5 cm. Colours
available: sulfur yellow, carmine red, signal white and signal blue. 

EN397, EN50365                                                                                 Продължение на следвщата стр.

01 – бяло; 02 – жълто; 03 – зелено; 04 – сиво; 05 – синьо;
06 – червено; 08 – оранжево; 11 – черно; 39 – розово

– В зависимост от избрания цвят, моля поставете двете
цифри от кода за цвят на мястото на двете долни черти в
кода на самия продукт

01 – бяло; 02 – жълто; 03 – зелено; 04 – сиво; 05 – синьо; 06
– червено; 08 – оранжево; 11 – черно; 39 – розово

– В зависимост от избрания цвят, моля поставете двете цифри
от кода за цвят на мястото на двете долни черти в кода на самия
продукт
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Подплата за комфорт
и топлина на 
главата, прикрепена
към околожката.
Съвместими са с 
каските Mk7, 
EVOLite, EVO3 
и EVO8.

Full head comforter eas-
ily attached to the helmet
harness for comfort and
warmth.  Compatible with
helmets Mk7, EVOLite,
EVO3 & EVO8.

FC10P

ПОДПЛАТА ЗА КОМФОРТ  
HELMET COMFORTER

Топла подплата в оран-
жев цвят с висока види-
мост, за железопътни
работници. Отговаря 
на изискванията на EN471
GO/RT 3279. Съвместими
са с каските Mk7, EVOLite,
EVO3 и EVO8.

Hi-visibility orange full head
and face comforter. Con-
forms to EN471 GO/RT
3279. Compatible with hel-
mets Mk7, EVOLite, EVO3 &
EVO8

FC10P

ТОПЛА ПОДПЛАТА
RAILWAY HELMET WARMER

Термоизолираща под-
плата в черен цвят или в
жълт цвят с висока види-
мост. Отговаря на изиск-
ванията на EN471.
Съвместими са с каските
Mk7, EVOLite, EVO3 и
EVO8.

Full head and face com-
forter. High visibility yellow
colour. Conforms to EN471.
Compatible with helmets
Mk7, EVOLite, EVO3 &
EVO8.

FC10P

ТЕРМОИЗОЛИРАЩА ПОДПЛАТА 
TERMAL HELMET WARMER

Виж страница .... Подкосници от раздел 

За EVOLite и  
EVO3. EN 166.1.F. 
For EVOLite and
EVO3. EN 166.1.F. 

Поликарбонатен визьор EВOСПЕК
Polycarbonate visor EVOSPEC™

АКСЕСОАРИ / ACCESSORIES

РЕТРАКТАСПЕК – прозрачен

За Мк7.  EN 166.1.F.
For  Мк7.  EN 166.1.F.

ANS010-200-000

Поликарбонатен визьор
РЕТРАКТАСПЕК
Polycarbonate visor
RETRACTASPEC™

Освобождават се автоматично при сили между 150 и 250 Нютона. Съвме-
стими са с каските Mk7, EVOLite, EVO3 и EVO8.
Elasticated and deluxe chin strap. Automatic release with forces between 150 and 250
Newtons. Compatible with helmets Mk7, EVOLite, EVO3 & EVO8. 

ЛАСТИЧЕН ПОДБРАДНИК  
ELASTICATED CHIN STRAP

Луксозен подбрадник с чашка

Освобождават се автоматично при сили между 150 и 250 Нютона. Съвме-
стими са с каските Mk7, EVOLite, EVO3 и EVO8.
Elasticated and deluxe chin strap. Automatic release with forces between 150 and 250
Newtons. Compatible with helmets Mk7, EVOLite, EVO3 & EVO8. 

AHV000-500-000Ластичен подбрадник AHV001-100-000

ЛУКСОЗЕН ПОДБРАДНИК С ЧАШКА /
DELUXE CHIN STRAP

EВОСпек – прозрачен

EВОСпек – опушен

ANT010-200-000

ANT120-200-000

сярно жълто, 4-точкова текстилна околожка

сярно жълто, 6-точкова текстилна околожка

сярно жълто, 6-точкова синтетична околожка

карминено червено, 4-точкова текстилна околожка

карминено червено, 6-точкова текстилна околожка

карминено червено, 6-точкова синтетична околожка

сигнално бяло, 4-точкова текстилна околожка

сигнално бяло, 6-точкова текстилна околожка

сигнално бяло, 6-точкова синтетична околожка

12801016

12821016

12841016

12803002

12823002

12843002

12809003

12829003

12849003

сигнално синьо, 4-точкова текстилна околожка

сигнално синьо, 6-точкова текстилна околожка

сигнално синьо, 6-точкова синтетична околожка

трафик оранжево, 4-точкова текстилна околожка

трафик оранжево, 6-точкова текстилна околожка

трафик оранжево, 6-точкова синтетична околожка

ментово зелено, 4-точкова текстилна околожка

ментово зелено, 6-точкова текстилна околожка

ментово зелено, 6-точкова синтетична околожка

12805005

12825005

12845005

12802009

12822009

12842009

12806029

12826029

12846029
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ХАРДКЕП A1+/HARDCAPA1+

Стандартна 7 см козирка, цвят тъмно зелен
Стандартна 7 см козирка, цвят тъмно син
Стандартна 7 см козирка, цвят син и жълт
Стандартна 7 см козирка, цвят черен
Стандартна 7 см козирка, цвят черен и сив
Стандартна 7 см козирка, цвят сив и червен
Станд. 7 см козирка, цвят черен и оранж висока видимост
Стандартна 7 см козирка, полицейски дизайн
Къса 5 см козирка, цвят тъмносин
Къса 5 см козирка, цвят син и жълт
Къса 5 см козирка, цвят черен
Къса 5 см козирка, цвят черен и сив
Къса 5 см козирка, цвят сив и червен
Къса 5 см козирка, цвят червен
Къса 5 см козирка, цвят черен и оранж висока видимост
Микро 3 см козирка, цвят тъмносин
Микро 3 см козирка, цвят черен
Микро 3 см козирка, цвят черен и сив
Микро 3 см козирка, цвят сив и червен
Микро 3 см козирка, цвят оранж с висока видимост
Микро 3 см козирка, цвят черен и оранж висока видимост
С висока видимост, къса 5 см козирка, жълт цвят
С висока видимост, къса 5 см козирка, оранжев цвят
Зимна версия, черен цвят

Модерният нископрофилен дизайн я прави трудно различима от стандартната бейз-
болна шапка. Уникалният ъглов регулатор под оксипиталната кост на тила на гла-
вата прави шапката подходяща за всички потребители. Подвижната твърда
подплата е лесна за сваляне, за да може да се пере текстилната част на шапката.
Дупките за вентилация в подплатата и двата мрежести панела на външната част
допринасят за комфорта на потребителя. Околожка на челото от хавлиена ма-
терия за абсорбиране на потта. Отразителни кантове на всички модели
за допълнителна видимост и безопасност във всякаква среда. Налични
модификации със сигнално жълт и оранжев цвят за висока види-
мост в слабо осветена среда.

The modern sleek low profile design makes it almost impossible to
distinguish from standard baseball cap. The unique angled adjuster
designed to fit under the occipital bone at the rear of the skull means
that one size fits all. The liner is removable, making the cap part
machine-washable. The ventilation holes in the liner plus the 2 mesh
panels on the outer contribute for the comfort of the wearer. Terry-
towelling sweatband for absorption of perspiration. Reflective piping
on all models add extra visibility for safety in all environments. Available
versions in hi-visibility orange and yellow colour for low light environ-
ments.

EN812

ABR000-102-000
ABR000-000-500
ABR000-00N-400
ABR000-001-100
ABR000-005-000
ABR000-00L-500
ABR000-00N-500
ABR000-001-19T
ABS000-002-100
ABS000-00N-400
ABS000-001-100
ABS000-005-000
ABS000-00L-500
ABS000-000-600
ABS000-00N-500
ABT000-002-100
ABT000-001-100
ABT000-005-000
ABT000-00L-500
ABT000-001-600
ABT000-00N-500
ABS000-001-500
ABS000-001-600
ABW000-000-000

ПЪРВАТА А1 ПРОТИВОУДАРНА ШАПКА
THE FIRST A1 BUMPCAP

3 размера на козирката

3 см – микро

5 см – къса

7 см – стандартна  

Светоотразяващ вариант Зимен вариант
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Сертифицирана по EN397
за: разтопен метал; лате-
рална деформация; 440 V
променлив ток; минус 30оС.
VDE сертификат за 1000 V
променлив ток. Материал:
ABS. Изключително ниско
тегло: 350 г. Опция с вгра-
ден визьор. Налична в 9
цвята. 

Certified to EN396 for molteb
metal; lateral deformation;
440V AC; 30оC subzero. Mate-
rial: ABS. Extremely light
weight: 350 g. Integrated visor
option. Available in 9 colours. 

ЕN50365, EN397

ИНДУСТРИАЛНА ПРЕДПАЗНА КАСКА
INDUSTRIAL SAFETY HELMET 

СТАЙЛ 600 / STYLE 600

Сертифицирана по EN812. Твърд
корпус от ABS. Микрофибърна
материя, намаляваща влагата и
улесняваща циркулацията на
въздуха. Странични мрежести
отвори за допълнителна венти-
лация. Налична версия с висока
видимост с 15 мм отразителна
ивица съгласно EN471. Налична
със стандартна козирка (7 см),
скъсена козирка (5 см) и микро-
козирка (2.5 см). В 9 стандартни
цвята.

Certified to EN812. Hard ABS body.
Micro-fibre fabric, reducing the mois-
ture and permitting air circulation.
Side mesh ventilation. High visibility
version with 15-cm reflective tape in
compliance with EN471. Standard
peak, short peak & micro peak. 9
standard colours available. 

Стандартна козирка 7 см

Скъсена козирка 5 см

Микро-козирка 2.5 см

HC23/CLA/SP

HC23/CLA/RP

HC23/CLA/MP

Сертифицирана по EN 397 EN и EN12492.
С отвори за вентилация. Материал: ABS.
Възможност за прикрепване на антифони
и визьор. Налична версия с електрическа
изолация до 440 V.
Подбрадник с автоматично разкопчаване
против задушаване. 3 стандартни цвята
+ версия с висока видимост, флуорес-
центно жълто и отражателни стикери.
Тегло: 385 г.

Certified to EN 397 & EN12492.
Ventilated. Option for fixing ear defenders &
visor. Version with electric insulation up to
440V.  Anti-choking chin strap with automatic
release. 3 standard colours + high visibility
version, fluorescent yellow and reflective stick-
ers. Weight: 385 g

ПРЕДПАЗНИ КАСКИ / PROTECTIVE HELMET 

МАУС УЪРК / MOUSE WORK
МАУС КЛАЙМИН / MOUSE CLIMBING

UNI EN 397:1995 с характеристики на
електрическа изолация (напрежение
12 000 V, ток 0.5 mA). Налична в бял и
черен цвят.

UNI EN 397:1995 (Electrical insulation
properties – 12 000 V, 0.5 mA).
Black and white colours available.

ДИЕЛЕКТРИЧНА КАСКА / 
DIELECTRIC HELMET

МАУС ДИЕЛЕТРИКО / 
MOUSE DIELETTRICO

Версия с висока видимост

Стандартна козирка 7 см

Скъсена козирка 5 см

HC23/CLA/HV/SP

HC23/CLA/HV/RP

Предпазна каска МАУС УЪРК  (Mouse Work)

Предпазна каска МАУС КЛАЙМИН (Mouse Climbing)

997.18

997.16

ФЪРСТ БЕЙС 3 / FIRST BASE 3
ПРОТИВОУДАРНА ШАПКА / BUMPCAP

Диелектрична каска МАУС ДИЕЛЕТРИКО997.09.A.xx

Шапка за леяри Фърст фаундър
Шапка за леяри Фърст Фаундър с интегриран визьор

6040010
6040010 IPV

Заешки филц, трудногорим. Широка периферия, защита от прах,  високи температури, пръски
разтопен метал. Опция с интегриран предпазен визьор. 

Rabbit felt leather, fire retardant. Protection against dust, high temperatures, molten metal splashes. 
Option with integrated protective visor. 
EN 470-1.

ШАПКА ЗА ЛЕЯРИ ФЪРСТ ФАУНДЪР / FOUNDER’S HAT FIRST FOUNDER

ЗАЩИТЕН КОМПЛЕКТ ЗА ГЛАВА МК7 ФOРЕСТРИ JSP
Виж раздел ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ЗА РАБОТА С РЪЧНО
ДЪРЖАНИ ВЕРИЖНИ ТРИОНИ, стр. 105.

ОСВЕТЛЕНИЕ ЗА КАСКА
Виж раздел ОСВЕТИТЕЛНИ СИСТЕМИ,
ПРОЖЕКТОРИ и ФЕНЕРИ, стр. 169.



ЗАЩИТА НА ЛИЦЕТО / FACE PROTECTION

ОЧИЛА И ПРЕДПАЗНИ ЛИЦЕВИ ЩИТОВЕ / GOGGLES AND PROTECTIVE FACESHIELDS
В много работни среди защитата на лицето и очите е наложителна. Работодателят трябва да осигури ЛПС, които да nредлагат подходяща защита
на nерсонала, изложен на потенциален риск за здравето. Степента на защита на всеки продукт трябва да е означена на рамката и лещите.
At many work environments eye and face protection is imperative. The employer must ensure the employees exhibited to potential risk with PPE for proper protection.
The level of protection should be indicated on the frame and the lens.
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Защита на очите срещу различни вреди
Personal eye-protection against various dangers

Прилага се за всички видове защитни средства за очите, използвани срещу опасности, които могат да увредят
очите или зрението, с изключение на ядрена радиация, рентгенови, лазерни или инфрачервени лъчения. Стандартът
не е nриложим към nродуктите за зрителна защита, за които съществуват отделни стандарти (противолазерни з
рителни защит ни средства, слънчеви очила и др.). В таблица 1 са показани част от означенията.

Applies to all types of eyes personal protectors used against various dangers liable to damage the eye or to alter the vision, with the ex-
ception of nuclear radiation, X-rays, laser beams, infrared rays. The standard is not applicable to eye protectors for which separated and
complete standards exist, such as anti-laser eye protector, all-purpose solar spectacles, etc. A part of the norm is shown in table 1.

EN 166

Зрителни визори nри заваряване и nодобни дейности
Ocular filters for welding and related techniques

Визори осигуряващи защита на хората, занимаващи се със заваряване, apгонно заваряване, дъгово заваряване и плаз-
мено рязане. Тези предпазни средства трябва да защитават и от удар от отхвърчащи частици, nръски разтопен
метал и лъчения.

Filters intended to ensure the protection of users carrying out welding, braze welding, arc gauging and plasma arc cutting works.
These PPE should protect from impact and flying particles, splashes from melted metals and rad iance.

EN 169

Екиnировка за очна и лицева защита по време на заваряване и свързани с това nроцеси
Eguipment for eye and face protection during welding and allied processes

Оnисани са изисквания за за щита на очите и лицето срещу специфични рискове дължащи се на заваряване, рязане
или други подобни nроцеси. Специфицира защита срещу радиация, запалимост, механични и електрически опасности.

Safety requirements for eye and face protection against specific risks due to usual welding processes, cutting ones or other related
techniques. lt specifies the protection against radiation, flammability, mechanical and electrical risks.

EN 175

Автоматично затъмняващи се хелеоматични стъкла
Photosensitive variable density lenses

Дефинира изискванията за хелеоматичните стькла. Заложена е допьлнителна защита, която гарантира, че дори ако
визорът не се затьмни, работникът може да се заслепи временно, но това няма да доведе до постоянни увреждания.

Defines requirements for the photosensitive variable density lenses. There are failsafe requirements in the standard such that even
if the lens does not darken when the arc is struck, dazzle may occur but no permanent eye damage will result.

EN 379

Onисание / Description Рамка / Frame Лещи / Lens

Оптичен клас 1 – за nродължителна работа / Optical class 1 – continuous works 1
Оптичен клас 2 – за временна работа / Optical class 2 – sporadic works 2
Оптичен клас 3 – не се nрепоръчват за nродължително носене / Optical class 3 – occasional works, prohibited for permanent wear 3
Подобрена якост – 22 мм стоманено топче, пуснато от 38 см върху лещата/ 
Reinforced solidity – 22 mm steel ball, dropped from 38 cm onto the lens S
Удар с висока енергия – 6 mm стоманено топче с 190 m/sec / lmpact at high energy – 6 mm steel bаll at 190 m/sec А A
Удар със средна енергия – 6 mm стоманено топче с 120 m/sec / lmpact at medium energy – 6 mm steel bаll at 120 m/sec В B
Удар с ниска енергия – 6 mm стоманено топче с 45 m/sec / lmpact at low eпerqy – 6 mm steel bаll at 45 m/sec F F
Капки течност / Liauid droos 3
Едродисперсен прах / Solid dust particles 4
Газ/Фино дисnерсен прах / Gas/Fiпe oarticles 5
Дъга nри късо съединение / Electric arc in case of short circuit 8
Частици от разтопен/горещ метал / Parts оf hotlmolten metal 9 9

Таблица 1 / Таblе 1. МАРКИРОВКА ВЪРХУ ЛПС ЗА ЗАЩИТА НА ОЧИТЕ СЪГЛАСНО ЕN 166 / MARKING ON EYEWEAR PPE ACCORDING TO EN 166

Визорите на средствата за защита на очите без коригиращ ефект се класифицират в 3 оптични класа, вследствие на техните дефекти по отношение
на сферичност, астигматизъм и призматичност, получени в процеса на изработването им. Други изисквания към защитните средства на очи: Степен
на светлинно пропускане е отношението на преминалия към падащия лъчист поток; Зрително поле – минимално ограничение на видимостта. 

The visors of the eye-protectors, without correcting effect are classified in 3 optical classes as a result of their sphericity, astigmatic and prismatic defect, achieved in
the manufacturing process. Other requirements for the eye protection equipment:  The class of the light permeability is the ratio between the permeated light and the
falling beam stream;  Outer vision – minimal reduce of the visibility.

Означенияrа в таблицата се отнасят за / The indications in
the table apply fоr: 
F – за всички видове предnазни средства за защита на очите
/ for аll kinds of РРЕ for еyе protection; 
В – за закрит тиn очила и щитове / for qoqqles and faceshields; 
A – за предпазни щитове / for faceshields.



ЗАЩИТА НА ЛИЦЕТО / FACE PROTECTION

12 Здраве и Безопасност           Health & Safety

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Прозрачни лещи, сива рамка, UV400 (3000)
Синя рамка, за работа и на открито, UV400 (3010)
Черна рамка, опушени лещи, UV400 (3020)
Оранжева рамка, опушени лещи, UV400 (3030)

ФОРСФЛЕКС / FORCEFLEX™
Създадени по последни технологии в производството на пластмаси, което ги прави практически
нечупливи. Рамките на очилата имат способността да възстановяват формата си след почти
всяка деформация. Всички модификации на модела надвишават високите оптични стандарти ANSI
Z87.1, EN166 и AS/NZS.
• Странични рамки в спортен стил, осигуряващи комфортно и сигурно прилягане.
• Лещи, свързани чрез инжектиране към рамките, осигуряващи оптимална гъвкавост.
• 4 цветови варианта на рамките и 3 на лещите

Designed to the very latest in plastic technology, which makes them almost unbreakable. The frames are able
to recover from almost any deformation. All versions of the model exceed the high optical standards ANSI
Z87.1, EN166 and AS/NZS. 
• Sports style side arms to ensure comfortable and secure fit.
• Inject-binded lens and frame, ensuring optimum resilience. 
• 4 colours of the frames available as well as 3 modifications of the lens.

ASA690-121-100
ASA690-12M-000
ASA690-125-800
ASA690-12M-900

3000                                           3010                                             3020                                               3030

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Прозрачни лещи, черна рамка
Прозрачни незапотяеми лещи, черна рамка
Черна рамка, опушени лещи, UV400 

ИКЛИПС / ECLIPSE™ 
• Лещи от една част, осигуряващи перфектно оптично качество и широко полезрение
• Вертикално и хоризонтално регулируеми странични рамена.

Wraparound single lens provides perfect optical quality and all round vision with vertically and horizontally ad-
justable side arms. 

EN166.F.T.

ASA640-121-100
ASA640-151-100
ASA640-145-800

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Прозрачни незапотяеми лещи, синя рамка
Сребристи лещи, синя рамка
Синя рамка, поставяне върху диоптрични очила 

САЙБЪР / CYBER™
• Устойчиви  на надраскване лещи от 1 част. 
• Дуо-флекс странични рамки и меки ком-
фортни подложки.
• Омекотяваща подложка на носа. 
• Версия с възможност за поставяне върху ди-
оптрични очила. 

• Scratch-resistant single piece lens. 
• Duo-Flex side arms and soft comfortable pads. 
• Nose pad. 
• RX insert version available. 
EN166.1.F.T. Поставяне върху диоптрични очила

ASA660-140-500
ASA660-12К-800
ASU210-001-300
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Очила дълбок тип Марткеър М9300 Оувърспек

МАРТКЕЪР М9300 ОУВЪРСПЕК
MARTCARE M9300 OVERSPEC™
Очила дълбок тип за перфектна защита. Поликарбонатни лещи и разши-
рения на слепоочията. Подходящи за носене върху диоптрични очила.

Deep box style for perfect protection. 
Polycarbonate lens and temples. 
Suitable for use over RX eyewear. 

EN 166.1. F

ASD028-261-300 Очила дълбок тип МАРТКЕЪР М9200 ВИЗИСПЕК 

МАРТКЕЪР М9200 ВИЗИСПЕК
MARTCARE M9200 VISISPEC™ 
Очила дълбок тип за перфектна защита. Поликарбонатни лещи и разши-
рения на слепоочията. Подходящи за носене върху диоптрични очила.

Deep box style for perfect protection.
Polycarbonate lens and temples.
Suitable for use over RX eyewear. 

EN 166.1. F

ASD020-121-300

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Прозрачни лещи, графитена рамка
Графитена рамка, златисти огледални лещи UV400 
Жълта рамка, златисти огледални лещи UV400
Сива рамка, опушени лещи UV400

ПАНОРАМА РА800 / PANORAMA PA800™ 
Спортен дизайн, свръхниско тегло. Меки подложки за носа. Меки странични рамки по контура
на главата за лек, но сигурен захват. 

Sports-style design, lightweight. Soft nose bridge and supersoft side arms that contour the head with
a light but firm grip. 
EN 166. F. K.

ASA090-120-400
ASA090-128-800
ASA090-148-700
ASA090-146-400

Прозрачна рамка
Прозрачна рамка, незапотяеми лещи
Опушена рамка, лещи UV400
Зелена рамка
Оранжева рамка
Синя рамка
Опушена рамка, червеникави огледални лещи
Жълта рамка

СТЕЛТ 7000 / STEALTH 7000™
Модерен дизайн, изключително леки и удобни. 
Modern style, extremely light and comfortable. 
EN166. F. T. (K or N).

ASA430-021-300
ASA430-151-300
ASA430-026-400
ASA430-020-300
ASA430-020-800
ASA430-160-500
ASA430-02K-100
ASA430-020-200

Очила Хидра

ХИДРА / HYDRA
Очила дълбок тип за перфектна защита. Вертикално и хоризонтално ре-
гулируеми рамки 

A wraparound eyeshield for wide vision. 
and complete protection. With vertically 
and horizontally adjustable ratcheting 
side arms. 

EN166 1.F.T

4010082

Зелени
Прозрачни
Жълти
Сиви

ЛЮЦЕРН / LUCERNE
Класически защитни очила дълбок тип. Подходящи за носене  
върху диоптрични очила.

Classic deep box style. 
Suitable for use over RX 
eyewear.

EN 166.1. F

4010090
4010092
4010093
4010094
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КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Очила КАСПИЪН / CASPIAN™

КАСПИЪН / CASPIAN™
Комфорт при продължително носене. Защита от високоскоростни частици – издържат на удар
от 6 мм стоманена съчма, летяща със скорост 430 км/ч! Защита срещу пръски разтопен метал,
течни пръски и прах. Широко полезрение, лещи против надраскване, незапотяеми. Клас 1 регули-
руема ластична лента за добро прилягане. 

Designed for high degree of comfort, impact protection against high-speed particles – resists against steel ball
fired at 430 km/h at the lens. Protection against molten metal splash, liquid droplets and dust. Wide field of
vision, antiscracth & antimist lens, Grade 1. Adjustable elastic band for perfect fit. 
EN166.1.B.3.4.9.

AGR024-443-000

Очила ПАСИФИК / PACIFIC™

ЕВО / EVO™
Луксозни, панорамни, нечупливи. Подсилени незапотяеми лещи с покритие срещу издраскване. С ин-
директна вентилация. Защита от прах, течности и разтопен метал. Плътно дунапренено уплът-
нение и ластична лента, осигуряващи оптимално прилягане към лицето. Спират 99.9% от УВ
радиацията. Възможност за поставяне на диоптрични очила отвътре. 

Deluxe, panoramic view, highly impact resistant. With reinforced antimist and antiscratch lens. Indirect ventilation.
Protection against dust, liquids and molten metal. Tight foam seal and elastic band, ensuring optimum face fit.
Also offers 99.9% protection against UV radiation. Can be used with an RX insert for prescription eyewear.

EN166 1.B

AGP020-241-300

Очила АТЛАНТИК / ATLANTIC™

АТЛАНТИК / ATLANTIC™
Луксозни, панорамни, нечупливи. С подсилени незапотяеми поликарбонатни лещи. С индиректна
вентилация. Защита от прах, течности и разтопен метал.  

Deluxe, panoramic view, highly impact resistant. With reinforced antimist polycarbonate lens. Indirect ventilation.
Protection against dust, liquids and molten metal. 

EN166 1.B.3.4.9

AGN020-441-300

Очила МАРТКЕЪР ДИ ВИ / MARTCARE DV®

МАРТКЕЪР DV / MARTCARE DV®

Компактни и леки. С директна вентилация. ПВЦ рамки с поликарбонатни лещи за защита срещу
летящи частици. 
EN166.1.B. Оптичен Клас 1.

Compact & lightweight. Vented body, PVC frame and polycarbonate frames for protection against flying particles.
EN166.1.B – Optic Grade 1.

AGC010-301-300

Очила МАРТКЕЪР АЙ ДИ ВИ / MARTCARE IDV® – Стандартни
Очила МАРТКЕЪР АЙ ДИ ВИ / MARTCARE IDV® – Незапотяеми

МАРТКЕЪР IDV / MARTCARE IDV®

Компактни и леки. С директна вентилация. ПВЦ рамки с поликарбонатни лещи за защита срещу
летящи частици. EN166.1.B. Оптичен Клас 1.

Compact & lightweight. Vented body, PVC frame and polycarbonate frames for protection against flying particles.
EN166.1.B – Optic Grade 1.

AGC020-301-300
AGC021-201-300



имат огромен принос в изграждането на култура на безопасност на работното място чрез богатата гама
висококачествени продукти за защита за очите, която предлагат. Моделите очила на HONEYWELL са резул-

тат от дългогодишни изследвания и разработки, чиято единствена цел и директива е подобряването на характеристиките на про-
дуктите в името на безопасността и комфорта за потребителя.
Лещите на очилата имат покрития за работа в най-тежки и взискателни условия, тонирането им е съобразено с всички възможни за-
дачи с цел оптимизиране на зрителната острота, а устойчивостта им на различни въздействия надвишава текущите стандарти.

Покритието ФОГБАН предпазва повърхността на лещите от изпотяване за поддържане на ясна видимост в условията на екстремна
влага и температури.
Покритието против издраскване на HONEYWELL  е едно от най-устойчивите подобни в световен мащаб – не се износва дори след мно-
гократно почистване и осигурява повишена устойчивост на издраскване и химически продукти.

ТАБЛИЦА ЗА ИЗБОР НА ЦВЯТ (ТОНИРАНЕ)  НА ЛЕЩИТЕ

ЗАЩИТА НА ЛИЦЕТО / FACE PROTECTION
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Вътрешно покритие ФОГБАН                                                               Външно покритие против издраскване.
срещу изпотяване    (Увеличава до 3 пъти живота на лещата)

НЮАНС

Видим светлинен спектър

УВ филтър

За употреба на закрито, където е необходима защита на
очите срещу по-обикновени рискове
За употреба на открито, където слънчевата светлина и
отблясъците могат да причинят сериозна умора на очите
Осигуряват висока видимост и отличен контраст при слаба
светлина
Лещи с високи характеристики за употреба на закрито и
открито 
Заваряване

П
ри

ло
ж

ен
ие

Прозра-
чен

Капу-
чино

Жълт
HDL

Сив 
TSR

Син огле-
дален

Сребрист
огледален

Сребрист
I/O ИЧ 3 ИЧ 5

92% 27% 87% 22% 23% 12% 45% 14% 2%

99.9% 99.9% 99.9% 99.9% 99.9% 99.9% 99.9% 99.9% 99.9%

Хар-ки

Стандарт Е166

Механично натоварване

Защита от лъчи
2 – УВ защита (EN170)

Оптичен Клас
1 – постоянно носене

Механична устойчивост
F: устойчивост на 

въздействие
S: подсилени

Затъмнение на лещите
1,2 – пропуска между 74.4%

и 99.9% светлина

2 – 1,2 1 – F

ЛЕЩИ
Защита от лъчи

2 – УВ защита (EN170). Числото 2 индикира, че филтърът 
може да повлияе на цветовото възприятие

2С или 3 – УВ защита (EN170). Числото 2С (преди – 3)  индикира, 
че филтърът позволява добро цветово разпознаване

4 – ИЧ защита (EN171) – защита от топлина

5 – Соларна (слънчева) защита (EN172) – 100% защита от 
УВ отблясъци – без ИЧ защита

6 – Соларна (слънчева) защита (EN172) – 100% защита от 
УВ отблясъци – с ИЧ защита

Затъмнение на лещите

1, 2 – пропускат повече от 74.4%, но по-малко от 100% от 
светлината

1, 7 – пропускат повече от 43.2%, но по-малко от 58.1% от 
светлината

2, 5 – пропускат повече от 17.8%, но по-малко от 29.1% от 
светлината

3, 1 – пропускат повече от 8%, но по-малко от 17.8% от 
светлината
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КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

АДАПТЕК / ADAPTEC™
Поликарбонатни лещи. Поликарбонатни рамки с мек гумен материал. Две цветови модификации
на рамките – синьо/сиво и черно/червено. Омекотяване в областта на слепоочията. Регулируеми
възглавнички за носа. EN166, EN169, EN170, EN172

Polycarbonate lens and polycarbonate frames with soft rubber. Two options of the frame colour – blue/gray
and black/red. Soft rubber at the temples, adjustable nose bridge. EN166, EN169, EN170, EN172

Прозрачни
Сини огледални
Опушени
Кехлибарени
ИЧ 5.0

10 307 50
10 307 53
10 307 55
10 307 48
10 307 47

ИНСТИНКТ / INSTINCT™  
Отлично периферно зрение и защита. Меки и гъвкави възглавнички за носа, които намаляват плъз-
ването. Протектор за веждите от мек. еластомер, действащ разсейващо и отклоняващо при
стълкновение. Регулиране наклона на лещите. EN166

Еxcellent peripheral vision and protection. Soft and flexible nose bridge pads to reduce sliding. Soft elastomer
browguard to difuse and deflect impacts. Adjustable inclination of the lenses. EN 166.

Прозрачни
Сиви TSR
Сребристи огледални
Кехлибарени

10 315 40
10 315 44
10 315 47
10 315 51

Материал

Поликарбонат с покритие срещу 
издраскване

Orga Durci CR39 с покритие срещу 
издраскване

Закалено минерално стъкло

Свойства

• Практически нечупливи, предпазват от
удар (Символ F: 6 мм стоманена съчма
със скорост 45 м/сек)

• Най-комфртният материал благодаре-
ние на своите лекота и тънкост

• Филтрира 100 % УВ
(маркировка 2-1.2 съобразно EN170)
подходящи за силни корективни лещи
• Покритие срещу издраскване

• Устойчиви на искри при заваряване
• Устойчиви на издраскване благодаре-

ние на външното покритие
• Устойчиви на химични продукти (аце-

тон и др.)
• Подсилени (маркировка S)
• Отлична устойчивост на абразия, из-

драскване и екстремни температури

• Подсилени (маркировка S)
• Устойчивост на най-агресивните хи-

мични агенти
• Закалени по химичен път за добра

устойчивост на термичен шок

Приложения

• Всяка работа, при която са възможни
механични опасности: стоманена инду-
стрия, металообравотване, поддръжка,
заваряване, дърводобив

• Всяка работа, при която е възможна
опасност от химични вещества (аце-
тон, киселини, разтворители и др.)

• Прашна среда (неабразивна)
• Заваръчни дейности

• Много прашна среда, особено при нали-
чие на абразивен прах като силициев
диоксид (циментови заводи, камено-
ломни и др.)

• Боядисване (агресивни разтворители)
• Среда с високи нива на лъчиста топ-

лина (леярни, пещи за стъкло и др.)

��

OD

MT

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 



ЗАЩИТА НА ЛИЦЕТО / FACE PROTECTION

Здраве и Безопасност            Health & Safety 17

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

СОЛАР PRO / SOLAR PRO™
Спортен дизайн. Отличен избор за работа на открито. Вътрешно покритие против запотяване.
Външно покритие против издраскване. 100% диелектрични. 

Sports style, excellent choice for work outdoors. Inner anti-mist coating and outer anti-scrtach coating. 100%
dielectric. 
EN166, EN170, ЕN172

Прозрачни
Сиви SCT
Сини огледални
Сребристи огледални
Поляризирани сиви

10 288 32
10 294 30
10 288 37
10 288 36
10 288 38

XC™
Поликарбонатни. Покритие срещу изпотяване и издраскване. Вентилационни канали в рамката
над очите. Лесно сваляне на лещите за почистване или смяна. Версия за поставяне върху диоп-
трични очила. Регулируем пантоскопичен ъгъл и област на слепоочията. 

Polycarbonate, anti-mist and anti-scratch coating, ventilation. Channel in the browbar, easy lens removal for
cleaning and replacement. RX insert version. Adjustable pantoscopic angle and temples. 
EN166, EN169, EN170, EN172

Прозрачни
Сиви TSR
Жълти
Сиви огледални
ИЧ 4

1011027
1011025
1011024
1011022
1012901

ЛАЙТНИН HTA / LIGHTNING HTA
Поликарбонатни лещи от една част. Спортен дизайн. Извити, регулируеми на дължина странични
рамки. УВ защита, антистатични. Покритие срещу изпотяване и издраскване. Защита срещу но-
сени във въздуха частици с ниска кинетична енергия. Версия за поставяне върху диоптрични очила. 

Single piece polycarbonate frames. Sports style, curved and length-adjustable arms. UV protection, antistatic.
Anti-mist and anti-scratch coating. Protection against air-borne particles with low kinetic energy. RX insert version. 

EN166

Прозрачни
Опушени
Оранжеви

908510
908511
908512

ТАКТИЛ Т2400 / TACTILE T2400
Стилни и комфортни. Поликарбонатни лещи. Покритие срещу надраскване. Меки възглавнички за
носа.

Stylish and comfortable. Polycarbonate lens with anti-scratch coating. Soft nose bridge. 
EN166.

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Прозрачни
Сини опушени огледални

908730
908731

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 
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КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

МЕТАЛАЙТ / METALITE
Саморегулиращи се странични рамена на пружини. Уникален дизайн, съчетаващ рамки на диоп-
трични и стъкла на слънчеви очила. Регулируеми възглавнички за носа против приплъзване. Ме-
тални рамки, без никел. Покритие срещу издраскване. 
Adjustable spring hinge frames. Unique design, combining  RX frames and sunglasses lens. Adjustable anti-
slip nose pads. Metal frames, nickel free. Anti-scratch coating. 
EN166, EN170, EN172

СЛИМЛАЙН T1300 / SLIMLINE™  T1300
Нископрофилен дизайн. Поликарбонатен материал с ниско тегло. Омекотени в областта на сле-
поочията. Възпират повече от 99.9% от вредната УВ светлина. 
Low profile design, light-weight polycarbonate material. Soft temple pads for better comfort. More than 99.9%
UV protection. 
ANSI Z87.1-2010

Прозрачни
Сиви TSR
Златисти огледални

1014292
1014294
1014295

А800
Спортен дизайн, поликарбонатни лещи. Гумена възглавничка на носа срещу приплъзване.
Омекотени по цялата дължина странични рамки. Допълнителна гъвкавост в областта на слепо-
очията за контрол на пристягането. 

Sports design with polycarbonate lens. 
Rubber anti-slip nose bridge. Lengthwise 
padded frames. Extra-flex at the temples for
increased tension control. 

EN166, ANSI Z87+.

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Прозрачни рамки, сини възглавнички на слепоочията
Опушени рамки, оранжеви възглавнички с висока видимост на слепоочията
Кехлибарена рамка, сиви възглавнички на слепоочията

Т1300
Т1301
Т1302

Прозрачни
Сиви TSR

1012727
1012729

Прозрачни
Сиви TSR
Жълти
Сини огледални

1015369
1015367
1015372
1015350

ВЕНЪМ / VENOM™
Двойни лещи със спортен стил. Вътрешно покритие срещу замъгляване и външно против издраск-
ване. Гъвкава хипоалергенна ПВЦ подложка на носа. Оптичен клас 1. 

Dual sports style lens. Anti-mist and anti-scratch coating. Flexible hypoallergenic PVC nose bridge. Optical Class 1. 

EN166, EN170, EN172.
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КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

А700
Лещи от една част със завишена странична защита.
вътрешно покритие срещу замъгляване и външно про-
тив издраскване. Меки и гъвкави възглавнички за носа,
които намаляват плъзването

Single piece lens with increased lateral protection. Anti-mist and
anti-scratch coating. Soft anti-slip nose bridge. 

EN166, EN170, EN172

RX220
Рамки от гриламид. Телена сърцевина на страничните рамки в областта
на слепоочията за по-лесно регулиране. Неподвижни странични протек-
тори. 

Grillamid frame with adjustable wire-core temples. Integral sideshields. 
EN 166

ЛУКТЪР / LUCTOR
Стил „пилот”, с метална рамка. Гъвкав мост от титан. 

Metal-framed, aviator-style. Flexible titanium nose bridge. 
EN166

Прозрачни
Сиви TSR
Жълти
Сини огледални

1015360
1015351
1015441
1015440

Очила SW06ESW06E Очила RX220SW06E

ОВАЛ / OVAL
Свръхлека и некорозираща рамка с регулируеми меки възглавнички за
носа. Първите на пазара очила с изцяло хипоалергенна рамка от титан. 

Ultra-light non-corrosive frames with adjustable soft nose bridge. The first totally
hypoallergenic titanium frames on the market. 
EN 166

Очила Овал80181x Очила Луктор80111x

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

SW06E
За употреба в среда с рискове от удар на високоскоростни частици. Моде-
рен дизайн – спортен стил. Ниско тегло за оптимален комфорт. Найлонова
рамка за по-голяма здравина. Сменяеми възглавнички за носа с различна де-
белина (включени). Диелектричен модел – без метални части. 

Ideal for use in environments with a risk of high-energy impacts. Modern design –
sports style. Lightweight for optimum level of comfort. Nylon frames for extra strength.
Replaceable add-on pads for the nose bridge (included). Dielectric model – no metal
parts. 

EN166
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КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

ФЛЕКС СИЙЛ / FLEX SEAL
•  Леки и гъвкави. 
•  Силиконовото тяло приляга плътно към лицето за високо ниво на комфорт и защита на очите.
•  Приятно усещане на кожата дори при продължително носене. 
•  Рамка с ниско тегло. 
•  Индиректна вентилация за минимизиране на запотяването. 
•  Съвместими с диоптрични очила и/или дихателни полумаски. 
•  Сменяеми поликарбонатни лещи. 

Lightweight and flexible. Silicone body fits tightly to the face for great level of comfort and eye protection. Com-
fortable feel on the skin for prolonged use. Lightweight frames. Indirect ventilation for minimum fogging. Re-
placeable polycarbonate lens. Compatible with prescription spectacles and respiratory half masks. 

ANSI Z87+

ДУРАМАКС / DURAMAXX
•  Панорамно полезрение. 
•  Защита срещу удар, прах, летящи във въздуха частици, пръски от химикали и оптично лъчение.
•  Гъвкаво еластомерно тяло. Лента за бързо регулиране. 
•  Покритие срещу изпотяване и надраскване. 

Panoramic field of vision. Protection against impact, dust, airborne particles, chemical splashes and optical ra-
diation. Flexible elastomer body with quick-adjust headband. Anti-mist and anti-scratch coating. 

EN166, EN169, EN170, EN172

Диоптрична приставка

RX INSERTS
Уникални аксесоари, трансформиращи предпазните очила в модерни очила с диоптър.

Unique accessory, transforming the safety spectacles into state-of-the-art RX glasses.

RX10101010101

Прозрачни, синя рамка, неопренова лента
Прозрачни, синя рамка, ластична лента
Зелени IR 5, черна рамка, неопренова лента

10 113 81
10 113 33
10 113 84

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Прозрачни, синьо-сива рамка, неопренова лента
Прозрачни, синьо-сива рамка, ластична лента
Зелени IR 5, синьо-сива рамка, неопренова лента
Сиви TSR, синьо-сива рамка, неопренова лента
Жълти, синьо-сива рамка, неопренова лента

10 177 51
10 177 50
10 177 39
10 177 37
10 177 52

ДИОПТРИЧНИ ПРИСТАВКИ

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 
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Корда за очила, цвят черен / Spectacle safety cord, black 

КОРДА ЗА ОЧИЛА SC2
Предпазна корда за очила, цвят черен.

Spectacle safety cord, black. 

10 024 36 Предпазна корда за очила / Spectacle safety cord 

ФЛЕКСИКОРД / FLEXICORD
Предпазна корда за очила спортен тип, цвят черен.

Sports style,

10 057 71

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КАЛЪФИ ЗА ОЧИЛА
SPECTACLES & GOGGLES CASES
Меки или твърди калъфи за очила с цип.
Rigid or soft cases for spectacles and goggles with a zipped lid. 

Мек калъф
Мек калъф голям.
Твърд калъф

ASU120-001-100
ASU140-001-100
ASU150-001-100

Диспенсър с кърпички. 100 броя . 

ДИСПЕНСЪР С КЪРПИЧКИ
Диспенсър с кърпички. 100 броя
Towelette dispenser (100 units). 

10 113 32

АКСЕСОАРИ НА JSP

Кърпички за почистване на очила 500 бр.10 113 79

АКСЕСОАРИ / ACCESSORIES

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КЪРПИЧКИ
Кърпички за почистване на очила, без алкохол и силикон. 500 броя.
Lens cleaning tissues, alcohol and silicon free. 500 units.

Диспенсър с кърпички. 100 броя
Towelette dispenser (100 units). 
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ФИЛТЪРСПЕК PRO GW5 С 3 ФИЛТЪРА
FILTERSPEC® PRO™ GW5 WITH 3 FILTERS
Комбинация от FMP2 маска и предпазни очила, без компромис в качеството на уплътнението.
Комплектът включва очила затворен тип, черен държач и 3 броя филтри. 

Combination of FMP2 ododur valve and protective goggles – without compromise 
in the quality of the seal. Includes goggles, black holder and 3 filters. 

EN175, EN166, EN169.

ФИЛТЪРСПЕК ПРО GW5 с 3 филтъра ASE060-000-000

Щит за заварчици КОБРА / COBRA™ welding faceshield

Хелиоматичен щит, термо-
устойчив, екран с автома-
тично затъмняване. Версия
с ръчно настройване на сте-
пента на затъмнение между
9 – 13; време за затъмняване
– 0.05 милисекунди; време за
изсветляване – от 0.1 до 0.5
секунди; околожка и начел-
ник. Коригиране на винт. За-
хранване – батерия или
слънчева светлина.

Auto-darkening welding
faceshield, heat resistant, ver-
sion with possible manual dark-
ening speed adjustment
between 9-13. Light to dark re-
action time – 0.05 milliseconds,
dark to light clearing time – 0.1-
0.5 seconds. Harness & sweatband, wheel ratchet adjustment.
Sun or battery powered.

EN 3 79, EN 175:1997, EN 166.1.3.F, ANSI Z87.1

AFD230-001-100 Щит за заварчици КОБРА с обдухване ДЖЕТСТРИЙМCBM610-311-100

Щит Кобра, оборудван с инсталируем
на колана презареждаем респиратор с
прахов филтър с висок капацитет за
еднократна 
употреба. Доставя към щита приток
на 180 л/мин въздух посредством из-
ключително гъвкав шланг за максима-
лен комфорт.

Cobra faceshield equipped with belt-
mounted rechargeable respirator and large
capacity disposable dust filter. Delivers 180
l/min air via a highly flexible hose for max-
imun level of comfort.

EN 175, EN 379, EN12941

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

ПРЕДПАЗНИ ЩИТОВЕ / PROTECTIVE FACESHIELDS

ЩИТ ЮНИСЕЙФ WL540ADFWL540 AFD

Хелиоматичен щит, термоустойчив, екран с
автоматично затъмняване. Подходящ за МИГ,
ВИГ, плазмено заваряване. Ниско тегло и висок
комфорт при носене. Захранване – батерия или
слънчева светлина. Контрол на затъмнението
9 – 13 чрез външен винт. Челник от пяна и по-
лиестер. DIN 9-13. Размер на визьора 110 х 90 мм

Auto-darkening welding faceshield, heat resistant, for
MIG, TIG, plasma welding. Lightweight and high com-
fort for the user. Sun or battery powered. Shading con-
trol 9-13 by external knob. Foam/polyster sweatband.
Visor: 110 х 90 mm. DIN 9-13. 

EN 379, EN 175:1997, EN 166.1.3.F, ANSI Z87.1

ХЕЛИОМАТИЧЕН ЩИТ ЮНИСЕЙФ WL540ADF
AUTO DARKENING WELDING FACE SHIELD UNISAFE WL540ADF

Хелиоматично стъкло за заварчици

ХЕЛИОМАТИЧНО СТЪКЛО ЗА ЗАВАРЧИЦИ
AUTO-DARKENING FILTERING VISOR

Захранване чрез светлина и батерия, контрол на скоростта и ръчна наст-
ройка на затъмнението (9 – 13), с противоударен екран, размер 90 х 110 мм.

Auto-darkening filtering visor for
electric arc welding, dual power
supply – light and battery, speed
control and manually adjustable
welding shade (9-13), shatterproof
visor, size 90x110 mm.

5030065

ЩИТ ЗА ЗАВАРЧИЦИ КОБРА
COBRA™ WELDING FACESHIELD

ЩИТ ЗА ЗАВАРЧИЦИ КОБРА С ОБДУХВАНЕ

ДЖЕТСТРИЙМ / COBRA WELDING

FACESHIELD WITH AIRFED JETSTREAM
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КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Черен протектор за вежди, поликарбонатен визьор
Прозрачен протектор за вежди и подбрадник, поликарбонатен визьор
Жълт протектор за вежди, затъмнен ацетатен визьор
Жълт протектор за вежди и подбрадник, ацетатен визьор
Жълт протектор за вежди, мрежест визьор

СЕРИЯ ЛИЦЕВИ ЩИТОВЕ ИНВИНСИБЪЛ
INVINCIBLE® FACESHIELD RANGE 

• Защита срещу частици с ниска, средна и висока скорост.
• Защита срещу течни пръски и разтопен метал.
• Височина 20 см.
• Отговарят на изискванията на най-високия Оптичен Клас
1.
• Версия с метален мрежест визьор съгласно EN1731-S.

• Protection against low-, medium- and high-speed particles. 
• Protection against liquid droplets & molten metal. 
• 20 cm height. 
• Compliance with the requirements of the highest Optical Grade
1. 
• Version with mesh visor to EN1731-S.

AFA061-131-100
AFB061-331-300
AFA021-130-200
AFB011-330-200
AFA101-130-200

Лицев щит  СУПЕРВИЗОР10 023 25

Протектор ФОКО 1,5 DЕ2010076

За употреба при високи температури и инфрачервени лъчения – в стоманодобивната индустрия и обработката на
метали. Защита от лъчиста топлина до 1300°С благодарение на 24-каратовото златно покритие. Защита от ин-
фрачервени лъчи до 2000 nm (не е подходящ за заваряване). Защита срещу разтопен метал. Защита срещу горещи
твърди частици. Защита срещу частици с висока енергия (120 м/сек). Маркировка: 4-5.D.1.B.3.9.K  

This visor is designed primarily for use in high heat and high IR environments such as steel mills and metals processing facilities.
Protection against radiant heat sources up 1300°C Gold (24 Karats) coated for High heat reflection. Infrared protection up to 2000
nm (not suitable for welding). Ultraviolet protection Protection against Molten Metal. Protection against hot solids. Protection against
high speed particles impact (120 m/s). Marking: 4-5.D.1.B.3.9.K

EN 169

ЩИТ С ПРОЗРАЧЕН ВИЗЬОР PW91PW91CLR

Oт удароустойчив полипропилен. Oколожка с коригиране на винт

Impact resistant polypropylene. Wheel ratchet adjustment.

EN 166.

ЩИТ С ПРОЗРАЧЕН ВИЗЬОР PW91 / BROWGUARD WITH CLEAR VISOR PW91

Без кант, дебелина 1.5 мм
С алуминиев кант, дебелина1.5 мм
С алуминиев кант, дебелина 2 мм

4030014
4030034
4030052

Oт поликарбонат, дебелина 1.5 и 2
мм. Версия с алуминиев кант.

Polycarbonate clear visor. 1.5 and 2 mm
thickness. Version with aluminium edge.

EN 166.

СМЕНЯЕМ ПРОЗРАЧЕН ВИЗЬОР /
REPLACEMENT CLEAR VISOR 

ПРОТЕКТОР ФОКО 1.5 DE /

PROTECTOR FOCO 1.5 DE
Визьор за каска за енергетици, прозрачен, с кау-
чуков пружинен адаптер, защита срещу вол-
това дъга до 1000 V, пръски агресивни течности.
За употреба с каска СТАЙЛ 600 на Scott Safety.  

Electrician’s helmet-mounted visor, clear, rubber at-
tachement “spring”, protection against short circuit electric arc up 1000 Vac and ag-
gressive liquid splashes. Intended for use with STYLE600 Scott Safety helmet. 
EN166

ЛИЦЕВ ЩИТ СУПЕРВИЗОР / FACESHIELD RANGE SUPERVIZOR™ 
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Червен цвят

Зелен цвят
AGL032-100-600
AGF032-100-300

GW5 ФЛИП-АП ГАЗ УЕЛД / GW5 FLIP-UP GAS WELD
Класически очила за заварчици и оксиженисти с повдигащ екран, прихващане
към главата с еластична коригираща лента. 

Classic flip-up welding goggles, with adjustable elastic band. 

EN 175

Очила за леяри

ВВ39 ОЧИЛА ЗА ЛЕЯРИ / ВВ39 GOGGLES FOR
FOUNDERS
Очила за леяри, прихващане към главата с коригираща ластична лента, пред-
пазен кожен калъф за носа. 

Safety goggles for founders, adjustable elasticated headband, protective leather nose
case. 

EN175

ВВ39

ПРЕДПАЗНИ ОЧИЛА ЗА ОКСИЖЕНИСТИ И ЛЕЯРИ

КОД / CODE  ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE  ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КОД / CODE  ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Щит за заварчици  JW001

ЩИТ ЗА ЗАВАРЧИЦИ JW001 /
WELDING FACESHIELD JW001
Произведен от полипропилен с околожка, поз-
воляваща регулиране на височината.

Polypropylene, with harness allowing height adjust-
ment. 

EN166, EN169, EN 175.

AFE001-000-600 Щит за глава от фибростъкло 799

ЩИТ ЗА ГЛАВА ОТ

ФИБРОСТЪКЛО 799 /
FIBREGLASS HEADSHIELD 799
Произведен от полипропилен с околожка, позволя-
ваща регулиране на височината. 

Polypropylene, with harness allowing height adjustment. 

EN166, EN169, EN 175.

G-D579901

КОД / CODE  ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Лицев щит КОМБИ 

ЛИЦЕВ ЩИТ КОМБИ /
COMBI FACESHIELD
Цялостна защита на лицето. Стъклен филтър
108 х 83 мм – подвижен екран.

Full face protection, 108 x 83 lens with flip option.
EN166, EN169, EN 175.

G-M8601

КОД / CODE  ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

ПРЕДПАЗНИ ЩИТОВЕ ЗА ЗАВАРЧИЦИ И ЧАСТИ ЗА ТЯХ

АДАПТЕР ЗА КАСКА / 
HELMET VISOR CARRIER
Универсален адаптер за каска – за пред-
пазни щитове и за щитове за заварчици

Universal helmet visor carrier – for protective
faceshields and welding faceshields.

EN166, EN1731

КОД / CODE  ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Адаптер за каска4050077

КОД / CODE  ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

ШАПКА ЗА ЛЕЯРИ 
Виж стр. 10, 
раздел ЗАЩИТА НА
ГЛАВАТА 
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ФИЛТРИРАЩИ ШАЙБИ ЗА ОЧИЛА ЗА
ОКСИЖЕН / FILTER GLASSES FOR GAS
WELDING GOGGLES
Филтриращи шайби за очила за оксижен, диаметър 50 мм.
Filter glasses for gas welding goggles, 50 mm diameter.  

EN175

Филтриращи шайби4050060Околожка6010084

ПРОТИВОУДАРНИ ШАЙБИ ЗА ОЧИЛА ЗА
ОКСИЖЕН / SHATTERPROOF GLASSES FOR
GAS WELDING GOGGLES
Противоударни шайби за очила за оксижен, прозрачни, диаметър 50 мм.
Shatterproof glasses for gas welding goggles, clear, diameter 50 mm.

EN175

ФИЛТРИРАЩИ ШАЙБИ  / FILTER
GLASSES 
Филтриращи шайби за очила за леяри с инфразор, N 2 – 6, диаметър 50
мм. За температура  1110 – 1500°С

Filter glasses for safety goggles for founders, N 2 – 6, 50 mm diameter, for use at
temperature range 1110 – 1500°С. 
EN175

Филтриращи шайби № 2 – 64050065Протувоударни шайби4050061

DIN 4 – 8

DIN 2 – 6

DIN 0

КОД / CODE  ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Щит за заварчици  501

ЩИТ ЗА ЗАВАРЧИЦИ 501
WELDING FACESHIELD 501
Със скрита, защитена ръкохватка, термоус-
тойчив, размер на визьора 90х110 мм, ЕN 175

With hidden protective handle, heat resistant,
Visor size: 110x90 mm, EN 175

501 Щит за заварчици  S800

ЩИТ ЗА ЗАВАРЧИЦИ S800
WELDING FACESHIELD S800
Термоустойчив, с околожка и начелник, кориги-
ране на винт. Размер на визьора 90х110 мм.
ЕN 175

Heat resistant, with harness and sweatband, wheel
ratchet. Visor size: 110x90 mm. EN 175

S800

КОД / CODE  ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

ЩИТ ЗА ЗАВАРЧИЦИ S800R
WELDING FACESHIELD S800R
Термоустойчив, с околожка и начелник, кориги-
ране на винт, повдигащ се визьор. Размер на ви-
зьора 90х110 мм. ЕN 175

Heat resistant, with harness and sweatband, wheel
ratchet, flip-up visor. Visor size: 110x90 mm EN 175.

КОД / CODE  ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Щит за заварчици  S800RS800R

ОКОЛОЖКА / HARNESS
За щит за заварчик, коригиране на винт.
For welding faceshield, wheel ratchet.
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КОД / CODE   ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE   ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE   ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

ФИЛТРИРАЩИ ОГЛЕДАЛНИ
ШАЙБИ / FILTER GOLD 
MIRROR GLASSES
Филтриращи огледални шайби за очила за леяри
с инфразор, N 4 – 8, диаметър 50 мм. За темпера-
тура  1290 – 1800°С.
Filter gold mirror glasses for safety goggles for
founders, N 4 – 8, 50 mm diameter, for use at temper-
ature range 1290 – 1800°С.
EN175

Филтриращи шайби огледални4050066

ПРОТИВОУДАРНИ ВИЗЬОРИ / 
SHATTERPROOF VISORS
Противоударни визьори за работа с електро-
жен, прозрачни, 
размер 90/110 мм.
Shatterproof visors for electric arc welding, clear, size
90/110 mm.

EN175

Противоударни визьори4050050

DIN 4 – 8 DIN 0

СТЪКЛА ЗА ЩИТОВЕ ЗА 
ЗАВАРЧИЦИ / WELDING
FACESHIELD FILTERS
Резервни стъкла за лицеви щитове.
EN175

110 х 90 мм, затъмнение 7 – 13 405004_

DIN 7 – 13

СТАНЦИИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ОЧИ, ТЯЛО И ОЧИЛА

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Душ за очи ОПТИФЛЕКС 100

ДУШ ЗА ОЧИ ОПТИФЛЕКС 100
HAND-HELD EYE SHOWER OPTIFLEX 100
Ръчно държан душ за очи, лице и тяло. Монтиране на стена, скоба за окач-
ване с предпазител срещу прах. Подсилен шланг 1.5 м с регулатор на
струята. 

Hand operated eye, face and body 
shower complete with mounting 
bracket that incorporates a dust 
cover. Also fitted with a 1.5 metre 
length of reinforced hose and 
a flow regulator. 

EN 15154

ВАНА ЗА ОЧИ STD-75G
EYEBATH STD-75G
Монтаж на стена или на поставка. Вана от жълт ABS. Аериращи дифузери
и регулатор на потока. 

Wall or Pedestal Mounted Emergency Eyebath/Facewash Fountain with yellow ABS
plastic bowl, aerated diffusers and flow regulator. 

EN 15154

OPTIFLEX100 Вана за очи STD-75GSTD-75G
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ФОНТАН ЗА ОЧИ/ЛИЦЕ STD-45G
EYEWASH & FACEWASH FOUNTAIN STD-45G
Поставяне на работен плот или маса. Аериращи дифузери, регулатор на
струята и стикер на капака. Версия за монтаж на стена.

Table or Bench Mounted Emergency Eyebath/Facewash Fountain with integral lid,
aerated diffusers, flow regulator and self-adhesive sign. 

EN 15154

Монтаж на плот/маса
Монтаж на стена

ПОРТАТИВНА СТАНЦИЯ ЗА ОЧИ
PORTASTREAM / PORTABLE EYEWASH 
STATION PORTASTREAM
Станция за вторично промиване на очи с 6-минутно действие. Гравитаци-
онно захранване. Подава 22 л струя разтвор за промиване на очи. Възмож-
ност за инсталиране към стена или маса. Капачка със заключване. 

Six minute gravity fed Secondary
Eye wash Station. Capable of de-
livering 22 litres of flushing solu-
tion. Portable, but can be wall,
table or cart mounted. Incorpo-
rates a lockable fill cap. 

EN 15154

STD-45G 
WALLMOUNTED STD-45G

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Душ за тяло и очи EXP 18G/75G

ДУШ ЗА ТЯЛО И ОЧИ EXP 18G/75G
ЕYEWASH & BODYWASH SAFETY SHOWER 

EXP 18G/75G
Неотопляем душ за тяло и фонтан за
лице/очи с вана от жълт ABS.
Впускателен отвор в горната част на
душа, отводняване на ваната към ни-
вото на пода. Активиране на струята с
крак и ръка.

Unheated Emergency Safety Shower with
Eye/Facewash Fountain with yellow ABS
plastic bowl. With high level water inlet and
Eye/Facewash drained to floor level.
Hand- or foot-activated. 

EN 15154

ДУШ ЗА ТЯЛО И ОЧИ EXP 18G/45G
ЕYEWASH & BODYWASH SAFETY SHOWER

EXP 18G/45G
Неотопляем душ за тяло и нечуплив 
фонтан за лице/очи. Впускателен отвор
в долната част на душа. Активиране на
струята с крак и ръка.

Unheated Emergency Safety Shower with un-
breakable Eye/Facewash Fountain.
With high level water inlet and Eye/Facewash
drained to floor level. Hand- or foot-activated. 

EN 15154

EXP-18G/75G Душ за тяло и очи EXP 18G/45GEXP-18G/45G

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Портативна станция за очиPORTASTREAM
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Шумоиндуцираната загуба на слуха рядко се случва за една нощ. Тя се натрупва с течение на времето, с всяко незащитено излагане
на шум. Ние се раждаме с около 20 000 слухови клетки на всяко ухо. Продължителното излагане на шум унищожава част от тези клетки
и може да доведе до глухота. Освен това продължителното излагане на шум води до стрес, нарушаване на съня, нервно-психични раз-
стройства и др.
За защита на хората от вредното действие на шума са приети гранични стойности за отделните показатели за шума. За гранична
стойност на шума се приема онова ниво, което при продължително действие на шума не предизвиква изменения в целия комплекс от
физиологически показатели, отразяващи реакцията на най-чувствителните към него системи на организма.
Показателите за шум и граничните стойности в България са регламентирани с НАРЕДБАNo2 от 27.02.2003 г. За защита на работе-
щите от рискове, свързани с експозиция на шум при работа.
Съгласно чл. 6 от Наредбата, допустимото ниво на дневната персонална шумова експозиция на работещия е 85dB.
Антифоните са средство за слухова защита, което помага на ползвателите да предотвратят загубата на слухови клетки.
Ефективната защита на слуха не е просто свързана с избора на продукт, предлагащ най-висока стойност на средното акустично за-
тихване (SNR), a е свързана с избора на комплексна система на защита за всеки служител, в неговата работна среда. Важно е да се
търси оптимален баланс между защита и запазване на възможността за комуникация между работниците.

Зона / Area

Болезнена

Рискова

Сигурна
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ОСНОВНИ СТАНДАРТИ:
EN 352-1 Изисквания към външни антифони
EN 352-2 Изисквания към вътрешни антифони
EN 352-3 Изисквания към антифони за каска
EN 352-4 Антифони, покриващи ушите, чувствителни 

към нивото на шума.

EN 352-5 Антифони, покриващи ушите, с активно 
намаляване на шума. 

EN 352-6 Антифони, покриващи ушите, с устройства 
за комуникация.

EN 352-7 Антифони, поставяни в ушите, чувствителни
към нивото на шума. 

dB Индустриални източници на шум / Industrial noise origins

140 Реактивни самолетни двигатели
130 Пневматичен чук / Изстрел
120 Самолетни двигатели / Пробивни преси / Верижни триони
110 Пистолет за пирони / Взрив / Леярници
100 Мелещи и режещи колела / Автомобилен трафик
90 Тежкотоварни камиони / Пробиване на бетон / Пясъкоструйка / Мелница / Банциг 
80 Прахосмукачка
70 Средно ниво на шум в офис
60 Разговор

МАКСИМАЛНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИЗЛАГАНЕ НА ШУМ НАД 85 DB

VeriPRO® позволява да се получи ясна и точна представа за защитата на слуха на вашите служители. 
VeriPRO® използва усъвършенстван софтуер и е лесен за употреба. 
Уредът изчислява степента на слухова защита, която вашите служители получават чрез техните
вътрешни антифони. 
VeriPRO® може да определи дали работникът или служителят: 
– Е получил най-добрата възможна защита.
– Има нужда от допълнително обучение.
– Има нужда да изпробва различни антифону (форма, размер и т.н.)
Уредът ви позволява да следите и документирате информация дали вашите служители знаят как да
носятправилно антифоните си, като работи с всички видове вътрешни антифони.

ШУМОМЕР
SOUND LEVEL METER

Виж раздел Мониторинг, стр. ....
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КОД / CODE   ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Bilsom 303
Bilsom 304 (с корда)

АНТИФОНИ БИЛСОМ 303/
304 / BILSOM 303/304 
HONEYWELL SNR 33

Ярки жълти и бели цветове за по-добра видимост.
Мека и неалергична полиуретанова пяна. Поста-
вят се лесно в ушния канал и изпълват кухината.
Вариант с корда (Bilsom 304).
2 размера (S / L). 

Disposable ear plugs Bilsom.

ВЪТРЕШНИ АНТИФОНИ / EARPLUGS
ВЪТРЕШНИ АНТИФОНИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА EN 352-2

ВЪТРЕШНИ АНТИФОНИ ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА EN 352-2

10 050 73
10 001 06
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КОД / CODE   ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Laser Lite без корда
Laser Lite с корда

АНТИФОНИ ЛEЙЗЪР ЛАЙТ
/ LASER LITE 
HONEYWELL SNR 35

Ярки жълти и червени цветове за по-добра види-
мост. Мека и неалергична полиуретанова пяна.
Т-образна форма за лесно поставяне и изваждане.
Вариант с корда. 
2 размера (S / L)

Disposable ear plugs Laser Lite.

33 011 05 
33 011 06

КОД / CODE   ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Bilsom 304 (с корда)

АНТИФОНИ ЛEЙЗЪР ТРАК
/ LASER TRAK 
HONEYWELL SNR 35

Ярки цветове за по-добра видимост. Мека и не-
алергична полиуретанова пяна. Т-образна форма
за лесно поставяне и изваждане. Корда. Метален
пръстен, уловим с детектори за метал,  за  при-
ложение в хранителната индустрия.

Disposable ear  plugs Laser Trak – metal detectable.

10 050 73

КОД / CODE   ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Смартфит
Смартфит с метален пръстен

АНТИФОНИ СМАРТФИТ /
SMARTFIT 
HONEYWELL SNR 35
Изключително мек композитен материал, който
под влияние на телесната топлина изпълва
ушния канал и осигурява много добър комфорт.
Стъпаловидна форма за лесно поставяне и
изваждане. Корда и специална кутийка за съхра-
нение. Вариант с метален пръстен (metal 
detectable) с приложение в хранителната инду-
стрия.

Reusable ear plugs SmartFit.

10 112 39
10 125 22

КОД / CODE   ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Фюжън
Фюжън метален пръстен

АНТИФОНИ ФЮЖЪН /
FUSION
HONEYWELL SNR 28

Изключително мек композитен материал. Спе-
циална гъвкава ос с цилиндрична форма и меки
стъпаловидни пръстени, за по-лесно поставяне
и сваляне. 2 размера. Корда и специална кутийка
за съхранение. Вариант с метален пръстен
(metal detectable) с приложение в хранителната
индустрия.

Reusable ear plugs Fusion.

10 112 82
10 112 34

КОД / CODE   ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Максифит про

АНТИФОНИ МАКСИ ФИТ
ПРО / MAXIFIT PRO
JSP SNR 26

Антифони от полиуретанова пяна с корда от по-
липропилен. Стъпаловиден дизайн за по-лесно по-
ставяне и сваляне. Специална кутийка за
съхранение.

Reusable ear plugs MaxiFit Pro.

AEE110-060-200
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КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Външни антифони Синк Електро Ханиуел 10 303 33
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ВЪНШНИ АНТИФОНИ / EARPLUGS

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

ВИКИНГ / VIKING HONEYWELL SNR 30

• Регулируема лента за глава позволява на ползвателя да изберете позиция: на главата, зад врата
или под брадичката. 

• Съвместимост с каски, маски за лице, респираторни маски и други ЛПС. 
• Вентилирана вътрешна лента намалява натиска върху главата. 
• Недеформираща се външна лента за глава издържа и в най-трудните работни условия. 
• Диелектрични материали.
• Control Air Flow ™ технология за оптимално затихване на всички честоти.

Ear muffs with adjustable head band.

EN 352-1

Външни антифони Викинг 10 134 60

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Диспенсър Source 400

ДИСПЕНСЪР СОРС 400 / SOURCE 400
Може да се монтира на стена или да се разположи върху равна основа.
Събира до 400 чифта от всички модели вътрешни антифони за еднократна употреба на Honeywell.

Dispenser Source 400 for 400 pairs of disposable ear plugs

10 130 40 

СИНК ЕЛЕКТРО / SYNC ELECTRO  HONEYWELL SNR 29

• Цифров FM тунер с LCD дисплей. 
• Отделни бутони регулират силата на звука на радиото. 
• Памет за 10 станции. 
• 2 броя АА батерии (включени в комплекта). 
• Време за работа на батериите: 101 ч. 
• Могат да се носят с каска (предлагат се адаптери за всички популярни модели каски). 
• Вградени микрофони възпроизвеждат звуците от околната среда и запазват чувството за посока на звука.

Electric ear muffs with FM radio.

EN 352-1

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Хигиенен комплект за антифони Thunder
Хигиенен комплект за антифони Sync
Хигиенен комплект за антифони Viking

ХИГИЕНЕН КОМПЛЕКТ ЗА АНТИФОНИ HYGIENE KIT
За удължаване живота на външните антифони, а и за по-добра хигиена, възглавничките за уши и вложките
трябва да се сменят на всеки 6 месеца, а при употреба в тежки условия – и по-често. Всеки комплект включва 
1 чифт възглавнички и 1 чифт вложки. 

10 109 74
10 152 80
10 120 00
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КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

ТЪНДЪР / THUNDER
HONEYWELL SNR 30
Антифоните са проектирани за ком-
форт през целия ден. Уникална двойна
лентата за глава за по-добро позицио-
ниране и комфорт. Диелектрични мате-
риали, защитаващи работниците в
електрически среди. Thunder серията ан-
тифони предлага патентована Control
Air Flow ™ технология за оптимално за-
тихване на всички честоти.

Comfort ear muffs.

EN 352-1

Външни антифони Тъндър 10 109 28

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

ДЖЕЙ-МАФ
J-MUFF JSP SNR 24
Икономични външни антифони, 
подходящи за среда със 
средни нива на шум.

Economic ear muffs

EN 352-1

Външни антифони Джи МъфAEA000-010-500

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

БИГ БЛУ / BIG BLUE
SNR 30
За летища, стрелбища, ТЕЦ-ове.
Обръч от подсилена пластмаса, 
мека комфортна подложка. 
Могат да се носят и с каска 
„зад главата” като се 
използва мека лента.

Comfort ear muffs

EN 352-1

Външни антифони Биг Блу AEA060-040-500

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

ТРАКСТОН /
THRUXTON
SNR 27

Външни антифони за каска, 
подходящи за каски MK2 и 
MK3 – JSP. 

Адаптер “cliptite”.
Helmet ear deffenders

EN 352-3

Външни антифони ТракстънAEJ020-001-100

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КОНТУР / 
CONTOUR
SNR 26

Външни антифони за каска, 
подходящи за каски MK7 и 
EVO гамата на JSP. 

Helmet ear deffenders

EN 352-3

Външни антифони Контур AEJ030-001-100

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

МОНАКО / MONACO
SNR 36

Най-високо качество и ниво на 
затихване в голям честотен 
спектър. Подходящи за зони с 
високи нива на шум: летища, 
мини, затворени пространства 
и др.
Луксозни, големи неалергични 
възглавнички.

High quality ear muffs.

EN 352-1

Външни антифони Монако AEA090-027-500
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ТЕ СЕ РАЗДЕЛЯТ НА 4 ОСНОВНИ ГРУПИ:
1. Филтриращи устройства без подаване на въздух.

Важно: Средствата от тази група филтрират атмосферния 
въздух и се използват САМО когато концентрацията на кислород 
в атмосферата е над 17%.

2. Устройства, свързани с линии за подаване на въздух. 
3. Автономни дихателни апарати с отворен или затворен цикъл на 

работа.
4. Евакуационни устройства за бърз изход от опасна среда.

Всички средства за дихателна защита се класифицират като трета 
категория ЛПС – защита от смъртен риск.

ОСНОВНИ СТАНДАРТИ, ПРИЛОЖИМИ КЪМ 
СРЕДСТВАТА ЗА ДИХАТЕЛНА ЗАЩИТА
EN 136 Минимални изисквания към цели лицеви маски. Лабораторни и
практически тестове за постигане на съответствие с изискванията за
издържливост на температура, удар, пламък, термална радиация, опън,
почистващи препарати и дезинфектанти. Маркировката и инструкциите
от производителя трябва да се включат във визуалната инспекция.

EN 140 Минимални изисквания към полумаски и четвърт маски, предна-
значени за ползване с дихателни апарати, с изключение на тези, изпол-
звани за евакуация.

EN 143 Минимални изисквания към частичкови филтри, като компонент
от средства за дихателна защита.

EN 149 Минимални изисквания към полумаски, използвани за защита на ди-
хателните органи срещу частици Съдържа лабораторни тестове за
съответствие с изискванията за издържливост на удар, температура,
влажност, корозивни атмосферни влияния, механична и дихателна из-
държливост.

Номиналният защитен фактор (NPF = 1/PIL*x100)** се определя при из-
питание с аерозол с дисперсия 0.1-0.5 микрона.
*PIL – подсмукване
** Формулата е валидна за частичкови полумаски и филтри, цели маски и полу-
маски, газови и комбинирани филтри.

EN 405 Минимални изисквания към полумаски с клапи и газови или комби-
нирани филтри. Стандартът не се прилага за полумаски без клапи или
само с клапа за издишване.

EN 14387 Минимални изисквания към газови и комбинирани филтри.

EN 148 (1-3) Изисквания към присъединителната резба на лицевата маска
към филтъра. Определя стъпката, височината на резбата, височината
на леглото и калибри, с които се измерва.

EN 12941 Автономни дихателни системи с енергийно захранване, включ-
ващи качулки или шлемове.

EN 12492 Автономни дихателни системи с енергийно захранване, включ-
ващи цели, полу- или четвърт-лицеви маски.

EN 14594 Изисквания към автономни съоръжения за подаване на въздух.

EN 137 Изисквания към дихателни апарати с отворен цикъл на работа,
комбинирани с цели лицеви маски.

EN 145 Изисквания към дихателни апарати със затворен цикъл на работа,
комбинирани с цели лицеви маски.

EN 402 Изисквания към дихателни апарати с отворен цикъл на работа,
предназначени за евакуация.

EN 403 Изисквания към филтриращи устройства с качулка за евакуация
при пожар.

EN 1146 Изисквания към дихателни апарати с отворен цикъл на работа,
комбинирани с качулка и предназначени за евакуация.

EN 13794 Изисквания към дихателни апарати със затворен цикъл на ра-
бота, предназначени за евакуация.

EN 58647-7 Изисквания към филтриращи устройства за дихателна за-
щита, предназначени за евакуация.

EN 141 Газови и комбинирани филтри.

Газови и комбинирани филтри като компонент на дихателната за-
щита. Приложение на газовите филтри при концентрация на замърси-
тели: 

Клас 1 – 0.1% (1100 ppm), 
Клас 2 – 0.5% (5000 ppm), 
Клас 3 – 1% (10000 ppm).

Газови филтри – защитават срещу опасни газове и изпарения.

Комбинирани филтри – защитават едновременно срещу газови и ча-
стичкови замърсители.

Важни бележки при избор и използване на филтри:
1. В опасна среда и затворени помещения използвайте газ-детектори.
2. Винаги определяйте вида и концентрацията на вредните субстанции
преди да влезете в опасната среда.

Маркировка на полумаски EN 149

Клас Защита
Ефективност според
класа

FFP1 SL 4.5 x OEL
Малка – твърди частици
на инертни субстанции.

FFP2 SL 12.5 x OEL
Средна – твърди и течни
частици на субстанции с
ниска токсичност.

FFP3 SL 50 x OEL

Голяма – твърди и течни
частици с висока и много
висока токсичност и ра-
диоактивен прах.

Средствата за дихателна защита имат предназначение да защитят дихателните органи от прах,
аерозоли, вредни газове и рaдиоактивни замърсявания.
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Клапата Typhoon на JSP притежава патентована система за циркула-
ция на въздуха, която осигурява по-ниско ниво на съпротивление при
дишане от всяка друга маска на пазара.

Диафрагмата от силикон не позволява навлизане на влага и осигу-
рява работа и при екстремно ниски температури.

ТАЙФУУН / TYPHOON

Икономична частичкова полумаска с клапа,
клас на защита Р1.

Economic particle half mask, valved.

EN 149

МЕРТКЕЪР С КЛАПА / 
MARTCARE WITH VALVE Двойно формована частичкова полумаска

Moulded Disposable Mask

EN 149

FFP1 111

FFP1. ПДК НАД 4.5 – ЗА ТВЪРДИ И ТЕЧНИ АЕРОЗОЛИ НА ВОДНА И МАСЛЕНА ОСНОВА, ФИНО
ДИСПЕРСЕН ПРАХ, ПАРИ, ЧАСТИЦИ ДИСПЕРСИЯ ДО 1 МИКРОН.

Вертикално сгъваема частичкова полумаска

Vertical fold flat mask

EN 149

FFP1 211

Частичкова полумаскаFFP1 111Частичкова полумаскаBEH130-001-000 Частичкова полумаскаFFP1 211

3. Не използвайте филтри в
среда бедна на кислород (под 17%)
4. Стандартните филтри не за-
щитават от определени газове
като CO, CO2 и N2.
5. В среди замърсени с радио-
активни вещества, микроорга-
низми и ензими, частичковите
филтри трябва да се използват
само веднъж.
6. Ако ползвателят усети специ-
фичен мирис, вкус или неприятно
усещане, характерни за опреде-
лен газ, филтърът трябва да
бъде сменен.
7. Частичковите и комбинира-
ните филтри трябва да се сме-
нят, когато ползвателят усети
съпротивление при дишане.
8. След отваряне филтърът
трябва да се използва в рам-
ките на 6 месеца.

КОД/CODE  ОПИСАНИЕ/DESCRIPTION КОД/CODE  ОПИСАНИЕ/DESCRIPTION КОД/CODE  ОПИСАНИЕ/DESCRIPTION 
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Вертикално сгъваема ча-
стичкова полумаска с клапа

Vertical fold flat mask, valved

EN 149

FFP1 212
Хоризонтално сгъваема частич-
кова полумаска с клапа

Horizontal fold flat mask, valved

EN 149

FFP1 312

Двойно формована частичкова по-
лумаска с клапа, с активен въглен,
срещу миризми и пушек

Moulded Disposable Mask against
odours and fumes, valved

EN 149

FFP1 113

Хоризонтално сгъваема частич-
кова полумаска с клапа Typhoon

Horizontal fold flat mask, Typhoon
valve

EN 149

FFP1 315

Двойно формована частичкова
полумаска

Moulded Disposable Mask

EN 149

FFP2 121

Вертикално сгъваема частичкова
полумаска

Vertical fold flat mask

EN 149

FFP2 221

Хоризонтално
сгъваема частичкова
полумаска

Horizontal fold flat
mask

EN 149

FFP2 321

Двойно формована
частичкова полу-
маска с клапа

Moulded Disposable
Mask, valved

EN 149

FFP2 122
Вертикално
сгъваема частич-
кова полумаска с
клапа

Vertical fold flat mask,
valved

EN 149

FFP2 222

Typhoon

FFP2. ПДК НАД 12.5 – ЗА ТВЪРДИ И ТЕЧНИ АЕРОЗОЛИ НА ВОДНА И МАСЛЕНА ОСНОВА, ФИНО
ДИСПЕРСЕН, ТОКСИЧЕН  ПРАХ, ПАРИ, ЧАСТИЦИ ДИСПЕРСИЯ ДО 1 МИКРОН.

Хоризонтално сгъваема ча-
стичкова полумаска

Horizontal fold flat mask

EN 149

FFP1 311

Двойно формована частичкова
полумаска с клапа

Moulded Disposable Mask, valved

EN 149

FFP1 112

Частичкова полумаскаFFP1 311 Частичкова полумаскаFFP1 112

Частичкова полумаскаFFP1 212 Частичкова полумаскаFFP1 312

Частичкова полумаскаFFP1 113 Частичкова полумаскаFFP1 315

Частичкова полумаскаFFP2 121 Частичкова полумаскаFFP2 221

Частичкова полумаскаFFP2 321 Частичкова полумаскаFFP2 122 Частичкова полумаскаFFP2 222

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE        ОПИСАНИЕ /

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 
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Хоризонтално сгъваема ча-
стичкова полумаска с клапа

Horizontal fold flat mask, valved

EN 149

FFP2 322

Двойно формована частичкова полу-
маска с клапа, с активен въглен, срещу
миризми и пушек. 
Moulded Disposable Mask against odours
and fumes, valved. 
EN 149

FFP2 123

Хоризонтално сгъваема частич-
кова полумаска с клапа Typhoon

Horizontal fold flat mask, Typhoon
valve

EN 149

FFP2 325
Двойно формована частичкова полу-
маска с клапа, анатомична форма,
мрежесто PVC покритие, вътрешно
уплътнение за по-висок комфорт. 

Moulded Disposable Mask anatomic
shape, valved. 
EN 149

Двойно формована частичкова полумаска
с анатомична форма, мрежесто PVC
покритие, вътрешно уплътнение за
по-висок комфорт.

Moulded Disposable Mask anatomic shape

EN 149

Typhoon

FFP3. ПДК НАД 50 – ЗА ТВЪРДИ И ТЕЧНИ АЕРОЗОЛИ НА ВОДНА И МАСЛЕНА ОСНОВА, ФИНО ДИСПЕРСЕН,
ТОКСИЧЕН И РАДИОАКТИВЕН ПРАХ, ПАРИ, БАКТЕРИИ И ВИРУСИ, ЧАСТИЦИ ДИСПЕРСИЯ ПОД 1 МИКРОН

Вертикално сгъваема частич-
кова полумаска с клапа

Vertical fold flat mask, valved

EN 149

FFP1 232

Хоризонтално
сгъваема частич-
кова полумаска с
клапа

Horizontal fold flat
mask, valved

EN 149

FFP3 332
Двойно формована частичкова полумаска с
клапа, анатомична форма, мрежесто PVC по-
критие за по-голяма стабил-
ност, вътрешно
уплътнение за
по-висок ком-
форт.
Moulded Dispos-
able Mask
anatomic shape, valved.
EN 149

Хоризонтално сгъваема,
срещу много финодиспер-
сен токсичен прах, радио-
активен прах, фибри и
вируси, с клапа

Horizontal fold flat mask,
against very fine disperse
toxic dust, radioactive dust,
fibres and viruses, valved 

EN149:2001

FLEXINET FFP3 832 FFP3 DTC3BF NRD

Двойно формована частичкова по-
лумаска с клапа

Moulded Disposable Mask, valved

EN 149

FFP3 132

Частичкова полумаскаFFP2 123

Частичкова полумаскаFFP2 325 FFP2 822

Частичкова полумаскаFFP2 821

Частичкова полумаскаFFP2 122 Частичкова полумаскаFFP3 232

Частичкова полумаскаFFP3 332 Частичкова полумаскаFFP3 832 Частичкова полумаска5020095

Частичкова полумаскаFFP2 322

ФЛЕКСИНЕТ FFP2 822 / FLEXINET

ФЛЕКСИНЕТ FFP2 821 / FLEXINET FFP2 821

Хоризонтално сгъваема, 
срещу финодисперсен токсичен прах, с клапа

Horizontal fold flat mask, against fine disperse
toxic dust, valved 

EN149:2001 + A1:2009

Хоризонтално сгъваема полумаска5020092

FFP2 DTC3BF NRD

Частичкова полумаска

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 
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ПОСТАВЯНЕ НА ПОЛУМАСКА В 3 ЛЕСНИ СТЪПКИОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА
– Полумаски с едно или две филтърни гнезда за сменяеми частичкови, газови и

комбинирани филтри.
– Клапан за издишване с ниско съпротивление за лесно дишане.
– Анатомична форма, комфортен V-образен уплътнителен кант за по-добро

прилягане.
– Чашка за брадичката.
– Филтрите се поставят ниско с цел максимално широко зрително поле.
– Закрепване чрез лесни за нагласяване еластични ремъци с околожка, осигуря-

ващи оптимално прилягане на полумаската към лицето.
– EN 140

FILTERSPEC JSP Комбинация от защитни очила с частичкови полумаски със сменяеми филтри за защита на дихателните органи и
очите в замърсена среда. Оптимален комфорт при носене. Частичковите полумаски със сменяеми филтри са с клас на защита Р2 или Р3 (EN
1827) и се предлагат с клапа или без клапа, както и във варианти с активен въглен. 

ПОЛУМАСКИ СЪС СМЕНЯЕМИ ФИЛТРИ 

Очила отворен тип (EN 166.1.B.T): Еле-
гантен дизайн. Незапотяеми лещи, обра-
ботени против надраскване (без- цветни
или опушени); черни или бели регулируеми
рамки за максимален комфорт. Противо-
прахова маска с Р2 или Р3 филтър.

Safety spectacles with anti-mist and anti-
scratch coating.
EN 1827   EN 166

КОМПЛЕКТ ФИЛТЪР И ОЧИЛА ОТВОРЕН ТИП

ФИЛТЪРСПЕК / FILTERSPEC SPECTACLES

Уомплект ФИЛТЪРСПЕК – маска и
очила затворен тип
Филтър
С клапан черен
С клапан черен и активен въглен
С клапан черен
С клапан бял
С клапан бял и активен въглен
С клапан бял

AGB120-201-100

ASF02B-101-100 – P2
ASG02B-101-100 – Р2
ASG04B-101-100 – P2
ASG03B-101-100 – P3
ASG02B-100-100 – Р2
ASG04B-100-100 – P2
ASG03B-100-100 – P3

Полумаска с едно или две филтърни гнезда,
със сменяеми частичкови, газови, комбини-
рани филтри; термопластичен каучук.

Single or twin cartridge halfmask.

EN 140

Серия филтри с нископрофи-
лен дизайн за минимално на-
маляване на зрителното
поле. Байонетна връзка. 

A range of filters with low profile
design for minimum visual im-
pairment. Bayonet connection. 

EN 141, EN 143.

ПОЛУМАСКА МИДИМАСК /
MIDIMASK

ФИЛТРИ ФОРС 8 /
FORCE 8 FILTERS

Полумаска Мидимаск5020078 Полумаска Форс 8BHT003-OL5-000

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КОМПЛЕКТ ФИЛТЪР И ОЧИЛА ЗАТВОРЕН ТИП

ФИЛТЪРСПЕК / FILTERSPEC GOGGLES

Комплект ФИЛТЪРСПЕК – маска и очила отво-
рен тип
Филтър
С клапан черен
С клапан черен и активен въглен
С клапан черен
С клапан бял
Склапан бял и активен въглен
С клапан бял

ASF124-201-100

ASF02B-101-100 – P2
ASG02B-101-100 – Р2
ASG04B-101-100 – P2
ASG03B-101-100 – P3
ASG02B-100-100 – Р2
ASG04B-100-100 – P2
ASG03B-100-100 – P3

Очила затворен тип (EN 166.1.B.T): Не-
запотяеми лещи, обработени против на-
драскване (безцветни или опушени);
черни или бели рамки; еластичен и регу-
лируем широк ремък. Противопрахова
маска с Р2 или Р3 филтър.

Safety goggles with anti-mist and anti-
scratch coating.

EN 1827   EN 166

ПОЛУМАСКА ФОРС 8 / FORCE 8
Полумаска с две филтърни гнезда от
термопластичен каучук. Клапа Typhoon.
Нископрофилни филтри. Светлоотрази-
телни ленти. 4-точкова околожка. Може
да се ползва с частичкови, газови и ком-
бинирани филтри Force 8. 

Twin cartridge halfmask with Typhoon valve. 

EN 140 

АВЕК1Р3
AB1P2
Р3
А1Р2
А2Р3
А1
А2
АВ1
АВЕК1
Р2
Р2 с предфилтър

BMP520-011-700
BMP540-011-700
BMN390-011-700
BMP550-011-700
BMP300-011-700
BMN210-011-700
BMN190-011-700
BMN320-011-700
BMN330-011-700
BMN380-011-700
BMW380-000-700

А-1

А1Р2

AB1P2

Р3

Р2 с предфилтър

АВЕК1

А2Р3

АВЕК1Р3
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ФИЛТРИ OLYMPUS UNIFIT за МИДИМАСК / OLYMPUS UNIFIT FILTERS for MIDIMASK
Филтрите се доставят в комплект с клапан за вдишване. Така замърсеният или деформиран клапан се подменя с подмяната
на филтъра. Почистването на маската не е възпрепятствано от наличието на филтър или филтърно гнездо. Леки и устой-
чиви на механични въздействия. Към филтъра може да се добави филтърна вложка Р2 или Р3, прикрепена с капак, за комбини-
рана защита от газове и частици и удължаване живота на филтъра. Газови и комбинирани филтри – EN 141. Частичкови
(прахови) филтри – EN 143

Цветен код Тип

OFA1 А1

OFA2 А2

OFB1 В1

OFE1 Е1

OFK1 К1

OFP2 Р2 

OFP3 Р3

OFABEK АВЕК 1

КАПАК ЗА ПРЕДФИЛТЪР С
ФИЛТЪРНА ВЛОЖКА Р2 ИЛИ Р3
FILTER COVER WITH PREFILTER
P2 OR P3

ПАУЪРКАП АКТИВ / POWERCAP ACTIVE JSP

PowerCap ® Active ™ е леко, здраво, с модерен и ергономичен дизайн комбинирано
устройство, работещо с положително налягане (EN12941)
Предназначена да предпазва потребителя от замърсители и прахови частици във въздуха,
PowerCap ® Active ™ е с отлични показатели при работа в много прашна среда (лека про-
мишленост, селско стопанство, озеленяване, хранително-вкусовата промишленост и др.).
Комбинирана е с лицев визор за допълнителна защита от летящи ча-
стици и пръски течности. (EN166 1B). Доставка на филтриран въздух
160 литра в минута при нулево съпротивление при дишане. Използва
JSP Hardcap за защита на главата  (EN812).
Батериите са разположени в задната част и издържат 8 часа не-
прекъсната работа без презареждане. Позволяват презареждане и по
време на работа.

Power supplied ventilating device 160l/min with hardcap and face shield.

Пауъркап АктивCAE602-941-100

ПОЛУМАСКА ПРОФАЙЛ 2 / PROFILE 2
Полумаска с 2 сменяеми филтъра, съчетаваща комфорт, надеждна защита и ниско
съпротивление при дишане.
Материал: олекотен еластомер, мек и удобен за дълготрайна употреба. 
Широки защитени клапи осигуряват ниско съпротивление при дишане и минимизират
количеството остатъчен СО2 под маската. 
Околожка и катарама на врата разпределят теглото на маската равномерно. 
Лесно поставяне и регулиране. 
Неалергичен материал. Три размера. Нископрофилни обърнати назад филтри. 
Защита на филтрите и издишващия клапан от искри, пръски и замърсители. 
Всеки филтър (серия Pro 2) е комплектован със защитен капак за предфилтър. 
Частичкови, газови и комбинирани филтри. 

Twin cartridge halfmask with higher comfort and low exploatation costs. 

EN 140  EN 14387  EN 143

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Полумаска Профил 25030316

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 
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ПРОФАЙЛ 2 – частичков, комбиниран и газов
– Р3, А1, А2, А1В1Е1, А1В1Е1К1, А1-Р3, А2-Р3, А1В1Е1-Р3 и А1В1Е1К1- Р3
– Байонетна връзка
– Всеки филтър е оборудван със защитен капак за филтър.
– Филтрите са изтеглени назад при поставяне на маската Профиле 2 за
баланс и ненарушена видимост

Bayonet locking, each filter complete with pre-filter cover. Swept back for balance
and unobtrusive wearing comfort.

Материал: естествен каучук, силикон или хлоропрен. Различни варианти
за визори според материала (поликарбонатен, полиамиден, триплексов).
Широк уплътнителен V-образен кант за по-голям комфорт и плътно при-
лягане към лицето. Специална вътрешна полумаска с еднопосочни клапи
спомага за намаляване нивото на СО2 под маската. Въздушният поток при
вдишване е насочен директно към визора, предотвратявайки неговото за-
мъгляване. Защитен говорен апарат, позволяващ лесна комуникация. Ре-
гулируема 5-точкова еластична система за закрепване към главата, с
катарами за бързо закопчаване. Универсална резба за поставяне на филт-
рите. 

Full face mask with 1 cartridge. 

EN 148-1 EN 136

Цяла лицева маска Сари5030010 Цяла лицева маска Провижън5030035

Има приложение във всички клонове на индустрията, пожарните и аварийни
служби.  Материали: Лицева част – специален еластомер 'Procomp', неалер-
гичен, устойчив на химикали, топлина, износване и разкъсване. Вътрешна
полумаска – неалергичен, прозрачен, мек силикон. Визор: поликарбонатен.
Характеристики: Т – образен уплътнителен кант. Вътрешната полумаска
спомага за намаляване до минимум съдържанието на СO2. Директно насоч-
ване на въздушния поток към визора. Ниско съпротивление при дишане. Го-
лямо поле на зрение, благодарение на широкия панорамен визор, плосък
профил на маската и разположението на филтъра.  Високо ефективно го-
ворно устройство, разделя ниските от високите честоти. Лесна поддръжка
и смяна на компоненти. Възможност за поставяне на втори филтър, включ-
ване към филтриращ дихателен
апарат или линия за по-
даване на сгъстен
въздух. Универсална
резба за поставяне
на филтрите. 

Full face mask for

firefighters
EN 148-1. 
EN 136 class 3

МАСКА ПРОМАСК / PROMASK SCOTT 

Използват се с частичкови, газови и комбинирани филтри, в комбинация с енергийно захранвани филтриращи дихателни апарати,
линии за подаване на сгъстен въздух и изолиращи дихателни апарати.

ЦЕЛИ ЛИЦЕВИ МАСКИ

МАСКА САРИ СКОТ / SARI SCOTT 

ФИЛТРИ ПРО2 ЗА ПОЛУМАСКА ПРОФАЙЛ 2 /
PRO 2 FILTERS FOR HALF-MASK PROFILE 2

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Р3

А1

А1-Р3

A1B1E1K1-P3

A1B1E1

A1B1E1K1

5030317

5030335

5030334

5030333

5030346

5030342

частичков 
филтър за полумаска
ПРОФАЙЛ 2

комбиниран филтър
за полумаска 
ПРОФАЙЛ 2

газов филтър 
за полумаска ПРОФАЙЛ 2
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КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ /  TECHNICAL INFORMATION
Съпротивление при дишане / Sari EN 136
Breathing resistance
Вдишване / Inhaling

30 l/ min < 0.2 mbar Max 0.5 mbar
95 l/ min < 1.1 mbar Max 1.5 mbar

Издишване / Exhaling < 0.3 mbar Max 3.0 mbar
COІ – съдържание / content < 0.8 % Max 1.0 %
Обратно просмукване / Inward leakage < 0.01 % Max 0.05 %
Поле на зрение / Field of vision
Ефективно / Effective 77 % Min 70 %
Бинокулярно / Overlapped 84 % Min 80 %

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ /  TECHNICAL INFORMATION
Съпротивление при дишане / Promask EN 136
Breathing resistance
Вдишване / Inhaling

30 l/ min < 0.3 mbar Max 0.5 mbar
95 l/ min < 0.8 mbar Max 1.5 mbar

Издишване / Exhaling < 1.05 mbar Max 3.0 mbar
COІ – съдържание / content < 0.4 % Max 1.0 %
Обратно просмукване / Inward leakage < 0.01 % Max 0.05 %
Поле на зрение / Field of vision
Ефективно / Effective 85 % Min 70 %
Съединителна връзка/ Thread EN 148-1 – 40 mm

Vision 3 е проектирана за работа с дихателните апарати на Scott във
сфери на индустрията, в т.ч. и за ползване от пожарни и аварийни
служби. Маската е с широк панорамен Torodial визор, изработен от ударо-
устойчив поликарбонат, наезапотяем; с регулируеми ремъци, с петточ-
ково захващане; с разговорна диафрагма, разделяща
ниските и високи честоти; вътрешна полумаска с
еднопосочни клапани намаляваща до минимум
нивото на СО2. Маската може да бъде из-
ползвана с различни видове каски. Мате-
риали: Лицева част – неалергичен,
устойчив на химикали, топлина, изно-
сване и разкъсване силикон. Вътрешна
полумаска – неалергичен, прозрачен, мек
силикон. Визор: поликарбонатен, незапо-
тяем, устойчив на надраскване. Ремъци:
еластичен каучук. Околожка: мрежеста
кевларена или полиестерна. Резба за по-
ставяне на филтрите.  EN 148-1

Full face mask with panoramic visor.  

EN 136 class 3

МАСКА ВИЖЪН 3 СКОТ / VISION 3 SCOTT

4 размера1071671

АКСЕСОАРИ
ЗА SARI,
PROMASK,
VISION 3 Качулка за заварчици /

Welding hood012797
Рамки за диоптрични очила / RX spectacles012190

• Предпазна маска за въоръжените сили, правоприлагане, органи за Гражданска за-
щита.

• Дизайн за употреба в екстремни условия – защита срещу химични, биологични,
ядрени и радиологични агенти, включително срещу зарин и иприт.

• Поставяне и сваляне за не повече от 10 секунди.
• Ефективно влагоотвеждане благодарение на насочения надолу канал за издиш-

ване.
• Защитена говорна диафрагма за оптимална комуникация. 
• Вграден адаптор с изолиращо уплътнение за хигиенично и комфортно приемане

на течности и течна храна в полевни условия.
• Комфортна 6-точкова полиестерна околожка
• Хипоалергенна силиконова вътрешна маска
• Устойчива на високи температури, пара и озон
• Здрави полиамидни лещи с отлично светлопредаване
• Съвместима с филтри на 40-мм резба по стандартите на NATO
• Тегло: 460 г (720 г с филтър)

Protective mask for the armed services, law enforcement, Civil Defense authorities. Designed for
use in extreme conditions – protection against biological, nuclear and radiological agents, including
sarin and mustard gas.. Donning and doffing for less than 10 seconds. Effective moisture drainage
through downward exhale channel. Protected speech diaphragm for optimum telecommunication.
Integrated drinking tube for hygienic and comfortable intake of liquids. Soft 6-point polyester har-
ness. Hypoallergenic silicone inner mask. Resistance to high temperatures, steam and ozone.
Durable polyamid lenses for excellent light transmission. Compatible with 40-mm threaded filters
to NATO standards. Weight: 460 g (720 g with the filter). 

EN 136

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

ПРОТИВОГАЗОВА МАСКА М95 / M95 FULL FACEPIECE M95FF-2332

ПРОТИВОГАЗОВА МАСКА М95 / 
M95 FULL FACEPIECE 

Визьор за заварчици за САРИ/
Welding shield for SARI011697
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АКСЕСОАРИ ЗА SARI, PROMASK, VISION 3

Изключително лек – само 765 гр. Подаван въздух:
180 л/мин. Носи се с колан на кръста. Време за
работа без презареждане: 8 часа. Модели с ча-
стичкови и газови филтри. 

Low weight powered respirator. 
EN 12941

PVC качулка с полутвърд визор   Качулка от нетъкан текстил      Каска с визор                      Шлем за заварчици

CBB610-211-100 
CCA630-211-100 

Автоматичен електронен
контрол на подаването на
филтрирания въздух. Дебит
на подавания въздух: 65 или
120 л/мин., в зависимост от
лицевата част. Компактната
структура и малките раз-
мери предлагат ергономично
и лесно носене, включване и
контрол. Мощна NiCd бате-
рия осигурява време на ра-
бота над 8 часа. Модел за
работа в потенциално ексло-
зивна среда (Autoflow Ex)

Automatic air control powered respirator.Provides 2 flow rates – 65
l/min and 120 l/min. Comfortable to wear even for extended periods -
low breathing resistance. The NiCd battery offers over 8 hour service
with a single charge. Version Ex for potentially explosive atmospheres.

EN 12941 EN 12942

Атофлоу5030017

Енергийно захранваните дихателни апарати се използват в среда със съдържание на кислород от 17% до 24%. Апаратите се захранват с батерии, филтрират окол-
ния въздух и го подават в пространството под качулката, щита или цялата лицева маска. 

ЕНЕРГИЙНО ЗАХРАНВАНИ ДИХАТЕЛНИ АПАРАТИ / POWERED RESPIRATORS

Jetstream с частичков филтър
Jetstream с газов филтър

ДЖЕТСТРИЙМ JSP / JETSTREAM JSP

Корпус устойчив на  удар, висока температура, химикали, пръски разтопен метал. 3-годишна гаранция
на вентилиращото устройство. Компактната структура и малките размери. Ниското ниво на шума при
работа на вентилатора. По избор презрамки и поддържащ колан. Снабден с микропроцесорно управление
на въздушния поток. Вградената система за контрол следи състоянието на вентилаторния комплект и
регулира скороспа на въздушния поток. Дисплей показва капацитета на батерията и съпротивлението
на въздуха. Звуков сигнал информира когато батерията се изтощи или не може да се достигне мин.
дебит. Proflow включва регистрираща данните функция, която автоматично записва информацията при
употреба. Сервизният софтуер се предлага за проследяване историята на всеки индивидуален модел и
за сигурна идентификация на продукта. Всички съставни части са лесни за замяна и поддръжка. Мощна
NiMH батерия осигурява време на работа 7-15 часа в зависимост от използваната комбинация филтър/
лицева част.  Налична ЕХ версия, сертифицирана за работа във взривоопасна среда. 
Durable powered respirator, chemical resistant.  ЕX-certifed version available
EN 12941 EN 12942.

ЛИЦЕВИ ЧАСТИ ЗА PROFLOW SC/ AUTOFLOW / FACE PIECES FOR PROFLOW SC/ AUTOFLOW

ПРОФЛОУ SC СКОТ / PROFLOW SC SCOTT

АУТОФЛОУ СКОТ / AUTOFLOW SCOTT

Профлоу
Профлоу ЕХ

5030059
5063781

Цяла лицева маска AUTOMASK – Многофункционален
PROVIZOR – олекотен лицев
щит със силиконово уплътнение

PROCAP FLOWHOOD 1/ FLOWHOOD
2 – Полукачулка / Качулка

WS-ТF – Шлем за заварчици 

ЛИЦЕВИ ЧАСТИ ЗА JETSTREAM / FACE PIECES FOR JETSTREAM

ПВХ качулка за САРИ /
PVC hood for SARI011699 

Хелиоматичен визор за
щит за заварчици / Auto-
shade electro optical filter for

063298 Носител на данни / 
Data carrier141090

Уред ПРОТЕСТЕР за измерване
на подсмукването / Leak-tightness

test device PROTESTER
141080
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Автоматичен електронен контрол на подаването на филтрирания въздух. Подаван въздух: 170 л/мин.
Възможност за допълнително подаване на въздух: 15 л/мин. Използва се с 3 бр. частичкови, газови или
комбинирани филтри (EN148-1). Носи се с колан на кръста. Батерия: NiMH. Време за работа без преза-
реждане: 10-18 ч. Много ниско ниво на шум <6 dB. Тегло: 1500 гр. Модел, сертифициран за работа в по-
тенциално експлозивна среда. 

Powered respirator with 3 filters and long working time. 
EN 12941

ЛИЦЕВИ ЧАСТИ ЗА COMPACT AIR / FACE PIECES FOR COMPACT AIR

КОМПАКТ ЕЪР ХАНИУЕЛ / COMPACT AIR HONEYWELL

Компакт еърА150102-00

Junior A VL 
Цяла лицева маска Combi VL Каска с визор

Junior B VL – Качулка 
с полутвърд визор

Alpha VL – Шлем за 
заваряване

Характеристики: Корпус от композитен материал, подсилен с висо-
кокачествен полимер. Така се постига отлична удароустойчивост,
бавно „стареене” на материала, висока устойчивост на агресивни
среди и температурни амплитуди. За изработването на филтъра е из-
ползван специалиен активен въглен с голяма пореста повърхност. Ши-
роките филтърни канали на предната решетка намаляват
съпротивлението на въздушните потоци до минимум. Голямата филт-
рираща повърхност на филтрите осигурява висок капацитет и ниско
съпротивление при дишане. Допълнително могат да се поръчват пред-
филтри и филтърни капаци за удължаване живота на филтъра. Стан-
дартна резба 40 мм. 

Fibreglass filter housing, polymer reinforced, achieving high impact resistance,
low ageing, excellent resistance to aggressive environments and extreme tem-
peratures. Large porous surface filter element. Wide filter channels on the front
grid decreasing the resistance of the airflow. Large filtering surface of the particle
filter for low breathing resistance. Additional pre-filters and covers for prolonged
life and increased protection. Standard connector, 40 mm thread.

EN 141,   EN 143,  EN148

ФИЛТРИ / FILTERS

Pro 2000 – ЧАСТИЧКОВИ, ГАЗОВИ И КОМБИНИРАНИ ФИЛТРИ  за ЦЕЛИ МАСКИ и
ЕНЕРГИЙНО ЗАХРАНВАНИ ДИХАТЕЛНИ АПАРАТИ

НАЙ-ОБЩ ВИД С РАЗРЕЗ 
НА ТРИТЕ ОСНОВНИ  ВИДОВЕ ФИЛТРИ

1) Тяло на кутията
2) Дънен диск
3) Нетъкан диск
4) Въглеродно легло
5) Нетъкан диск
6) Междинен диск
7) Частичков филтър
8) Капак

Частичков филтър                                        Газов филтър                                     Комбиниран филтър

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КОНСТРУКЦИЯ НА КОМБИНИРАН ФИЛТЪР НА SCOTT SAFETY
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Технически данни:

Филтриращите устройства за сгъстен въздух ASU 300 и ASU 600 служат за филтриране на газове, изпарения, частици и
аромати. Включва конектори за 2 потребителя. Индикатор за налягането улеснява следенето на състоянието на филтри-
ращия елемент. 
EN 139   EN 270   EN 271

AFU 300 / AFU 600

СИСТЕМИ ЗА ПОДАВАНЕ НА СГЪСТЕН ВЪЗДУХ /  COMPRESSED AIR FLOW SYSTEMS

Система за подаване на сгъстен въздух
Работно налягане Макс. 10 бара
Работна температура 4 – 40 °С

Шланг за сгъстен въздух (препоръчва се)
Работно налягане при 10 м. 4.5 бара
Работно налягане при 30 м. 5.0 бара

Дихателен шланг
Работно налягане Макс. 10 бара
Работна температура 4 – 40 °С

Регулатор
Работно налягане Макс. 10 бара

Вентил за редуциране на потока
Минимален поток 120 л./мин.
Максимален поток 300 л./мин.

1
2

3
4 5 6

7 8 9 10

11

1. PROMASK COMBI
2. KESAF
3. SILAIR
4. AUTOMASK
5. AUTOMASK LITEHOOD
6. SANDRO

7. Клапан за регулиране на въздушния поток / 
Flow control valve

8. Шланг / Air supply hose
9. Редуциращ клапан / Pressure reducer valve
10. Измерител на въздушния поток / Flow meter
11. PASU 3

Характеристики / предимства: Системите за подаване на сгъстен въздух на Scott Health & Safety са предназначени да осигуряват безопасност в
различни рискови работни среди. Въздухът се доставя до лицевата част посредством въздушен шланг. Въздушният поток се контролира от регула-
тор, монтиран на колана или от филтриращото устройство, в зависимост от лицевата част. Обемът подаван въздух се проверява посредством из-
мерител на въздушния поток. Системите за подаване на въздух осигуряват: Защита срещу газове, изпарения, прах, мъгла, частици и пари.  Безопасна
дихателна система без подсмукване. Време за работа, независещо от живота на филтъра.  Липса на съпротивление при дишане. Ниски експлоата-
ционни разходи.

300 л/мин. (1 потребител)
600 л/мин. (2 потребителя)

AFU300
AFU600

ФИЛТРИ PRO 2000 SCOTT – ЧАСТИЧКОВИ, ГАЗОВИ И КОМБИНИРАНИ 
PRO 2000 SCOTT – PARTICLE, GAS AND COMBINED FILTERS
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АВТОНОМНИ ДИХАТЕЛНИ АПАРАТИ С ОТВОРЕН ЦИКЪЛ / SELF CONTAINED BREATHING APARATUS
Апаратите работят със сгъстен въздух, подаван от цилиндър или линия за подаване на въздух, като издишвания въздух се отделя в атмосферата (отворен цикъл).

Апарат, работещ със сгъстен въздух за ползване в индустриални условия, с високо ниво на дихателна
защита. 

Комплектът включва: 
• Носеща рама (самар) – изработен от композитни антистатични материали. 

• Коланите са олекотени и трудногорими, с 50% съдържание на Kevlar / Nomex. 

• Пневматична система – състои се от двустепенен  редуцир вентил–въздухът от бутилката се намалява
до средно налягане – между 5.5 и 11 бара.

• Белодробен автомат: опростено, саморегулиращо се пружинно и бутално устройство, редуциращо допълни-
телно налягането на въздуха, подаван към маската и активиращ подаването на въздух с първото вдишване
на ползвателя.

• Манометър – фотолуминесцентен екран и противоударен защитен корпус. 

• Защитна система, ограничаваща загуба на въздух при повреда в шланга на манометъра. 

• Аларма – звукова сигнализация, активираща се при спад на налягането в системата под 55 бара + 5 бара. 

Използва се с цели лицеви маски Promask или Vision III. Апаратът може да се ползва с композитни (олекотени) или
стоманени бутилки с обем от 4.7 до 11 л. (200 или 300 бара). 
Възможност за свързване към линия за подаване на сгъстен въздух.

Class 1 SCBA for use in the industry.
EN 137 class 1

Контур 100 / Kontur 1001045573

Апарат, работещ със сгъстен въздух за ползване при противопожарни и евакуа-
циони действия в индустриални условия, с високо ниво на дихателна защита. 
PROPAK са предназначени за работа с 1 или 2 цилиндъра и са специално проектирани за
погасяване на пожари. 
Комплектът включва: 
• Носеща рама (самар), разработена от SCOTT за дихателни апарати PROPAK. Изра-

ботен от композитни материали (над 50 % KevlarTM/NomexTM) с понижена горимост.
Носещият самар се състои от плоча за гърба, регулеруеми ремъци за носене и пнев-
матична система, включваща цилиндричен конектор, редуктор, мерителна тръба за
налягане, сигнализатор и вентил. Носещият самар за  Propak DUO има ортопедична
форма  и разпределя тежестта равномерно върху бедрената и лумбалната области. 

• Пневматична система –  от двустепенен  редуцир вентил – въздухът от бутилката
се намалява до средно налягане – между 5.5 и 11 бара. Въздухът от бутилката минава
през частичков филтър от обгорен бронз в съединителя на бутилката, предпазващ
пневматичната система, след това през къс по дължина обшит шланг за високо на-
лягане до изходния колектор с ограничител на налягането. 

• Белодробен автомат – опростено, саморегулиращо се пружинно и бутално устрой-
ство, редуциращо допълнително налягането на въздуха, подаван към маската и акти-
вира подаването на въздух с първото вдишване на ползвателя. 

• Манометър – фотолуминесцентен екран и противоударен защитен корпус. 
• Защитна система, ограничаваща загуба на въздух при повреда в шланга на мано-

метъра. 
• Аларма – звукова сигнализация, която се активира при спад на налягането в систе-

мата под 55 бара + 5 бара. 

Използва се с цели лицеви маски Promask или Vision III. Апаратът може да се ползва с ком-
позитни (олекотени) или стоманени бутилки с обем от 4.7 до 11 л. (200 или 300 бара). 
Възможност за свързване към линия за подаване на сгъстен въздух.

Class 2 SCBA for use by firefighters and emergency. 

EN 137 class 2 

ПРОПАК / PROPAK – SCOTT 

Пропак / Propak2015294

КОНТУР 100 / CONTОUR 100 – SCOTT

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 
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Най-ниско съпротивление при вдишване от всички апарати при всяко ниво на налягане на кислородната бу-
тилка. Капацитет на моментно обработване на въздух 6 л. Вентилира само използван въздух. Създаден специално
за ползване от астронафтите при мисии на Луната и внедрен на въоръжение в Специалните части на САЩ. Тегло
14.9 кг. Размери – 584 x 439 x 178 мм. Капацитет на кислородната бутилка 440 л (207 бара), изработена от изключи-
телно лек материал. Постоянно подаване на въздух от 1.8 л в минута. Цветен индикатор показващ състоянието
на охладителите – зелена светлина за индикация, че охладителя е с пълен капацитет на действие, червена светлина
за оставащи 25% от капацитета, синя светлина за смяна. Абсорбатор с нова технология, негранулиран, непоглъщащ
прах и мръсотия при ползване или съхранение и транспортиране на апарата, лесно сменяем без да се разглобява или
сваля апарата от гърба на работещия. Манометър отчитащ кислорода в бутилката, звуков сигнал отчитащ 25%
оставащ кислород в бутилката. Външни части от негорим материал, високотехнологична сплав от полимер с нишки
от неръждаема стомана за висока защита. Издържа на температури до –15 C°. Време за работа: 4 часа. Батерия
подменяща се на 6 месеца. Най-евтина поддръжка от всички изолиращи дихателни апарати със затворен цикъл, не
е необходима подмяна на частите за определен период от време (подмяната на клапана, редуцир вентила и др. се
извършва само при повреда). Подмяна на охладителите без да е необходим да се сваля апарата от гърба на работе-
щия и без да е необходимо да се сваля капака на апарата или да се разглобява. Абсорбира и отделя влагата от кон-
денза, създаден в маската. Тежестта на апарата е концентрирана в областта на хълбоците вместо в областта
на раменете, което значително намаля умората при продължително ползване. Клапан за обезопасяване на апарата
в случай на повреда в кислородната бутилка. Изключително тънък корпус което позволява носене под защитно об-
лекло без това да води до дискомфорт по време на работа. Възможност за ползване с маска Scott Vision 3.

SCBA with 4 hours working time for use by firefighters.  EN 145  EN 137

БИОПАК 240R / BIOPAK

Биопак 240R / Biopak 240 RBP240R

АВТОНОМНИ ДИХАТЕЛНИ АПАРАТИ СЪС ЗАТВОРЕН ЦИКЪЛ / CLOSED CIRCLE SCBA
Апаратите ползват кислородна бутилка. Издишваният въздух се пречиства чрез въглеродни абсорбатори, обезвлажнява се чрез влагоуловители, охлажда се и се обо-
гатява с кислород в дихателната камера, откъдето се подава към маската. (затворен цикъл).  По този начин се осигурява значително по-дълго време за работа (4 ч).

БЪРЗА СМЯНА НА ОХЛАДИТЕЛНАТА СИСТЕМА

Охладителните кутии са отделени за бърза смяна без необходимост от отва-
ряне на корпуса и нарушаванее на положителното налягане. Външните капаци
се завъртат, сменят се цилиндрите и капаците се поставят обратно.

Durable, freezable cooling canisters for quick replacement without loss of positive pres-
sure.

ПО-БЪРЗ И ПО-ЛЕСЕН ЗА РАБОТА СО СКРУБЕР

Уникалните скрубери с твърда сърцевина на BioPak 240 Revolution използват CО2
абсорбент в пълнители за еднократна употреба за по-бърза смяна и раз-
гръщане. Не се вдлъбват, разпрашват или слягат при транспортиране, елими-
нират потенциалните грешки при пълнене, съдържат интегрален печат, и
изолират техническото лице или крайния потребител от директен контакт с
корозивни химикали.

Unique solid core scrubbers with CО2 absorbent in disposable cartridges for faster re-
placement and deployment. They do not channel, dust, or settle during transportation,
the refilling errors are minimized. Integral sealing for isolation of the technician or end
user from direct contact with corrosive chemicals.

ПОСТОЯННА ОБРАТНА ВРЪЗКА КЪМ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Статусът на подаване на О2 се следи от измервателен уред за налягането с
визуална и звукова алалрма при 25% оставащ запас.

The BioPak 240 Revolution keeps the user completely aware of unit status and oxygen
supply via visual and audible alarms.

ВОДНА СИСТЕМА С ПРЕВЪЗХОДНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Система за подаване на вода
• 1.5-литров (50 oz) резервоар
• Нисък профил за по-добро прилягане под облеклото
• Широк отвор за по-лесно пълнене и почистване
• Устойчиви на пробив материали
• Полево-тествана надеждност

• Hydration system with drinking port
• 1.5-Liter (50 oz) reservoir
• Low profile fits under protective gear
• Wide fill-port for easy filling and cleaning
• Rupture resistant materials
• Field tested reliability

СЪЗДАДЕН ЗА БЕЗОПАСНОСТ

• Корпус от композитен материал, подсилен със специални влакна 
• Подсилена дихателна камера
• Бързо ръчно разкачване на шланга, предотвратяващо загуба на кислород при

повреда на линията към измервателните уреди
• Електронна аларма при 25% оставаща наличност на кислорода
• Трудногорима сбруя
• Скрубер с твърда сърцевина и CО2 абсорбент

• Stainless steel fiber-reinforced housing 
• Hardened breathing chamber
• Manual quick disconnect prevents O2 loss if  the gauge

line is damaged
• Electronic alarm at 25% oxygen supply
• Flame-retardant harness
• Solid Core Scrubber® CO2 absorbent

ЛИЦЕВА МАСКА ОТ НАЙ-ВИСОК КЛАС

BioPak 240 Revolution се използва  в комбинация с 
цялолицевата маска на Scott PRO PP:
• Гласов предавател за повишена яснота на комуникацията
• 5-точкова регулируема околожка за по-добро прилягане
• Магнитна чистачка за почистване на външната и вътрешната повърхност
на визьора без нарушаване на уплътнението
• Опционна водна система с порт за пиене

The BioPak 240 Revolution features the 
Scott PRO PP full-face mask:
• Voicemitter for increased communication clarity
• 5-point adjustment harness for better fit
• Magnetic lens wiper for the internal and 
external surface without breaking seal integrity.
• Optional hydration system drink port

ПОВИШЕНА ЕРГОНОМИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

• Тънък профил, не ограничаващ движенията при носене под предпазно облекло 
• Изцяло подплатена ергономична сбруя, разпределяща тежестта между бед-
рата и раменете
• Влагата, генерирана в системата по време на употреба, не постъпва в мас-
ката

• Slim profile without restricting movement when worn under protective clothing
• Fully padded ergonomic harness distributes weight between the hips and the shoulders
• Moisture generated within the system during use is prevented from reaching the face-
piece

За други ЛПС за пожарникари, моля, вижте раздел ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ЗА ПОЖАРНИКАРИ. ПОЖАРНИКАРСКО ОБОРУДВАНЕ, стр. 116-124
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ЕВАКУАЦИОНЕН САМОСПАСИТЕЛ 
EMERGENCY ESCAPE BREATHING DEVICE

10-минутно действие

15-минутно действие

10-минутно действие антистатичен

15-минутно действие антистатичен

ELSA-10-B

ELSA-15-B

ELSA-10-B-AS

ELSA-15-B-AS

ФУГЕ Самоспасител – стоманен цилиндър

ФУГЕ Самоспасител – композитен цилиндър
P/N 403030000

P/N 40303000С

• Unique cuboid design of the hood with elastomeric neck seal for easy donning and excelletn visibility. 
• Automatic activation – a constant flow of air is provided upon opening the ELSA bag. 
• 10 or 15 minute versions available. 
• Hood design enables it to be worn by those with beards or glasses. 
• In compliance with EN1146. 
• High-visibility colour of the bag, fire-retardant material – resistant to chemical splashes, anti-staitc version

available for operation in potentially explosive atmospheres. 
• Weight: 4.8 kg (10 minute) and 5.6 kg (15 minute). 
• Dimensions: 510(520) мм Х 340 мм Х 135 мм

• Уникален кубовиден дизайн на качулката с еластомерно уплътнение на врата за лесно поставяне
и отлична видимост. 

• Автоматично активиране – осигурява се постоянен приток на въздух при отварянето на чантата. 
• Версии с 10- и 15-минутно действие. 
• Дизайнът на качулката позволява носенето є от хора с брада и очила. 
• Отговаря на изискванията на EN1146. 
• Чанта в цвят с висока видимост, от трудногорима материя и устойчива на пръски от химикали,

налична е и в антистатична версия за работа в потенциално експлозивни атмосфери.  
• Тегло: 4.8 кг (10-минутно действие), 5.6 кг (15-минутно действие). 
• Размери: 510(520) х 340 х 135 мм.

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

ЕВАКУАЦИОНЕН САМОСПАСИТЕЛ
EMERGENCY ESCAPE BREATHING DEVICEФУГЕ / FUGE

ЕЛСА / ELSA

• Комфортна маска от киселино-устойчива гума.
• Чанта за носене в жълт цвят с висока видимост и светлоотразителни ивици. 
• Стоманен или композитен цилиндър – 2 л/300 бара.
• 15-минутно действие. 
• Комфортна маска с поликарбонатен панорамен визьор. 
• Белодробeн автомат с копче за допълнително подаване на въздух. 
• Отговаря на изискванията на EN402:2003, сертифициран съобразно 

Директива PED 97/23/EC. 
• Тегло: 6.5 кг с пълен стоманен цилиндър

• Сomfortable EPDM mask.
• Carrying bag in high-visibility yellow colour, equipped with photoluminescent strips. 
• Composite or steel cylinder – 2 l / 300 bar. 
• 15-minute action. 
• Comfortable mask with panoramic polycarbbonate visor. 
• Demand valve with supplementary supply button. In compliance with EN402:2003, 
certified to Directive PED 97/23/EC. 

• Weight: 6.5 kg with a fully charged steel cylinder.
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50-минутно действие. Версия с 15-минутно
действие. Ниско тегло и компактни размери. 
Съгласно изискванията на EN 13794:2002.
Индикатор за влага, позволяващ проверка на
херметичността без допълнително оборуд-
ване. Тегло: 3 кг. Размери: 26 х 15 см.

Self-rescuer with 50-minute action. 15-min action
version available. Lightweight – 3 kg and small size
– 26 x 15 cm. In compliance with EN13794:2002.
Humidity indicator allowing check of the tightness
without additional equipment.

SSS-1PV KS 

50-минутно действие

15-минутно действие

SSS-1PV KS 00000902

SSS-1PV KS 00000901Самоспасител / Self-rescuerCI-30 KS

САМОСПАСИТЕЛ
SELF-RESCUER

САМОСПАСИТЕЛ
SELF-RESCUER

30-минутно действие. Ниско тегло и ком-
пактни размери. Съгласно изискванията на
EN 13794:2002. Индикатор за влага, позво-
ляващ проверка на херметичността без
допълнително оборудване. Тегло: 2.46 кг.
Размери: 20 х 20 х 12 см.

Self-rescuer with 30-minute action. Lightweight
– 2.46 kg and small.  Size – 20 x 20 x 12 cm. 
In compliance with EN13794:2002. Humidity in-
dicator allowing check of the tightness without ad-
ditional equipment.

CI-30 KS

Зевс U / Zevs UTU 2568-523-05795731-2011

ЗЕВС U / ZEVS U 
• За защита от токсични и възпламеними продукти по време на пожар. 
• Съответства на изискванията на EN 403:2004, клас S. 
• Отлична устойчивост на високи температури: 200°С – 1 мин., 800°С – 5 сек. 
• Не затруднява вербалната комуникация. 
• Универсален размер.

• For protection against toxic & combustible substances during fire. 
• In compliance with EN 403:2004, class S.  
• Excellent resistance to high temperatures: 200°С – 1 min, 800°С – 5 sec. 
• Does not hamper verbal communication. 
• One size fits all.

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

ФИЛТРИРАЩО УСТРОЙСТВО ЗА ЕВАКУАЦИЯ ПРИ ПОЖАР
FILTERING DEVICE FOR ESCAPE FROM FIRE

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

ФИЛТРИРАЩО УСТРОЙСТВО ЕВАМАСК / EVAMASQUE FILTERING DEVICE1728570

ЕВАМАСК / EVAMASQUE
• Осигурява ефикасна защита при евакуация от замърсени среди, в които атмосферният кислород 

е над 17%. 
• Подходящо за употреба в химическата и нефтопреработващата индустрия поради широкия 

спектър филтрирани газове от АВЕК филтъра. 
• Съвместимо с предпазни очила и каски. DIN 58647-7.

• Provides effective protection during the evacuation of accidentally polluted area 
which volume of oxygen in atmosphere is more than 17%. 

• It is particularly suited to the conditions of use in oil & gas and chemical 
industries due to its broad spectrum gas  filtration coverage 
with the ABEK filter. 

• It is also compatible with other items of PPE such as spectacles or 
helmets The EVAMASQUE is compliant with the DIN58647-7 standard.

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

ФИЛТРИРАЩО УСТРОЙСТВО
FILTERING DEVICE



Ръкавици за пожарникари / Firefighters glovesEN 659

ЗАЩИТА НА РЪЦЕТЕ / HAND PROTECTION

Здраве и Безопасност            Health & Safety 47

Общи изисквания към ръкавици / General requirements for gloves
Проектиране, дизайн и конструкция; Безвредност; Съхранение; Информация за nродукта, опаковка и маркировка; Размери;
Комфорт и ефективност; Почистване / Design and construction; Harmlessness; Storage; Size; Comfort and efficiency; Manufacturer
indentifivation and product marking; Cleaning.

EN 420

Механични опасности / Mechanical risks
Съпротивление на претриване; Съпротивление на срязване; Съпротивление на раздиране; Устойчивост на пробождане.
Resistance to abrasion; Resistance to cut; Resistance to tear; Resistance to perforation.

EN 388

Според Европейските норми, минималните изисквания, на които трябва до отговарят защитните ръкавици се представят с пикто-
грами и изразяват нивото на защита, което е измерено в един или nовече лабораторни тестове, залегнали в стандартите.

The European Standards concerning protective gloves are represented by pictograms and give the levels of protection, obtained at one or several lab-
oratory tests grounded on the standards.

Срязване чрез nробождане / Impact cut resistance
Издържливост на срязване от метална ламела с маса 1050 g, пусната от височина 150 mm.
Cut resistant to metal lamella with mass 1050 g falling from 150 mm height.

EN 1082

Антистатичност / Antistatic properties
Методи за изпитване и изисквания към електростатичните свойства на защитното облекло. Измерване разсейването
на електростатичния заряд от повърхността на материала. / Test methods and requirements for electrostatic properties of
protective garments. Measuring of the electrostatic charge on the surface of the material.

EN 1149

Защита от топлина и/или огън / Protection against heat and/or flame
Предnазване от топлина чрез контакт (между 100° и 500° С не се усеща болка за период от минимум 15 sec); Предпазване
от топлина чрез конвекция (ръкавиците забавят nредаването на топлина от пламък); Предпазване от топлина чрез
лъчение (ръкавиците достигат нивото на nредадената тоnлина); Устойчивост на малки nръски разтоnен метал (които
загряват ръкавиците до оnределено ниво); Устойчивост на струи разтоnен метал. / Resistance to contact heat (from 100°
to 500° C do not feel any pain for a period of at least 15 seconds); Resistance to convective heat (the gloves are able to delay the
transfer of the heat of a flame); Resistance to radiant heat (the gloves rise on a level ot temperature given); Resistance to small projections
of molten metal (which rase the gloves at a certain temperature); Resistance to large projections of molten metal.

EN 407

Химически вещества и микроорганизми / Chemicals and micro-organisms

Терминология и изисквания / Terminology and performance requirements

Устойчивост на проникване (разпространение на молекулно ниво). Определя метода на тестване, за да се оnредели
устойчивостта на проникване на микроорганизми и/или химични вещества на немолекулно ниво. /  Penetration resistance
(spreading at non-molecular level). Specifies the test method for the re;istante to penetration of the protective gloves against micro-or-
ganisms and/or chemicab at non-molecular level.

Устойчивост на nропускане (разnространение на молекулно ниво). Детерминира издържливостта на nроnускане на не
газови, потенциално оnасни химикали. / Permeation resistance (spreading at molecular level).Determines the resistance of the
materials constituting the permeation gloves, from non-gaseous, potentially dangerous chemicals.

EN 374

EN 374-1

EN 374-2

EN 374-3

Защита за заварчици / Protection for welders
Детерминира изискванията и методите за тестване на ръкавици за заваряване, рязане и свързаните с тези манипулации
дейности. / Specifies the requirements and test methods for the gloves used for manual welding of metals, cutting and related techniques.

EN 12477

Защита срещу студ / Protection against cold
Предnазване от студ чрез контакт; Предnазване от студ чрез конвекция; Водонеnропускливост. Забележка: Тестовете
опреgелят gали има проникване на стуg в края на З0-те минути. / Resistance to contact cold; Resistance to tonvective cold;
Water impermeability. Note: The tests indicate if there is or not penetration at the end of 30 minutes.

EN 511

Диелектрични ръкавици / Insulating gloves
Виж стр. 157 / See page 157.

EN 60903

Защита срещу порязвания и пробождания от ръчно държани ножове / Gloves and arm guards protecting against cuts
and stabs by hand knives. Ръкавици от метални nръстени и предпазни устройства за ръката. Виж стр. 114 / Chain mail
gloves and arm guards. See page 114.

EN 1082-1

Изисквания към ръкавици за работа с ръчно държани верижни триони / Requirements for chainsaw protective gloves
Виж стр. 104 / See page 104.EN 381-7

Методи на тестване на ръкавици за работа с ръчно държани верижни триони / Test methods for chainsaw protective
gloves  Виж стр. 104 / See page 104.EN 381-4
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Вид на химичното сьединение
Chemical compouпd type

1. Органични съединения / Organic compounds

Вьrлеводороди наситени / saturated

Hydrocarboпs ароматни / aromatic

Петролни продукти бензин / benzine

Oil products керосин, нафта / kerosene, naphtha

масло / oil

мазут / mazut

Халоген-въглеводороди / Halogeпcarboпs наситени / saturated

ненаситени / non saturated

ароматни / aromatic

Aлкохоли /Alcohols наситени / saturated

циклични / cyclic

ароматни / aromatic

Eтери / Ethers наситени / saturated

Aлдехиди / Aldehydes наситени / saturated

ароматни / aromatic

Kетони / Ketoпes наситени / saturated

Киселини / Acids наситени / saturated

ненаситени / non saturated

Eстери / Esters наситени / saturated

мазнини / fats

ненаситени / non saturated

ароматни / aromatic

Нитросьединения / Nitro compouпds наситени / saturated

ароматни / aromatic

Aмини / Amines наситени / saturated

ароматни / aromatic

Xетероциклични / Heterocyclics

Производни на вьглеродната киселина / Compounds of саrbоп acid

Цианови съединения / Суапоgеп compouпds

Фосфорни съединения / Phosphorus compounds

Силициеви съединения / Silicon compounds

2. Неорганични съединения / lnorganic compounds

Киселини, конц. / Coпceпtrated acids

Солна киселина, конц. / Coпceпtrated hydrochloric acid

Алкални основи, 50% / Alkaliпe bases, 50%

Соли / Salts

Халогенни елементи / Halogen elemeпts

Метали / Metals

Устойчивост на химичновъздействие / Resistance to chemical threat

ВЛИЯНИЕ НА ХИМИЧНИТЕ СЪЕДИНЕНИЯ ВЪРХУ УСТОЙЧИВОСПА НА МАТЕРИАЛА, ОТ КОЙТО
СА ИЗРАБОТЕНИ РЪКАВИЦИТЕ / CHEMICAL COMPOUNDS' INFLUENCE OVER THE GLOVE 
MATERIAL RESISTANCE

НИТРИЛ
Nitrile

НЕОПРЕН
Neoprene

ПВЦ
PVC

НАТУРАЛЕН 
ЛАТЕКС

Natural latex

Легенgа / Legend 
Материальт е много подходящ за работа с този химикал
The material is very suitable
Материальт е подходящ за работа с този химикал при внимателен контрол
The material is suitable over careful coпtrol
Материальт да не се ползва nри работа с този химикал
The material is not suitable

Цветовете отразяват еgновременно степента на разрушаване и степента
на проникване през покритието. Тази таблица gaвa само общи свеgения,
които не ни ангажират с отговорност.

The colours show both the grade of districtioп апd peпetratioп over the coatiпg.
This tаblе coпtaiпs опlу base iпforтatioп, that does поt eпgage respoпsibility.
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ХИМИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ, НАМИРАЩИ НАЙ-ШИРОКО ПРИЛОЖЕНИЕ В ИНДУСТРИЯТА И 
УСЛУГИТЕ / CHEMICAL COMPOUNDS WITH GREATEST APLICATION IN INDUSTRY AND SERVICES

CLASSIFICATION OF COMPOUNDS CHEMICAL COMPOUND

1. Organic compounds

Hydrocarbons saturated butane, isooctane, pentane, propane, hexane, heptan, cyclohexane

aromatic benzene, ethylbenzene, xilene, пaphthalene, tolueпe, paint dissolving ageпts

Oil products benzine, kerosene, naphtha, oil, mazut

Halogencarbons saturated dichloromethane, epichlorohydriп, ethyl chloride, methyl chloride, methyl iodide,
tetrachlormethan, chloracetone, chloroform

nоп saturated dichloroethyleпe, perchloroethyleпe, trichloroethylene, freon TF, freon ТМС

aromatic bromobenzeпe, dichloranliline, peпtachloropheпol, chlorobenzene

Alcohols saturated amyl alcohol, butyl alcohol, white spirit, glyceriпe, ethyl alcohol, ethylene glycol,
isopropyl alcohol, isobutyl alcohol, methyl alcohol, propyl alcohol

cyclic cyclohexanol

aromatic benzyl alcohol, crezol, pheпol, hydroquiпone

Ethers saturated butyl ether, butyl celozolv, ethyl ether, ethyl celozolv, isopropyl ether, methyl celozolv

Aldehydes saturated acetaldehyde, formaldehyde

aromatic benzaldehide

Ketones saturated acetone, diisobutyl ketone, methyl ethyl ketone, methyl isobutyl ketoпe, cyclohexaпone

Acids saturated lauric acid, litvic acid, formic acid, lactic acid, oxalic acid, acetic acid, acetic anhydride, 
palmitic acid, propionic acid, steariп acid, malic acid

nоп saturated acryl acid, linolic acid, maleic acid, tаппiп acid, oleic acid

Esters saturated amyl acetate, acetamide, butyl acetate, butyl formiat, dimethylacetamide, dimethylformamide

nоп saturated butyl stearat, methyl methacrylate

aromatic dibutyl phthalate, dioctil phthalate

Nitro compounds saturated пitromethaпe, пitropropaпe

aromatic пitrobe nzeпe, picric acid, triпitrotolueпe

Amines saturated diethyпolamin, diethylamine, ethylamine, ethyleпediamiпe, methylamine, triehanolamine

aromatic aniliпe, ethylaпiline

Heterocyclics dioxane, N-methyl-2-pyrolidone, morphol iпe, pyridiпe, tetrahydrofuran, furfural, furfurol

Compounds of carbon acid саrbоп acid, carbamide, саrbоп sulfide

Cyanogen апd sulphur compouпds cyaпogen and sulphur compounds

Phosphorus апd silicon compounds tributyl phosphate, tricrezo/ phosphate, tripheпyl phosphate, silicoп

2. lnorganic compounds

Coпcentrated acids пitric acid, nitrogeп-sulph ur acid, bornan acid, bromohydrogenic acid, perchloric acid, 
hydrochloric acid, sulphuric acid, f/uorhydrogen acid, phosphoric acid, chromic acid, aqua regia

Alkaliпe bases, 50% sodium base, potassium base

Salts ammonium fluoride, ammoпium hydroxide, mercury dichloride, ferrum пitrate, ferrum 
trichloride, potassium bicarboпate, potassium nitrate, potassium sulphate, potassium cyanide,
calcium acetate, calcium nitrate, calcium fluorine phosphate, calcium cyanide, sodium 
bisulphate, sodium bicarboпate, sodium silicate, sodium sulphate, sodium hipochloride, 
sodium cyanide, пickel sulphate, пickel chloride

Halogen elements апd metals bromine, iodine, fluoriпe, electrolysis cuprum, electrolysis пickel
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ТЕКСТИЛНИ РЪКАВИЦИ ПРОТИВ ЗАМЪРСЯВАНЕ, ПРИПЛЪЗВАНЕ И ЛЕКИ МЕХАНИЧНИ ОПАСНОСТИ / 
COTTON TEXTILE GLOVES AGAINST CONTAMINATION, SLIPPING, MECHANICAL DENGERS                 EN 420

КОД / CODE   ОПИСАНИЕ/DESCRIPTION 

8011
От памучен
плат с поли-
мерни капки, 
ластичен 
маншет.

Cotton canvas
gloves with
dottede palm
knitwrist.

размер 10, 300 чф/к-н8011

8023
От разноцветен
плат с поли-
мерни капки, 
пристегнат 
маншет, 
градинарски

Flowered gloves
with dotted palm,
tightened in the
wrist, for gardening

размер 8.5 и 10, 300 чф/к-н8023

5041
Бели, трикотажни, ластичен маншет
White cotton fine weaved gloves, knitwrist

300 чф/к-н / 300 prs/ctn     5041

5050
Ватирано трико, ластичен маншет
Jersey gloves, knitwrist

300 чф/к-н / 300 prs/ctn     5050

8005
Док/текстил, пристегнат маншет
Denim gloves, tightened in the wrist

размер 10.5, 192 чф/к-н8005

5011
Плетено трико с полимерни капки, ластичен ман-
шет / Whiteknitted gloves with dotted palm, knitwrist

300 чф/к-н / 300 prs/ctn     5011

5030
Избелено трико, ластичен маншет
Bleached cotton weaved gloves, knitwrist

300 чф/к-н / 300 prs/ctn     5030

8101
От брезент с един пръст – изцяло с подплата
Canvas gloves with one finger

размер 11 / size 11     8101

СЕНСИ 5004/ SENSI 5004
Тънко полиуретаново покритие 
на еластична трикотажна 
основа, покритие на дланта, 
ластичен маншет. 
Thin PU coating on elastic knit
fabric, palm coating, knitwrist, 
black or white

черен и бял цвят1060149

СЕНСИ 5005/ SENSI 5005
Тънко полиуретаново покритие 
на еластична трикотажна 
основа, покритие само 
на пръстите, ластичен 
маншет.
Thin PU coating on elastic knit 
fabric, fingertip coating, knitwrist, white

бял цвят1060152

ТРИКОТАЖНИ РЪКАВИЦИ С ПОЛИУРЕТАНОВО ПОКРИТИЕ/ KNITTED GLOVES WITH POLYURETHANE COATING

КОД / CODE   ОПИСАНИЕ/DESCRIPTION 

5021D
Плетено трико,
ластичен ман-
шет. Налични и
в черен цвят. 
White knitted
gloves, knitwrist.
Available also in
black colour.

бели 
черни

1030031 

1030031В

КОД / CODE   ОПИСАНИЕ/DESCRIPTION 



ЗАЩИТА НА РЪЦЕТЕ / HAND PROTECTION

Здраве и Безопасност            Health & Safety 51

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

1019
От цепена свинска кожа и
плат, цяла длан, шлосерски.
Yellow pig split leather and textile
gloves, full palm, mechanic’s

1019С
От цепена телешка кожа и
плат, цяла длан, шлосерски.
Yellow cow split leather and textile
gloves, full palm, mechanic’s.

Свинска кожа, р. 10.5, 120 чф/к-н/ Pig leather, size 10.5, 120 prs/ctn.

Телешка кожа, р. 10.5, 120 чф/к-н/Cow leather, size 10.5, 120 prs/ctn

1019

1019C

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

1015
Цепена телешка кожа 
и плат, с прошита
длан, докерски.

Grey cow split leather
gloves, patched palm
docker’s.

размер 10.5, 120 чф/к-н / size 10.5, 120 prs/ctn     1015

1015LW

Цепена телешка кожа и едно-
цветен плат, двойна кожа на
дланта, палеца и показалеца,
гумиран маншет, изцяло с ха-
стар.

Cow splitleather gloves and one-
colour textile, double leather on
the palm, thumb and index fin-
ger, rubber cuff, full lining

размер 10.5, 120 чф/к-н / size 10.5, 120 prs/ctn     1015LW

2055K

Лицева разноцветна
телешка кожа и плат,
прошита длан.

Different colour furniture
cow leather gloves,
patched palm

размер 10.5, 120 чф/к-н / size 10.5, 120 prs/ctn     2055K

2055D

Едноцветна лицева 
телешка кожа, 
разноцветен плат, 
прошита длан

Plain colour furniture cow
leather and different colour
textile gloves, patched palm

размер 10.5, 120 чф/к-н / size 10.5, 120 prs/ctn     2055D

2055DW

Едноцветна лицева 
телешка кожа, бял
плат, прошита длан

Plain colour furniture cow
leather and white textile
gloves, patched palm

размер 10.5, 120 чф/к-н / size 10.5, 120 prs/ctn  2055DW

2055DWF

Едноцветна лицева 
телешка кожа и едно-
цветен плат, цяла длан

Plain colour furniture cow
leather and plain colour
textile gloves, full palm

размер 10.5, 120 чф/к-н / size 10.5, 120 prs/ctn  2055DWF

2055DYR

Едноцветна лицева 
телешка кожа и едноцве-
тен плат, прошита длан,
гумиран маншет

Plain colour furniture cow
leather and plain colour tex-
tile gloves, patched palm,
rubber cuff

размер 10.5, 120 чф/к-н / size 10.5, 120 prs/ctn  2055DYR

КОМБИНИРАНИ РЪКАВИЦИ ОТ КОЖА И ПЛАТ С ПЕТ ПРЪСТА, ХАСТАР НА ДЛАНТА, ПРИСТЕГНАТ МАНШЕТ,
EN 420   EN 388
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3310
От агнешка кожа, тексти-
лен, трикотажен гръб в чер-
вен цвят, червена ластична
лента с велкро закопчаване.

Sheep leather, textile back in red
colour, red elastic band with Vel-
cro fastening.

размер 10 / size 103310 размер 11 / size 113111B

3111B
От агнешка кожа, трикотажен
гръб в син цвят, пришит вътре-
шен ластик на китката. 

Sheep leather, interlock back in blue
colour, elastic band stitched inside
back.

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

РЪКАВИЦИ ОТ КОЖА EN 420, EN 388, EN 407 / LEATHER GLOVES  EN 420, EN 388, EN 407

E-1/07

Хромирана цепена телешка
кожа, маншет 7 см

Chromium-plated cow split
leather, 7 cm cuff

размер 10 / size 10     E-1/07

E-1/15

Хромирана цепена телешка
кожа, маншет 15 см 

Chromium-plated cow split
leather, 15 cm gauntlet cuff

размер 11 / size 11     E-1/15

W-1/15
Хромирана цепена телешка кожа,
черни, хидрофобни, с уплътнителен
ръб, изцяло подплатени, студо-то-
плозащитни, тип „Bison”, за леяри,
огняри, маншет 15 см

Chromium-plated cow split leather,
black, with covered seams, full lining,
cold-heat resistant, „Bison“ type, for
founders, moulders, 15 cm gauntlet cuff

размер 10 / size 10      W-1/15

137PB
Хромирана цепена
свинска кожа, с ластик
на китката

Chromium-plated pig split
leather, tightened cuff

размер 10.5 / size 10.5      137PB

114FL
Лицева телешка кожа
с прошита длан, кожен
маншет, подплата

Furniture cow leather
gloves, patched palm,
leather cuff, lining

размер 10 / size 10      114FL

3210
Дълга ръкавица за аргоново
заваряване, от агнешка кожа,
15 cm маншет от цепена
кожа, обща дължина 35 cm. 

Argon Welding gauntlet, sheep
leather, 15 cm cuff in split leather,
total length 35 cm.

размер 10 / size 103210
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ТОПЛОЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ EN 420, EN 388, EN 407 / HEAT RESISTANT GLOVES EN 420, EN 388, EN 407

4000
До 2500 C до 15 сек, възлест памук с понижена го-
римост, ластичен маншет

Resistant to 2500 C heat for 15 sec., terry-cloth cotton
with reduced combustness, knitwrist

размер 10, 120 чф/к-н4000

4035
До 2500 C до 15 сек, възлест памук с понижена го-
римост, дължина 35 см

Resistant to 2500 C heat for 20 sec., terry-cloth cot-
ton, reduced flammability, with lenght 35 cm

размер 10, 120 чф/к-н4035

5000
До 2500 C до 15 сек., от ватирана материя с по-
нижена горимост, маншет от твърд брезент

Resistant to 2500 C heat for 20 sec., wedded fabric,
reduced flammability, hard canvas cuff

размер 10, 120 чф/к-н5000

Размери: 8 – 11 / Sizes: 8 – 11      L-2N

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

L-2N
За шофиране, теле-
шка кожа, сив цвят,
без подплата.

Driving glove, all
cowhide leather, grey,
unlined. 

3210E
Агнешка кожа, с при-
шита вътрешна ла-
стична лента на
китката. 

Full sheep leather, elastic
band stitched inside
back. 

размер 10 / size 103210E

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Размери: 8 – 11 / Sizes: 8 – 11      L-2Y

L-2Y
За шофиране, телешка кожа, жълт цвят, без
подплата. 

Driving glove, all cowhide leather, yellow, unlined. 

Размери: 8 – 11 / Sizes: 8 – 11      WELDKEV

УЕЛДКЕВ / WELDKEV
Дълга ръкавица за заварчици с шевове от
Kevlar, от цепена кожа, червен цвят, изцяло
подплатена, дължина 35 cm. 

Welding gauntlet stitched with Kevlar thread, split
leather, redbrown, fully lined, length 35 cm.

УЕЛДЕРГ / WELDERG
Дълга ръкавица за заварчици, от цепена кожа,
зелен цвят, изцяло подплатена, дължина 35 cm. 

Welding gauntlet, split leather, green, fully lined,
length 35 cm. 

размер 10 / size 10WELDERG
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ЗИМНИ РЪКАВИЦИ, ПРИСТЕГНАТ МАНШЕТ / WINTER GLOVES, TIGHTENED CUFF EN 420, EN 388

РЪКАВИЦИ, ЗАЩИТАВАЩИ ОТ ХИМИЧЕСКИ АГРЕСИИ И МЕХАНИЧНИ ОПАСНОСТИ / GLOVES
AGAINST CHEMICAL AND MECHANICAL RISKS EN 420, EN 388, EN 374

6026

Дължина – 26 см, с ласти-
чен маншет 

Length – 26 cm, knitwrist

120 чф/к-н / 120 prs/ctn    6026

6027

Дължина – 27 см

Length – 27 cm

120 чф/к-н / 120 prs/ctn    6027

6035

Дължина – 35 см

Length – 35 cm

120 чф/к-н / 120 prs/ctn     6035

6035Z
Двойно потопени в PVC, с шагре-
нирана повърхност против при-
плъзване, подплата – ватиран
текстил, 35 см

Double-dipped PVC gloves, shagreen
finish againt slipping „Actifresh“
wadding lining, 35 cm

300 чф/к-н / 300 prs/ctn     6035Z

размер 11, 72 чф/к-н2055 K BOA

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

2055 K BOA
Разноцветна лицева те-
лешка кожа и плат с де-
бела акрилна подплата

Different colour furniture
cow leather and textile
glovesq thick acryl lining,
size 11, 72 prs/ctn.

Размери: 10 – 11 / Sizes: 10 – 11      L-2YF

L-2YF
Изцяло подплатена зимна
ръкавица за шофиране, 
телешка кожа, жълт цвят. 
Налични и от кожа в
черен цвят – модел L-
2BLACK. 
Winter-driving glove, all yellow
cowhide leather, fully molton
lined. Available also in black
colour – L-2BLACK.

5075SF
АВАЛАНЧ изцяло под-
платена зимна ръка-
вица, син найлон с
черно нитрилно пясъ-
чно покритие. 

AVALANCHE fully lined
winter glove, blue nylon
with black nitril sandy
finish coating.

Размери: 8 – 11 / Sizes: 8 – 11 5075SF

451
ШОВА ТЕРМО зимни ръка-
вици, захват от сив латекс. 

Original SHOWA THERMO
winter glove, grey latex grip. 

Размери: 9 – 10 / Sizes: 9 – 10  451

РЪКАВИЦИ ОТ ДЕБЕЛ ГЛАДЪК ПЛАСТ ПВХ, ТРИКОТАЖНА ПOДПЛАТА
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9041/2

Изцяло потопени, ман-
шет от твърд брезент

Fully coated nitrile gloves,
hard canvas cuff.

размер 10 / size 109041/2 размер 10 / size 109036NRB

9036 NRB
За работа при тежки условия,
двойно потопени, против при-
плъзване, подплата – ватиран
текстил тип „Actifresh” 35/36 см

Heavy-duty, double dipped nitrile
gloves, against slipping, „Actifresh“
wadding lining, 35/36 cm

РЪКАВИЦИ ОТ НИТРИЛЕН КАУЧУК С ТРИКОТАЖНА ПОДПЛАТА, ПОДХОДЯЩИ И ЗА НЕФТОПРОДУКТИ И
БЕНЗИНИ / NITRILE COATED COTTON KNITTED GLOVES, ALSO SUITABLE FOR OIL PRODUCTS AND GASOLINE 

9021/13

Тънки, полупо-
топени (за
проветри-
вост), ласти-
чен маншет

Thin nitrile coat-
ing, half dipped
(for ventilation),
knitwrist

размер 7, 8, 9, 10 / size 7, 8, 9, 109021/13

9021/2

Изцяло пото-
пени, 
с ластичен
маншет

Fully coated
nitrile gloves,
knitwrist

размер 10 / size 109021/2

9022

Тънки, полу-
потопени,
ластичен
маншет.

Thin nitrile
coating, half-
dipped,
knit wrist.

размер 8, 9, 10 / size 8, 9, 109022

Размери: М – 2ХL / Sizes: M – 2XL      5172T

5172T
Устойчива на срязване ръка-
вица от Таеки 5, потопени по-
лиуретанови длан и долна част
на пръстите. 

Taeki 5 cut resistant glove with
black PU coated palm and fingers. 

РЪКАВИЦИ ЛАТЕКСОВИ ПРОТИВ ПРОБОЖДАНЕ, ПОРЯЗВАНЕ И ПРИПЛЪЗВАНЕ / LATEX GLOVES
AGAINST PUNCTURE, CUTTING AND SLIPPING, COTTON LINING               EN 420, EN 388, EN 374

размер 9, 10 / size 9, 107011/1

7011/1
Полупотопелни (за про-
ветривост), крепирани, 
с ластичен маншет, 
жълти

Half dipped (for ventilation),
crinkly, knitwrist, yellow

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

размер 9, 10 / size 9, 107011/3L

7011/3L
Луксозни полупотопелни
(за проветривост), кре-
пирани, с ластичен ман-
шет, зелени

Luxury half dipped (for ven-
tilation), crinkly, knitwrist,
green

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

7012

Полупотопени (за провет-
ривост), крепирани, с ла-
стичен маншет, черни

Half dipped (for ventilation),
crinkly, knitwrist, black

размер 9, 10 / size 9, 107012
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5730 BI

Нитрил/хлоропренов кау-
чук – латекс, основа –
флокиран памук

Nitrile/chloroprene rubber
gloves – latex, flock lined

размер 10 / size 105730BI размер 10 / size 105730N

5730 N

Нитрилен каучук, основа – 
флокиран памук

Nitrile gloves, flock lined

5712

Естествен латекс, основа –
флокиран памук, „домакински”.

Natural latex gloves, flock lined,
household

размер 10 / size 105712 размер 10 / size 105712N

5712 N

110g, от латекс, за силно кон-
центрирани киселини, „индустри-
ални”.

110 g, black latex gloves, for strongly
concentrated acids, industrial

5712 N2

220 g, от латекс, дебели,
за силно концентрирани
киселини

220 g, thick full black latex
gloves, for strongly concen-
trated acids

размер 10 / size 105712 N2 размер 10 / size 105712N FLOCK

5712 N FLOCK

150 g, от латекс, за силно
концентрирани киселини,
основа – флокиран памук

150 g, black latex gloves, for
strongly concentrated acids,
flock lined

РЪКАВИЦИ ТЕХНИЧЕСКИ, ЛАБОРАТОРНИ, ГРАПАВА ДЛАН / TECHNICAL, LABORATORY GLOVES, ROUGH PALM
EN 420, EN 388, EN 374

7045
Антивибрационни. 
Anti-vibration pad.

EN388, EN511

АНТИВИБРАЦИОННИ РЪКАВИЦИ / АNTIVIBRATION PAD

1060099 Антивибрационни ръкавици черни

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 



ANSELL е водещ световен производител на предпазни ръкавици и облекла за оптимална защита срещу рискове при работа. Повече
от един век екипът от специалисти на фирмата разработва и внедрява продукти с приложения във всяка индустрия.

РЪКАВИЦИ НА ФИРМА АNSELL / ANSELL GLOVES

МЕХАНИЧНА ЗАЩИТА

Кои ръкавици предлагат защита или
имат присъщи характеристики, изис-
куеми по приложението им?

Апликационни сегменти

Универсални 

Защита от срязване

Маслоотблъскващи

Специално предназначение

Режим на експлоатация

Лек

Среден

Тежък

ЗАЩИТА ОТ ХИМИКАЛИ И ТЕЧНОСТИ

Материалът на кои ръкавици предлага за-
щита срещу специфични видове химикали/
/масла/течности?

Полимерни сегменти

NBR – нитрил
NE – неопрен
NR – естествен каучук
PVA – поливинилов спирт
PVC – поливинилхлорид
BU – бутил
VB – Витон / бутил
LF – ламинатно покритие
V – винил

Сегменти на експониране

Потапяне 

Пръски

ПРОДУКТОВА ЗАЩИТА

Кои ръкавици отговарят на нормативните
изисквания на конкретната индустрия за за-
щита на продукта и/или работника?

Апликационни сегменти

• фармацевтика, електронни 
лаборатории и хигиенизация

• обработка на храни
• хранителни услуги

Среда

Контролирана

Критична

Лабораторна

Стерилна

Апликационни сегменти

Еднократна
употреба

Устойчивост 
на течност / 
мех. въздействие

Устойчивост 
на топлина и студ

Устойчивост 
на срязване

L

M

H
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РЪКАВИЦИ МЕДИЦИНСКИ / САНИТАРНИ / за ХВП  ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА / 
MEDICAL/SANITARY/FOOD PROCESSING DISPOSABLE GLOVES               EN374-2, EN374-3

Бели талкирани, 24 см
Бели неталкирани, 24 см
Сини талкирани, 24 см
Сини неталкирани, 24 см
Бели неталкирани, 30 см
Сини неталкирани, 30 см

1060200
1060251
1060223
10602511
1060263
10602631

РЪКАВИЦИ ЗА ЕДНОКРАТНА
УПОТРЕБА 539
Полиетиленови
ръкавици, 
хипоалергенни,
прозрачни.

Polyethylene
gloves, non-aller-
gic, 
transparent.

РЪКАВИЦИ ЗА ЕДНОКРАТНА
УПОТРЕБА 540
Нитрилни ръкавици,
неталкирани, 
24 и 30 см.
Цвят син.

Nitrile gloves, 
powderfree, length 24 and
30 cm. Blue.

Полиетиленови ръкавици1060211

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

РЪКАВИЦИ ЗА ЕДНОКРАТНА 
УПОТРЕБА 538
Латексови ръка-
вици, за хранително-
вкусовата промиш-
леност. Талкирани и 
неталкирани.
Дължина 24 см.
Цвят: бял и син.

Latex gloves for food in-
dustry. Powdered and powderfree. 24 cm. 
White and blue colour.

Бели талкирани
Бели неталкирани
Сини талкирани
Сини неталкирани

1060201
10602011
10602012
10602013

РЪКАВИЦИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА 537
Винилови ръкавици, талкирани и неталкирани, дължина 24 и 30 см. 
Vinyl gloves, powdered and powder-free, 24 and 30 cm.

Дължина 24 см
Дължина 30 см

540 24

540 30
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УСТОЙЧИВОСТ НА МЕХАНИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ СВОЙСТВА НА МАТЕРИАЛА НА 
РЪКАВИЦИТЕ / MECHANICAL RESISTANCE AND ADDITIONAL CHARACTERISTICS OF THE GLOVES MATERIAL

Съпротивление Съпротивление Съпротивление Съпротивление Антистатични Сух захват Мокър (с масла) Подвижност
на изтриване на рязане с нож на раздиране на пробождане свойства захват на пръстите

Abrasion Cutting Tearing Puncture Antistatic Dry grip Wet (with oil) Fingers
resistance resistance resistance resistance properties grip flexibility

UNIVERSAL X 0 1 0 не / none • • • • • 5

BI-COLOUR X 1 2 0 не / none • • • • • 5

GREENFIT 3 0 0 0 не / none • • 5

SOL-VEX 4 1 0 3 не / none • • • • • 5

SOL-KNIT 4 1 1 1 • • • • • 5

NEOX 3 2 2 1 не / none • • • • 0

NEOTOP 3 1 2 1 не / none • • • • • 5

SORKEL 3 1 2 1 не / none • • • • • 3

PVA 4 1 2 1 не / none • • 5

HYLITE гладки/ да/не
грапави smooth/shagreeп 3/4 1/1 2/1 1/1 yes/none • • • •/• • 5/5

HYNIT 4 1 1 1 не / none • • • • 5

HYD-TUF 3 1 2 1 да / yes • • • • 5

GLADIATOR 3 2 4 1 не / none • • • • • 5

HYCRON 4 2 2 1 да / yes • • • • 5

NITRASAFE 4 4 3 1 да / yes • • • • • • 5

SAFEKNIT 4 5 4 2 не / none • • 3

CONFORM 0 0 0 0 не / none • • • 5

DURA-TOUCH 1 0 0 0 не / none • • • 5

WINTER FIREBALL 3 2 3 1 не / none • • • • • 5

THERMA GRIP 3 2 2 1 не / none • • • • 2

Съпротивление на изтриване / Abrasion resistance – 0 – 4                        Антистатични свойства – да/не (yes/none)
Съпротивление на рязане с нож / Cutting resistance – 0 – 5                       Сух захват / Dry grip – отлични/excellent (• • •), добри/good (• •), задоволителни/sufficient (•) 
Съпротивление на раздиране / Tearing resistance – 0 – 4                           Мокър захват / Wet grip – отлични/excellent (• • •), добри/good (• •), задоволителни/sufficient (•)
Съпротивление на пробождане / Puncture resistance – 0 – 4                      Подвижност на пръстите / Fingers flexibility – 0 – 5

ХАЙКРОН / HYCRON™ 
Нитрилно покритие, за тежка работа, 
водо- и масло-защитни, неалергични,
обезопасен маншет.

Nitrile coating, heavy-duty. Water- & oil-re-
sistant, non-allergic. Safety cuff. 

ЕN 388, EN1149, CE

размер 9, 10 / size 9, 1027-805 Размери: 8 – 10 / Sizes: 8 – 10      52-647

ОЙЛ-ТАФ / OIL-TUF™
Хавлиена материя и нитрил. Из-
дръжливи на рязане и протриване.
Устойчиви на температури до 350°С за
минимум 16 секунди.
Предпазен маншет.

Terrycloth and nitrile, resistance to cut and
abrasion, resists temperatures up to 350°С
for minimum 16 seconds. Safety cuff. 

EN388, EN 407, CE
Ansell®

Ansell®

ВИБРАГАРД / VIBRAGARD™
Антивибрационни – 1% вибрации 
се предават при честота. 
500 Hz и повече.

Anti-vibration pad, only 1% of vibration 
is transmitted to the wrist at
High frequencies of 500 Hz and over. 

EN388, CE

размер 8-10 / size 8-107-112

Леки. Размери: 7 – 10 / Sizes: 7 – 10
Средни. Размери: 7 – 10 / Sizes: 7 – 10 
Тежки. Размери: 7 – 10 / Sizes: 7 – 10 
Свръхтежки. Размери: 7 – 10 / Sizes: 7 – 10                                          

70-205
70-215 
70-225
70-105

НЕПТУН КЕВЛАР / NEPTUNE™ KEVLAR®

Изработени от КЕВЛАР, защита
срещу порязване. Защита от висока
температура до 100oС за кратко
време.

Kevlar® para-aramide fibres provides cut
resistance and thermal protection for brief
periods up to 100oC.

EN388, EN 407, CE

Ansell® Ansell®
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ЮНИВЪРСЪЛ ПЛЮС / UNIVERSAL PLUS
От естествен латекс, релефна длан. Подплата 
от флокиран памук. Дължина 305 мм. Налични 
в жълт, розов и син цвят.

Natural latex, embossed palm, pure cottton flocking.
Length 305 mm. Available in yellow,
pink and blue colour. 

ЕN388, EN374-2, EN374-3, CE

Жълти. Размери: 6.5 – 10 / Yellow. Sizes: 6.5 – 10
Розови. Размери: 6.5 – 10 / Pink. Sizes: 6.5 – 10
Сини. Размери: 6.5 – 10 / Blue. Sizes: 6.5 – 10

87-650
87-655
87-665

СОЛ-ВЕКС / SOL-VEX™
Нитрилни. Механична защита. Химична
устойчивост. Без подплата (380 мм) или с
флокиран памук (330 или 380 мм)

Nitrile, outstanding combination of mechanical
strength. and chemical resistance. Without lining or
with flocked cotton lining. 

ЕN388, EN374-2, EN374-3, CE

БИ-КАЛЪР ПЛЮС / BI-COLOUR™  PLUS
Неопреново-латексна смес, двойно
потопени. Релефна длан – отличен
сух и мокър захват. Подплата от
флокиран памук. Дължина 330 мм.

Latex/neoprene blend, excellent wet
and dry grip. Pure flocked cotton lining.
Length – 330 mm. 

ЕN388, EN374-2, EN374-3, CE

Размери: 6.5 – 11 / Sizes: 6.5 – 11  87-900

НЕОКС / NEOX™
Неопренови ръкавици от клас III (смъртоносен риск).
При химически и механични рискове. Hi-Lo изолация и
ватирана памучна подплата. Налични в четири
дължини.

Neoprene gloves, class III product (against mortal risk), re-
sistance to chemical & mechanical hazards, Hi-Lo insulated
gauntlet with quilted cotton liner. Available in 4 lengths. 

ЕN388, EN374-2, EN374-3, CE

Ansell®

Ansell®

Жълти. Размери: 6 – 11 / Yellow. Sizes: 6 – 11
Розови. Размери: 6 – 11 / Pink. Sizes: 6 – 11
Сини. Размери: 6 – 11 / Blue. Sizes: 6 – 11

87-650
87-655
87-665

Ansell®

305 мм. Размер 10 / Sizes 10  
305 мм – за високи и ниски тем. Размер 10 / Sizes 10  
355 мм. Размер 10 / Sizes 10  
455 мм. Размер 10 / Sizes 10  
785 мм. Размер 10 / Sizes 10                                          

9-922
9-022
9-924
9-928
9-430 Ansell®

ТАЧ ЕН ТАФ / TOUCH N TUFF 
Тънка нитрилна технология. 100% нитрил – без
восък, силикон и пластификатори. Талкирани и
неталкирани. Налични и в дълга версия – 300 мм.

Thin nitrile technology, 100 % nitrile, no waxes, sili-
cone or plasticizers. Powdered and non-powdered.
Available in long version – 300 mm.

EN374-2, EN374-3, CE

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

СЕНСИЛАЙТ / SENSILITE™
Тънки полупотопени ръкавици с отличен захват
дори на дребни предмети. Версия с потопени вър-
хове на пръстите. Найлон с полиуретаново покри-
тие. Ластичен маншет. Размер 7-11. Черен и бял. 

Thin half-dipped gloves with excellent grip of even small
objects. Fingertip coated version. Nylon with polyure-
thane coating. Elasticated cuff. White and black colour.
Size 7-11. 
EN388

ПАУЪРФЛЕКС / POWERFLEX™
Отлична устойчивост на срязване, комфорт при носене, сигурен захват.
Устойчивост на срязване Ниво 4, постигнато чрез употребата на КЕВЛАР
за основа и покритие от естествен каучук. 
Релефна повърхност на покритието за перфектно сцепление без силикон.

Excellent cut resistance, wearing comfort, sure grip. 
Cut resistance Level 4, achieved through the KEVLAR liner and the natural latex
coating. 
Crinkle finish of the coating for perfect cohesion. Silicone free. 

EN388, EN 407

Размер 7-11 / Size 7-1180-602

Ansell®

Ansell®

Ansell®

Талкирани, 100 бр. в кутия, 240 мм
Неталкирани, 100 бр. в кутия, 240 мм
Неталкирани, 100 бр. в кутия, 300 мм

92-500
92-600
92-605

Бяло покритие върху бяла основа
Черно покритие върху черна основа
Бяло покритие върху бяла основа, потопени върхове
на пръстите

48-100
48-101
48-105
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ХАЙНИТ / HYNIT™ 
Изцяло импрегнирана. Версия с импрегнация
на дланта. Полипамучен интерлок с нитри-
лно покритие. Предпазен маншет. Отлична
устойчивост на скъсване, пробождане, аб-
разия и срязване. Размери: 6.5 – 10

EN 388

Цялостна импрегнация
Цялостна импрегнация, с перфориран гръб
Импрегнация на дланта

32-105
32-125 
32-815

ХАЙД-ТАФ / HYD-TUF™
Нитрилна импрегнация. Устойчивост срещу
абразия, срязване и пробождане. Масло- и
прахо-отблъскваща. Мека жарсена подплата.
Абсорбира потта и запазва ръката суха. От-
личен сух захват. Подходящи за машинно
пране. Налична зимна версия. 

Nitrile impregnation with superior resistance to
abrasion, cut & puncture. Repels oil, grease and
dust. Soft jersey lining which absorbs perspiration
and keeps hands dry. Excellent dry grip. Machine
washable. Sizes: 9 – 10.         ЕN 388, EN1149

ХАЙФЛЕКС / HY-FLEX®

Отличен захват на омаслени повър-
хности. Ластичен маншет. Покритие
на дланта от нитрилна пяна.
Размери: 6-11. 11-950 е подходяща за
машинно пране до 50оС

Еxcellent grip of oily surfaces. Knitwrist.
Nitrile foam. coating of the palm. 
Sizes: 6-11. 

EN 388

ХАЙФЛЕКС ЛАЙТ / HY-FLEX® LITE
Максимална тактилна чуствителност на
пръстите. Налични в 2 цветови варианта: черна
основа със сиво покритие и бяла основа с бяло по-
критие. Ластичен маншет. Размери: 5 – 11

Maximum tactile sensitivity in the area of the fingers.
Available in 2 colours: black liner with grey coating and
white liner with white  coating. Knitwrist. Sizes: 5 – 11. 

EN388

Ansell®

Ansell®

Импрегнация на дланта. Размери: 9 – 10
Зимна версия. Размери: 9 – 10 

52-547
52-590 

Ansell®

Ansell®

Импрегнация на дланта
Импрегнация на целите пръсти

11 - 800
11 – 950 Импрегнация на дланта11- 600

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

ХАЙЛАЙТ / HYLITE®

Плетен интерлок и синьо нитрилно покритие.
Изцяло потопени или само на дланта. Отлична
гъвкавост и ловкост. Ластичен маншет или
GoldSafety маншет. Размери: 7-10

Interlock knit and blure nitrile coating. Fully dipped or
palm coated. Excellent flexibility and dexterity.
Knitwrist or GoldSafety cuff. Sizes: 7-10. 

EN388

ЕКОНОХЕНДС ПЛАС / 
ECONOHANDS®PLUS
Изключително тънка ръкавица за отлична
чуствителност – дебелина 0.35 мм. Специална обра-
ботка за намаляване риска от алергични реакции. 
Жълт и син цвят. Флокирана подплата

Extremely thin glove for excellent sensitivity – only
0.350 mm thick. Special treatment for increasing the risk 
of allergic reactions. Available in blue and yellow colour.
Flocked lining.  
EN374

СОЛ-НИТ / SOL-KNIT®

Устойчиви на нефтохимически продукти, алкохоли, почи-
стващи препарати, мазнини и масла с разтворители. Основа
– ластично трико от 3 части. Добра защита от остри
ръбове и абразивни повърхности. Безшевна основа, елимини-
раща дразнене и преждевременното износване. Леко извити
форми на пръстите, редуциращи умората на ръката. Зелен
цвят. Размери: 7 – 10. 
Resistant to petrochemicals, alcohols, detergents, fats and oils plus
solvents. 3-piece interlock knit liner. Protects against sharp edges
and abrasive surfaces. Seamless liner eliminating irritation & pre-
mature wear-through. Curved fingers and thumb reducing hand fa-
tigue. Green colour. Sizes: 7-10.  EN374, EN388

НЕОТОП / NEOTOP®

Идеални за употреба в студени условия – неопренът не
губи еластичността си дори при ниски температури. Не-
опренова формула – предпазва от широка гама киселини,
основи, алкохоли и редица разтворители. Гъвкави и нено-
сещи умора на ръцете. Флокирана подплата от чист
памук – мека, комфортна и абсорбираща.

Ideal for use in cold conditions – the neoprene maintains elas-
ticity even at low temperatures. Neoprene formula – protects
against wide range of acids, caustics, alcohol and many solvents.
Flexible – much less tiring to the hands. Pure cotton flocklined –
soft, comfortable and absorbing. 

EN374, EN388

Ansell®

Ansell®

Ansell®

Ansell®

Импрегнация на дланта, ластичен маншет
Цялостна импрегнация, ластичен маншет
Цялостна импрегнация, маншет GoldSafety

47 - 400
47 - 402
47 - 409

Жълт. Размери: 6.5 – 10 / Yellow. Sizes: 6.5-10.
Син. Размери: 6.5 – 10 / Blue. Sizes: 6.5-10.

87 - 190
87 - 195

30 см 
35 см

39 – 122
39 – 124 Размери: 7 – 11 / Sizes: 7 – 11  29 – 500
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ПИВИЕЙ / PVA™
Клас III, поливинил-алкохолно покритие. Плетена под-
плата от 2 части, инертна към силни разтворители,
включително към ароматни, алифатни и хлорни, които
бързо влошават качествата на естествената гума, не-
опрена и поливинилхлорида. Отлична устойчивост на аб-
разия, пробождане и срязване. 

Class III product, polyvinyl alcohol coating, soft 2-piece knitted
lining. Nearly alert to strong solvents, including aromatics,
aliphatics and chlorinated solvents – which quickly deteriorates
natural rubber, neoprene and PVC. Excellent resistance to
abrasion, cut and perforation. EN374, EN388

СКОРПИО / SCORPIO™
Неопренова конструкция със специален дизайн. Пле-
тена подплата за удобство и лесно поставяне/сваляне.
Текстура, осигуряващ отличен захват на мокри и хлъз-
гави повърхности. Клас III, химическа защита. Висока
чуствителност на пръстите. Плетена памучна интер-
лок подплата от 2 части, без шевове. 

Neoprene construction of special design, knitted lining for com-
fort and easy donning/doffing. Texture ensuring excellent grip
on wet and slippery surfaces. Class III chemical protection,
high sensibility of  the fingers. Knitted cotton interlock lining of
2 pieces, seamless.  EN374, EN388

ТЕРМ-А-ГРИП / THERM-A-GRIP™
Нитрилно покритие, отблъскващо дъжд, сняг, прах
и смазки, осигурява отлична устойчивост на аб-
разия, и добра защита срещу срязване. Не се
втвърдяват или напукват при ниски температури
– остават гъвкави до -10°С. Плетен ластичен ман-
шет. ЕN388, EN511

Nitrile coating, repelling rain, snow, dirt and grease. Nitrile
impregantion ensuring excellent resistance to abrasion
as well as good protection against cut. Does not stiffen or
crack in bad weather – stays flexible down to -10°С. Elas-
ticated knitwrist.  ЕN388, EN511

Размери: 8 – 10 / Sizes: 8 – 10  44 – 315

УИНТЪР-ФАЙЪРБОЛ ХАЙ ВИЗ
WINTER-FIREBALL™ HI-VIZ
Зимни, маслоотблъскващи. Отлична изолация, пле-
тен ластичен маншет. Устойчиви на абразия и хи-
микали. Флуоресцентен оранжев цвят за добра
видимост – подходящи за сигнализиране с ръце.

Winter, oil-repellent, excellent insulation, elasticated
knitwrist. Resistant to abrasion and chemicals. Fluores-
cent orange colour, ensuring clear visibility, suitable for
hand signalling. 

ЕN388, EN511

Ansell®

Ansell®
Ansell®

30 см. Размери: 8 – 10 / Sizes: 8 – 10
35 см. Размери: 8 – 10 / Sizes: 8 – 10

15 – 552
15 – 554

30 см. Размери: 7 – 10 / Sizes: 7 – 10
35 см. Размери: 7 – 10 / Sizes: 7 – 10

8 – 352
8 – 354

Ansell®

Размер 10 / Sizes 10  23 - 491

ПОЛАР ГРИП / POLAR GRIP™

Флуоресцентно ПВЦ покритие. Подплата
от полиуретанова пяна. Запазват гъвка-
вост при температури под нулата. Устой-
чиви на соли и основи. Водоотблъскващи. 

Fluorescent PVC coating. Polyurethane foam lin-
ing. Retains flexibility at sub-zero temperatures.
Resistant to salts and caustics. Water-repellent. 

EN388, EN511.

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

МЪРКЮРИ / MERCURY™

От 100 % параарамидни нишки КЕВЛАР. Двойна
памучна подплата за допълнителна защита.
Амбидекстърни. Безшевни. Устойчиви при
сух топлинен контакт до 350°С. Устойчи-
вост на срязване, скъсване и абразия.  Дълъг
плетен маншет.

100% KEVLAR para-aramid fibres, double cotton
lining for extra protection, ambidextrous, seamless.
Resistant to dry temperature contact up to 350°С.
Resistant to abrasion, cut & tear.  Long knitwrist. 

EN388, EN407Ansell®

Дължина 27.5 см / Length – 27.5 cm  23 - 700 Размери: 10-1 / Sizes: 10 – 11.  23 - 700

Ansell®

ПВЦ ПРЕСТИЛКА 45 G/W / PVC APRON 45 G/W
Отлична гъвкавост Excellent flexibility
Устойчивост на химикали, масла, смазки, мазнини Resistance to chemicals, oils, fats & grease
Устойчива на пробождане и абразия Resistant to puncture and abrasion
Дебелина – 0.5 мм 0.5 mm thick
Размери: 112 х 84 см Size: 112 x 84 cm
Цвят – зелен и бял. Green or white colour EN14605

Ansell®

ПВЦ престилка, цвят зелен / PVC apron, colour green
ПВЦ престилка, цвят бял / PVC apron, colour white  

PVC-45G
PVC-45W

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 
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ПРОТИВОСРЕЗНИ РЪКАВИЦИ

ЗА БОРАВЕНЕ С ОСТРИ ПРЕДМЕТИ В МАЗНА СРЕДА, изискваща отлична ловкост и добър захват. Висока непропускливост на масла и греси. Допирът до
DYNEEMA® създава чуство на свежест и комфорт. Подходящи приложения: сглобяване и монтажни дейности, боравене със стоманени пръти и метални листи.

HANDLING OF SHARP OBJECTS IN A GREASY AND OILY ENVIRONMENT requiring excellent dexterity and good grip. Assembly and mounting. Handling of steel rods
and sheet metal.  Resistance to cuts, exceptional dexterity. Nitrile coating offers good impermeable properties to oils. The fresh touch of Dyneema® provides a feeling of comfort.

FLEXIDYN PU

Олекотена плетка от Dyneema® (полиамид) композитна нишка. Сиво полиуретаново покритие.
EN 388

Размери 7 – 1121 325 45

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

ЗА МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ СЪС СРЕДНО ВИСОК РИСК ОТ СРЯЗВАНЕ, обработка на метални листи, производство на бяла техника, обработка на син-
тетични материали. Преимущества: надежден захват при боравене с леко омазнени части, липса на силикон по повърхността на ръкавицата.

ASSEMBLY WORKS WITH MEDIUM CUT RISK, Metal sheet processing. Manufacturing of white goods. Processing of synthetic material. Sure grip when handling oily parts. 

КОД/CODE  ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

ПЮЕКАТ 521 / PUROCUT 521
Dyneema®, безшевна подплата, плетен ман-
шет,покритие на дланта от нитрилна пяна, 
цвят черен. 
EN 388, EN 407

Размери 7 – 12521

КАМАПУР КАТ 618
CAMAPUR CUT 618
Dyneema®, безшевна подплата, плетен ман-
шет, покритие на дланта от полиуретан,
цвят бял. 
EN 388, EN 407

Размери 6 – 11618

КОД/CODE  ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД/CODE  ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КАМАПУР КАТ 620
CAMAPUR CUT 620
Dyneema®, безшевна подплата, плетен ман-
шет, покритие на дланта от полиуретан,
цвят сив. 
EN 388, EN 407

Размери 6 – 11620

ЗА БОРАВЕНЕ С ОСТРИ И ХЛЪЗГАВИ ПРЕДМЕТИ В ЛЕКО МАЗНА / ВЛАЖНА СРЕДА. Продуктите предлагат отлична устойчивост на срязване. Под-
ходящи приложения: рециклиране и сортиране на отпадъци, боравене със скрап, метални листи и стъкло.

HANDLING SHARP AND SLIPPERY OBJECTS IN A DRY OR LIGHTLY GREASY/DAMP ENVIRONMENT. Recycling, rubbish sorting.  Handling of sheet and
scrap metal, demolition. Glass handling. Products offering excellent cut resistance.

АРАКАТ ЛАЙТ /
ARACUT LIGHT
Олекотен плетен Kevlar®. 
EN 388, EN 407

Размери 7 – 1022 320 87

АРАКАТ /
ARACUT
Плетен Kevlar®. 
EN 388, EN 407

Размери 6 – 1020 320 86

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

4543

4343 4342 4342

024 034      1
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АРАКАТ ГРИП /
ARACUT GRIP
Плетен Kevlar®. 
PVC капки на 
дланта. 
EN 388,  EN 407

Размери 6 – 1120 320 85

АРАКАТ ФЛ ДОТС / 
ARACUT FL DOTS
Параарамидна ръкавица без
пръсти (Twaron® или Kevlar®).
PVC капки на дланта. 
EN 388, EN 407

Размери 7 – 9GTK8500M

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

ШАРПФЛЕКС PU /
SHARPFLEX PU
Олекотена плетка от па-
раарамид/полиамид/компо-
зитна нишка. Черно
полиуретаново покритие. 
EN 388, EN 407

Размери 6 – 1122 325 23

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

ШАРПФЛЕКС НИТ / 
SHARPFLEX NIT
Олекотена плетка от параара-
мид (полиамид) композитна
нишка. Черно нитрилно покри-
тие 3/4. 
EN 388, EN 407

Размери 7 – 1022 325 25

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

РЪКАВЕЛИ
ЗА БОРАВЕНЕ С ОСТРИ И/ИЛИ ГОРЕЩИ ПРЕДМЕТИ. Защита на ръката от лакътя до китката. Двойната дебелина подобрява механичните и термични ха-
рактеристики на ръкавелите. Приложения: сглобяване и монтаж (автомобилна индустрия), боравене със стоманени пръти или метални листи, обработка на хартия и
картон, усукване на кабели, довършителни операции в производството на пластмаси, металургия и леярство.

HANDLING SHARP AND/OR HOT OBJECTS. Forearm protection. A ssembly and mounting (automotive industry). Handling of steel rods and sheet metal. Treatment of paper and
cardboard. Twisting of cables. Finishing operations in the plastics industry. Metallurgy and foundries. The double thickness improves the cuff's mechanical and thermal performances

АРМКАТ БЛЕК 14 / ARMCUT
BLACK 14
Плетен ръкав от черен Kevlar®, с дупка 
за палеца. Дължина 36 см.

EN 388, EN 407

Плетен ръкав 41 500 58

АРМКАТ 14 ВТ / 
ARMCUT 14 BT
Плетен ръкав от Kevlar®, с дупка за палеца.
Дължина 36 см.

EN 388, EN 407

Плетен ръкав41 500 57

ТЕРИ ТОП СЛИВ / TERRY TOP
SLEEVE
Маншет от памучна хавлиена тъкан с неотря-
зана бримка (1050 г/кв.м), ластично пристягане
в горната част. Плетен маншет. 
Дължина 38 см.

EN 388, EN 407

Маншет от памучна  тъкан41 500 58

КОД/CODE  ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД/CODE  ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД/CODE  ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

034 134

4541 4542      1

132       1 132       1 1231      2
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ЗА РАБОТА С МНОГО ОСТРИ ПРЕДМЕТИ С ОСТРИ РЪБОВЕ, изискващи добра осезаемост и ловкост. Защита срещу срязване Ниво 5. Допирът до DYNEEMA®
създава чуство на свежест и комфорт. Приложения: Боравене с хартия, стъклени плоскости, пластмасови изделия, режещи сечива и довършителни операции с режещи
устройства (Dynaflex). Работа с влажни и хлъзгави предмети. 

HANDING OF VERY SHARP OBJECTS WITH SHARP EDGES require good dexterity and tactility. Handling of paper, fine sheet metal, sheets of glass, plastics items, cutting
tools and finishing. operations with cutters (Dynaflex). Handling of damp and slippery objects such as steel rods and sheet metal (Light Task Plus 4). Excellent protection against cuts (level
5). Excellent dexterity. The fresh touch of Dyneema® provides a feeling of comfort.

ФЛЕКСИДИН PU / FLEXIDYN PU
Dyneema®, полиамид и композитни влакна. 
Сиво полиуретаново покритие. EN 388

Размери 7 – 1121 325 45

ОЙЛ ГРИП / OIL GRIP NFD35X
Плетка от Dyneema® и стъклени влакна в бял и
зелен цвят. ѕ нитрилно двойно покритие. 
EN 388

Размери 7S – 11XXL   NFD35X

ЛАЙТ ТАСК ПЛЮС 5 / 
LIGHT TASK PLUS 5
Олекотена плетка от Dyneema®, полиамид и ком-
позитни влакна. Сиво полиуретаново покритие.
EN 388

Размери 7S – 11XXL NFD20

ТОПЛИННА ЗАЩИТА НА РЪЦЕТЕ
ЗА ЗАВАРЪЧНИ ДЕЙНОСТИ. Специфични материали са употребени на специфични места, за да се обезпечи комфорт и защита. Кожа и шевове от високо качество
за удължен живот. Приложения: ВИГ (волфрам – инертен газ) заваряване, МИГ (метал–инертен газ) заваряване, дъгово заваряване, заваряване Тип А, лъчиста топлина.

HEAVY WELDING. TIG and MIG welding. Arc welding. Welding type A. Radiant heat. Specific materials are used in specific areas to provide the user with the maximum comfort and
protection. Highest quality leather and stitching for an extended lifespan.

ТЕРМА УЕЛДЕP /
THERMA WELDER
Черна телешка кожа, 
устойчива на високи 
температури. 20-сантиметров
маншет от цепена кожа. 
Дължина 39 см. 
EN 388, EN 407

АТЛАНТИК УЕЛДЪР /
ATLANTIC WELDER
Анти-топлинна цепена кожа. 
Горна част до китката от 
алуминизиран Preox. Изцяло 
подплатена.  Дължина – 40 см. 
За дясна ръка. 

EN 388, EN 407

– дясна, размери 8 – 11/ right hand, size 8 – 11

– лява, размери 8 – 11/ left hand, size 8 – 11

2058698

2058699Размери 8 – 11 / Size 8 – 1120 586 40

Размери 10, 11 / Size 10, 1120 586 91 Размери 8 – 11 / Size 8 – 1120 492 94 Размери 8 – 10 / Size 8 – 1020 585 90

МИГ ФИТ / MIG FIT
Анти-топлинна цепена кожа. Горна част от алу-
минизиран Preox. Изцяло подплатена. 
Дължина – 36 см. 
EN 388, EN 407

МАКСИ УЕЛДEP КАТ / MAXI
WELDER CUT
Телешка кожа и Kevlar®. Длан – мек Кевларен плат
и силиконово покритие, горна част – хидрофбна
кожа. Памучна подплата. 15-сантиметров ман-
шет от цепена кожа. Дължина – 38 см. 
EN 388, EN 407

УЕЛДИН КАТ / WELDING CUT
Водоотблъскваща телешка  кожа. Длан от ка-
дифе, горна част от необработена кожа. Под-
плата от Kevlar® и памук. 15-сантиметров
топлоизолиращ маншет от цепена кожа.
Дължина – 39 см. EN 388, EN 407

4543 4543 4543

2121     4134
3244   41344

3143   41344 3222   4134 3421   4334
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ХИТ ШИЛД / HEAT SHIELD
Защита на дланта от  анти-топлинна цепена
кожа. Горна част от алуминизиран Preox. Ше-
вове от Kevlar®.  EN 388, EN 407

За лява ръка.
За дясна ръка.

20 592 26

20 592 25

ЗА ЗАВАРЪЧНИ ДЕЙНОСТИ И ЛЕЯРСТВО. Кожа и шевове от най-високо качество за удължен живот. Приложения: ВИГ (волфрам – инертен газ) заваряване,
МИГ (метал – инертен газ) заваряване, дъгово заваряване, заваряване Тип А, лъчиста топлина, леярство и рязане, вадене на отливки от калъпи, боравене с горещи
предмети в пластмасовата индустрия, механиката и производството на стъкло.

HEAVY WELDING АND FOUNDRY. TIG and MIG welding, arc welding, welding type A. Radiant heat. Foundry and cutting. Operations removing from the mould. Handling of hot
objects in the plastics industry. Handling of hot objects in mechanics or glassware. Specific materials are used in specific areas to provide the user with maximum comfort and protection.
Highest quality leather and stitching for an extended lifespan.

ФАУНДРИ M10 / FOUNDRY M10
Анти-топлинна цепена кожа.  Напълно подпла-
тени с вискозен памук.  20-сантиметров ман-
шет от цепена кожа. Дължина – 30 см. 
EN 388, EN 407, EN420

Размер 8-11 / Size 8-1120 128 43

ФАУНДРИ M20 / FOUNDRY M20
Анти-топлинна цепена кожа. Напълно подпла-
тени с вискозен памук. Маншет от цепена
кожа с памучна подплата. Дължина – 40 см.  
EN 388, EN 407, EN420

Размер 9-12 / Size 9-1220 128 44

ЗА КОНТАКТ С ТЕМПЕРАТУРИ НАД 100°С. Боравене с горещи предмети в пластмасовата индустрия, механиката, вадене на отливки от калъпи, производст-
вото на стъкло. Икономичният матиран памук предлага добра устойчивост на механични опасности и топлина на контактни температури от 100°С до 250°С.

CONTACT TEMPERATURES UP TO 100°C. For operations removing from the mould. Handling of hot objects in the plastics industry. Handling of hot objects in mechanics or
glassware. Economical, brushed cotton offers good resistance to mechanical hazards and heat to contact temperatures of up to 250°C.

ДЖЕРСИ ЛАЙТ /
JERSEY LIGHT
Жарсен памук. Кафяв цвят.
Дължина – 26 см. 
Един размер.

EN 388, EN 407

КРИСТАЛ ХЕВИ /
CRYSTAL HEAVY
Тежък жарсен памук, матиран от-
вътре и отвън. Подсилена горна
част. 13-сантиметров маншет от
канава.  Дължина – 33 см. 
EN 388, EN 407

Размери 9 Ѕ - 10 Ѕ / Size 9 Ѕ - 10 Ѕ22 705 39Един размерRPB1433S

КРИСТАЛ ЕС РЕЙНФОРСД
CRYSTAL S REINFORCED
Памучни, матирана длан, 
матирани отвън. 
6-см маншет от канава. 
Дължина – 27 см.

EN 388, EN 407

Един размер.RGE6811

КРИСТАЛ ЛОНГ / 
CRYSTAL LONG
Памучни, матирана длан 
и горна част, 2 пласта. 
Дължина – 36 см. 

EN 388, EN 407

Един размер.RGE9850H

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КОД/CODE  ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД/CODE  ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД/CODE  ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

3143   41324 3143  41324

0121      1 1222      2

1222      1 1222      1
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ТЕРИ / TERRY
Памучна хавлиена тъкан с неотрязана бримка. 
7 см поръбен маншет. Дължина – 27 см. 

EN 388
EN 407

Размер 10/ Size 10RGT1685

ТЕРИ ХЕВИ / TERRY HEAVY
100 % памучна хавлиена тъкан с неотрязана
бримка. 15-см маншет. PVC подплата. Дължина
– 36 см.  

EN 388
EN 407

Един размер.RQE9607A

ТЕРИ ЛАЙНД / TERRY LINED
Памучна хавлиена тъкан с неотрязана бримка.
Жарсена подплата. 15-см маншет от канава.
Дължина – 36 см. 

EN 388
EN 407

Един размерRQE9675DJ

ЗА КОНТАКТ С ТЕМПЕРАТУРИ ДО 250°С. Плетеният памук с неотрязана бримка предлага добра защита срещу механични и термични опасности (за контактни
температури до 250°С). Приложения: Стъклария, Металургия и леярство, Боравене с горещи предмети в пластмасовата индустрия.

CONTACT TEMPERATURES UP TO 250°C. Glassware. Metallurgy and foundry. Handling of hot objects in the plastics industry. The knitted terry cloth cotton offers good protection
against mechanical and thermal hazards (up to 250°C). 

ТЕРИ МИКС / TERRY MIX
Смес от памучна хавлиена тъкан с неотрязана
бримка и полиестер. Сив цвят. Дължина – 25 см. 

EN 388, EN 407

Размер – 9 / Size 920 326 25

ТЕРИТОП КАНВАС / TERRYTOP
CANVAS
Памучна хавлиена тъкан с неотрязана бримка. 
16-см маншет 
от канава. 
Дължина 
– 37 см. 
EN 388, 
EN 407

Един размер.22 320 39

MFL40607DJ
Ръкавица с един пръст от плетена памучна хав-
лиена тъкан с неотрязана бримка. Подплата от
жарсен памук. Тънък PVC пласт между външната 
част и жарсената подплата. Дължина – 40 см.

EN 388, EN 407

Един размерMFL40607DJ

Икономичният матиран памук предлага устойчивост на механични опасности и топлина на контактни тем-ри до 250°С. Моделите 955 и 966  предлагат и устойчивост
на срязване (подсилени на върховете на пръстите). Приложения: стъклария, металургия и леярство, боравене с горещи предмети в пластмасовата индустрия.
Laboratories. Contact temperatures up to 250°C. Glassware. Metallurgy and foundry. Handling of hot objects in the plastics industry. Economical, brushed cotton offers good resistance to
mechanical hazards and heat to contact temperatures of up to 250°C. References 955 and 966 additionally offer good cut protection (reinforced at the pinch).

RGE8865GR
100% матиран жарсен памук
пике. Маншет – 14 см. 
Дължина – 36 см. 

EN 388, EN 407

RAE8815
100% матиран жарсен памук
пике. Длан и горна част мати-
рани отвътре. Маншет от ка-
нава – 15 см. Дължина – 34 см. 

EN 388, EN 407

Размер 10 / Size 10RAE8815Размер 10 / Size 10RGE8865GR

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КОД / CODE  ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE  ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE  ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION

КОД / CODE  ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE  ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE  ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION

1232      2 2331     2 1221      2

233        2

1221       2

1231       2

1221      1

2332       2
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Размер 9 / Size 9GE6830RK

КОД / CODE       ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION

GE6830RK
100% памук. Длан от матиран памук (матирана отвътре). Подсилени палец и показалец 
от Kevlar®.  Маншет – 7 см. Дължина – 26 см. 

EN 388, EN 407

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

РЪКАВИЦИ ЗА ОБЩА УПОТРЕБА – НАЙЛОН И ПОЛИУРЕТАН
За боравене с фини предмети в суха, леко мазна и прашна среда. Отлична ловкост и чуствителност, без силикон, дишащи. Подходящи приложения: производство на
електронни компоненти (полупроводници, микропроцесори), сглобяване на механични елементи в автомобилната индустрия, опаковане-презентиране-сепариране на
дребни предмети.

Fine handling in a dry, slightly greasy or dirty environment. Excellent dexterity аnd sensibility, silicon free, breathable. Applications: electric component industry; assembly of mеchanical
items in the automotive industry; packaging, presentation, separation of small items.

ПЕРФЕКТ ПОЛИ СКИН / PERFECT POLY® SKIN
Плетени, от олекотен 
син полиамид.  
Покритие от сив 
полиуретан. 

Размер – 7- 10 / Size 7- 1024 002 60

PU 1ST ГРЕЙ / PU 1ST GREY
Плетени, от олекотен 
сив полиамид. 
Полиуретаново покритие 
в сив цвят. 
Размери 6 – 11.

стандартен маншет
дълъг маншет

21 002 50

21 002 50

PU 1ST УАЙТ / PU 1ST WHITE
Плетени, от олекотен 
бял полиамид. 
Полиуретаново 
покритие в бял цвят.

Размер – 6-11 / Size 6-1121 322 55

ПЕРФЕКТ ФИНГЕР ESD КАРБОН / PERFECT 
FINGER ESD CARBON
Плетени, от олекотен полиамид 
и антистатична карбонова 
прежда. В съответствие със 
стандарта за елктроста-
тични свойства EN1149. 
Покритие от полиуретан на 
върховете на пръстите. 

Размер – 7- 10 / Size 7- 1022 322 52

1132     1

3111
4131

4131 незначителни рискове



ВИСОЧИННА ЗАЩИТА / FALL PROTECTION

Системата за защита от падане при работа на височина включва компоненти, съобразени с дейностите и произтичащите от тях
рискове. Всеки компонент се определя като лично предпазно средство (ЛПС) и трябва да отговаря на специфични изисквания.

ОСНОВНИ ТЕРМИНИ И ПРАВИЛА

ОБОРУДВАНЕТО ЗА РАБОТА НА ВИСОЧИНА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗБРАНО СПОРЕД:

Работните условия и рисковете за безопасността на хората на мястото, където ще се използва работното оборуд-
ване.
Разстоянието и последствията от евентуално падане.
Продължителността и честотата на употреба.
Нуждата от лесна и навременна евакуация и спасяване в случай на авария.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ РАБОТА НА ВИСОЧИНА:

• Личните предпазни средства (ЛПС) за работа на височина трябва да се използват само от обучени, опитни и физически дееспо-
собни лица.

• Преди всяка употреба на ЛПС е задължително да се прави предварителна проверка на годността им за ползване.

• Опорната точка или точката за блокаторния механизъм или опорната част от предпазната система трябва винаги да са разпо-
ложени така, че да минимизират както възможността за падане, така и разстоянието при падане, те трябва да издържат на на-
товарване 1 т минимално. 
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СИСТЕМА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПРИДВИЖВАНЕТО
Има за цел да държи работника на разстояние от поне 1 м. от зоните, в които има риск от падане.
Задължителни елементи: 
• Опорна точка
• Oграничително въже, ограничаващо достъпа до опасната зона.
• Работен ограничителен колан или сбруя за цялото тяло
• Свързващи елементи (карабини)

СИСТЕМА ЗА ПОЗИЦИОННА ЗАЩИТА: 
Оборудването придържа потребителя на мястото, на което работи
Задължителни елементи:
• Опорна точка
• Позициониращ колан с D-образни пръстени за закачане на позициониращо въже или сбруя с 

позициониращ колан
• Позициониращо въже
• Свързващи елементи (карабини)

СИСТЕМА ЗА ЗАЩИТА ОТ ПАДАНЕ
Оборудване, което се използва за да предпази потребителя от удар в земята, в случай на падане 
Задължителни елементи:
• Опорна точка
• Самонавиващ се блокаторен механизъм, амортизаторно въже или осигурителна линия с блокаторен
• механизъм.
• Сбруя за цялото тяло
• Свързващи елементи (карабини)

РАБОТНИ СИСТЕМИ И СИСТЕМИ ЗА ЕВАКУАЦИЯ
Включва полиспасни системи, със спирачен механизъм, които се използват за спускане и изкачване, 
системи за изтегляне/спускане на пострадал, телескопични пръти, протектори за въжета, стълби,
раници, торби и др.
Евакуационен план
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• Задължително се проверява разстоянието и пространството под използващия екипировката, за да се избегне удар в земята или
в друг предмет по време на падането (ефект на махалото).

• ЛПС за работа на височина трябва да бъдат съобразени с външните атмосферни условия, както и с условията на работната
площадка. Основните рискове са:

• При опасност от остри ръбове, използвайте сертифицирани за това въжета или протектори за въжета!

• При високи температури, взривоопасни среди, използвайте сертифицирани за работа в такава среда ЛПС!

• При опасност от въздействия на химикали, електричество, пръски разтопен метал и др., използвайте ЛПС, изработени от
устойчиви на такива въздействия материали!

• Всички ЛПС за работа на височина трябва да притежават съответната маркировка, включваща фирмата производител, да-
тата на производство, модел, артикулен номер, СЕ маркировка и номер на органа, контролиращ производството, номер/година
на съответния европейски стандарт, сертификат за съответствие, протокол от изпитания, инструкция за употреба.

• Елементите от екипировката трябва да са съвместими един към друг.

• Забранено е да се правят промени или добавки по екипировката без писмено потвърждение на производителя.

• ЛПС подлежат на задължителна инспекция на всеки 12 месеца от компетентно лице.

• Работещите на височина трябва да бъдат снабдени с подходяща екипировка и план за достъп и план за работа.

• Трябва да има осигурен план за евакуация в случай на инциденти, като екипироване за евакуация и спосяване.

EN 341 – Устройства за спускане при спасяване

ЕN 354 – Предпазни въжета. Плетени  или сукани въжета, текстилни ремъци, метални въжета.

EN 355 – Енергиен абсорбатор. Максимална дължина до 2 м. Редуцира ударната сила  при падане под 6kN.

EN 358 – Система за позициониране. Системата трябва да издържа на натоварване до 15 kN. Въжето не трябва да 
позволява свободно падане над 50 см. За предпочитане е да се ползват осигурителни въжета с коректор.

EN 360 – Самонавиващи се блокаторни механизми. Редуцират ударната сила при падане под 6кN. Максимална дистанция
на спиране при свободно падане – 1 м.

EN 361 – Сбруя за цяло тяло (раменно-бедрен колан) – Разпределя ударната сила върху 4 или повече части на тялото.

EN 362 – Свързващи карабини. Отваряне поне с 2 движения. Издържливост на статично натоварване от минимум 15 кN.

EN 364 – Методи на изпитание на ЛПС за защита от падане, както и тестващото оборудване

EN 365 – Основни изисквания за маркировката и инструкциите за употреба, подбор и съхранение.

EN 353-1 – Водач със спирачно устройство по твърда, постоянна осигурителна линия (релса или кабел с мин диаметър 

8 мм.).  Енергопоглъщащият елемент е вграден или във водача или в линията

EN 353-2 – Водач със спирачно устройство по временна гъвкава осигурителна линия (издържливост на статично

натоварване: текстилно въже – мин. 22 кN,  стоманен кабел – мин. 15 кN)

EN 795 – Опорни точки

Клас А1 – Монтирани на хоризонтални, вертикални или наклонени повърхности

Клас А2 – Монтирани на наклонени покриви

Клас В – Мобилни и временни опорни точки

Клас С – Закрепени на хоризонтални гъвкави осигурителни линии

Клас D – Закрепени на хоризонтални твърди осигурителни линии

Клас Е – Закрепени към хоризонтални повърхности (мъртва тяга)

EN 813 – Предпазни колани за работа на височина в седнало положение

ЕН 12278 – Изисквания към рокови механизми, използвани при алпинизъм

EN 12841 – Лични предпазни средства при падане. Системи с достъп с въже. Регулиращи устройства с въже

EN 567 – Екипировка за алпинизъм. Затягащи приспособления за въже. Изисквания за безопасност и методи за изпитване
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Позициониращ колан АБ 0400/ Positioning belt AB 0400                                 

ПОЗИЦИОНИРАЩ КОЛАН АВ 0400 СЕРИЯ FIRST / 
POSITIONING BELT AB 0400
Комфортна подложка на гърба. 
2 големи D-образни пръстена 
за позициониране – в ляво и в дясно.
Маса 450 гр. Универсален размер.

2 positioning rings (left and right).
EN 358

ПОЗИЦИОНИРАЩ КОЛАН ТИТАН /
POSITIONING BELT TITAN
Комфортна подложка за гърба. 2 големи D-об-
разни пръстена за позициониране – в ляво и в
дясно. Държач за аксесоари. Универсален размер. 

2 positioning rings (left and right). Holders for acces-
sories. 
EN 358

АВ0400

Позициониращ колан Титан1008232

СИСТЕМИ ЗА ПОЗИЦИОННА ЗАЩИТА
ПОЗИЦИОНИРАЩИ КОЛАНИ / POSITIONING BELTS

ПОЗИЦИОНИРАЩИ ВЪЖЕТА / POSITIONING ROPES
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Позициониращ колан ПР 02/ Positioning belt PR 02 

ПОЗИЦИОНИРАЩ КОЛАН PR O2 / POSITIONING BELT PR O2
Размери от S до XL. Маса 820-840 гр.
Комфортна подложка за гърба.
2 големи D-образни пръстена 
за позициониране– в ляво и в дясно.
Държачи за аксесоари.
2 positioning rings (left and right)
Holders for accessories.
EN 358

АВ0513

Позициониращ колан Б 010

ПОЗИЦИОНИРАЩ КОЛАН B 010 / 
POSITIONING BELT B 010
Комфортна подложка за гърба с памучна под-
плата. 2 позициониращи пръстена – в ляво и в
дясно. 

2 positioning rings (left and right).

EN 358

В 010 Позициониращ колан Б020

ПОЗИЦИОНИРАЩ КОЛАН B 020 / 
POSITIONING BELT B 020
Комфортна подложка за гърба с памучна под-
плата. 2 позициониращи пръстена – в ляво и в
дясно. Държачи за аксесоари.

2 positioning rings (left and right). Holders for acces-
sories.
EN 358

В 020

Плетено въже 10.5 мм / Braided rope 10.5 mm

ПЛЕТЕНО ВЪЖЕ 10.5 ММ / BRAIDED ROPE 10.5 MM

Регулатор на дължината 
Дължина до 1.8 м.10,5 mm

Braided rope 10.5 mm, 
adjustable length.

EN 358

AL4000 Позициониращ ремък 45 мм / Positioning webbing 45 mm

ПОЗИЦИОНИРАЩ РЕМЪК 45 ММ / 
POSITIONING WEBBING 45 MM

Лесно регулиране дори с една ръка, 
чрез ролкова катарама.
Дължина до 2.5 м х 45 мм.

Positioning webbing 45 mm, 
adjustable length.

EN 358

AF725

Плетено въже Тригер

ПОЗИЦИОНИРАЩО ВЪЖЕ ТРИГЕР
BRAIDED ROPE TRIGGER
Възможност за регулиране на дължината по
време на работа Дължина до 2 м.

Positioning rope 2m, adjustable length.

EN 358

AF777 Полиамидено въже PL3 

PL 3 ПОЛИАМИДНО ВЪЖЕ / 
PL 3 ADJUSTABLE POLYAMIDE ROPE
Полиамидно въже с възможност за регулиране 
на дължината. Максимална дължина: 20 м.
Карабини AZ 011, AZ 002. Протектор.

Adjustable polyamide rope with protector. Max. lenght:
20 m.
EN 358

AF 130 02

Важно: Използвайте само позициониращи въжета с възможност за регулиране на дължината! 
Само по този начин може да сте сигурни, че сте осигурили адекватна защита при позициониране.

Полиамидено въже PL2 LB10020

PL 2 ПОЛИАМИДНО ПОЗИЦИОНИРАЩО
ВЪЖЕ / PL 2 POLYAMIDE ROPE
Дължина 2 м. Дебелина: 12 мм. Възможност за ре-
гулиране на дължината с осморка. Различни вари-
анти за карабини.

Adjustable polyamide rope 2 m x 12 мм.

EN 358
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СИСТЕМИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ПАДАНЕ
РАМЕННО-БЕДРЕНИ КОЛАНИ (СБРУИ)
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СЕРИЯ ФЪРСТ / SERIES FIRST
1 или 2 предпазни точки (D-образни пръстени на гърба и гърдите). Размери М и UNI.
Комбинации с позициониращ колан (EN 358). Поддържащ ремък под таза.

1 or 2 protective points. Sizes: M or UNI. Positioning belt available.

EN 361

ИЗБОР НА СБРУЯ
Няколко са съществените елементи, които трябва да се вземат предвид при
избора на сбруя:
1. Точка на закрепване – достатъчно голям D-образен пръстен, лесен за до-

стигане
2. Здрави и устойчиви на тежки атмосферни условия и замърсяване ремъци.
3. Регулиращи точки – колкото повече възможности за регулиране (на

гърдите, торса, бедрата) – толкова по безопасно и комфортно е ползването
на сбруята.

4. Опора на таза – Ремъкът под таза предоставя допълнителна сигурност и

комфорт и разпределя по-добре ударната сила при падане.
5. Качество на шевовете.
6. Подплата – тапицираните подложки на раменете и бедрата предоставят

по-добър комфорт и играят ролята на допълнителен амортизатор при па-
дане.

7. Предпазни ремъци (стъпки) позволяват на потребителя да се изправи и да
освободи напрежението върху краката в случай на падане.

8. Индикатори за падане – показват че е имало падане със сбруята.
9. Държачи (гайки) за свободните ремъци – предпазват от заплитане и

спъване.
10. Дишаща подплата – Извежда влагата далеч от тялото.

АВ 17511 Сбруя с 1 предпазна точка на гърба

АВ 17511   Сбруя с 2 предпазни точки на гърба и гърдите

АВ 17611 Сбруя с 2 предпазни точки на гърба и гърдите + позициониращ колан (EN 358)

СЕРИЯ ПРО / SERIES PRO
Гамата ПРО на CAPITAL SAFETY включва специфични модели за работа в затворено пространство и за спасителни
дейности. Сбруите са изработени съгласно най-високите стандарти за качество на компоненти и материали.  Голяма
задна пластина с D-образен пръстен. Голям избор на предпазни точки. Предни регулируеми катарами с пружина (авто-
матични). Варианти с позициониращ колан (EN 358). Индикатор за падане. Покрити идентификационни етикети.

АВ 1131   Сбруя с 2 предпазни точки на гърба и гърдите
АВ 1021   Сбруя с 2 предпазни точки на гърба и гърдите + 2 доп. работни точки на раменете.
AB 1051   Сбруя с 2 предпазни точки на гърба и гърдите + 2 доп. раб. точки на раменете + позициониращ колан (EN 358)

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

СБРУЯ ПРО СТАНДАРТ / HARNESS PRO STANDART
С 1 или 2 предпазни точки (D-образни пръстени на гърба и гърдите). Вариант с 2 допълнителни предпазни точки (D-образни
пръстени) над гърдите. Поддържащ ремък под таза. Възможност за автоматични катарами за бързо обличане. Възмож-
ност за комбинация с позициониращ колан (EN 358). 3 размера – S, M/L, XL.

1 or 2 protective points, 2 additional protective points available. Combinations with automatic buckles, positioning belts.
EN 361

СБРУЯ ПРО ХАЙ ВИЗ/HARNESS PRO HI VIS
Сбруя в комбинация с елек с висока видимост.
1 или 2 предпазни точки (D-образни пръстени на гърба и гърдите).
Три размера – S, M/L, XL

Combination with Hi Vis vest. 1 or 2 protective points. 3 diferent sizes
EN 361  EN 471

АВ 1011 HV           Сбруя с 1 предпазна точка на гърба

АВ 1131 HV           Сбруя с 2 предпазни точки на гърба и гърдите

Таблица за избор на размер
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СБРУЯ ПРО САСПЕНШН / HARNESS PRO SUSPENSION
За работа във висящо положение.  2 предпазни точки (D-образни пръстени на гърба и гърдите).
Комфортен позициониращ колан с държачи за инструменти и 2 странично разположени 
D-образни пръстена и 1 работна точка в средата. Три размера – S, M/L, XL.

For work in suspension. 2 protective points. Positioning belt. 

EN 361 EN 358 EN 813

AB 3513 Сбруя Серия ПРО САСПЕНШН / series Pro Suspension

СБРУЯ ФЛЕКСА ПЛЮС / HARNESS FLEXA PLUS
2 предпазни точки (D-образни пръстени на гърба и гърдите). Пристягащи ремъци тип колан на бедрата.
Еластични ремъци. Три размера – S, M/L, XL.
Възможност за комбинация с позициониращ колан, въртящ се на 180о (EN 358).

2 protective points. Belt webbings.

EN 361

Сбруите от серията Flexa на Capital Safety предназначени за най-взискателните потребители, те съчетават сигур-
ност, комфорт и производителност. Еластичните презрамки предоставят на потребителя голяма свобода на дви-
жение. Гамата Flexa се предлага с три вида катарами за прецизно и практично регулиране на сбруите. Множеството
корекции позволяват на сбруята да пасне идеално на тялото, подобрявайки комфорта на потребителя и намалявайки
умората. Сбруята Flexa включва също защитени етикети и пиктограми.
Възможност за комбиниране с позициониращ колан (EN 358).

АВ 1253         Сбруя с 2 предпазни точки на гърба и гърдите
АВ 1263         Сбруя с 2 предпазни точки на гърба и гърдите + позициониращ колан

АВ 1243    Сбруя с 2 предпазни точки на гърба и гърдите
АВ 1273             Сбруя с 2 предпазни точки + позициониращ колан

СБРУЯ ФЛЕКСА СТАНДАРТ / HARNESS FLEXA STANDARD
2 предпазни точки (D-образни пръстени на гърба и гърдите). 
Автоматични катарами за бързо обличане. Еластични ремъци. Три размера – S, M/L, XL. 
Възможност за комбиниране с позициониращ колан с 2 позициониращи точки от ляво и дясно. (EN 358).

2 protective points. Elastic webbings.

EN 361

СЕРИЯ ФЛЕКСА / SERIES FLEXA

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 
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СБРУЯ ЕКЗОФИТ РЕСКЮ / HARNESS EXOFIT RESCUE
Подходяща за спасителни операции. 2 предпазни и 2 работни точки (D-образни пръстени на гърба,
гърдите и на раменете). Вариант с позициониращ колан (EN 358). Ремък на гърдите. Комфортен ремък
под таза. 4 размера – S, M, L, XL

For rescue operations. 4 protective points. Positioning belt available.
EN 361

1113970             Сбруя с 2 предпазни и 2 работни точки
1113975             Сбруя с 2 предпазни и 2 работни точки + позициониращ колан с 2 позиц. точки. 

СБРУЯ ЕКЗОФИТ НЕКС САСПЕНШН / HARNESS EXOFIT
NEX SUSPENSION
За работа във висящо положение. 2 D-образни пръстени на гърба и гърдите. Позициониращ колан с 2 по-
зициониращи точки (лява и дясна). Универсална предна точка на окачване. Ремъци с подложки за комфорт
със свръхмеки ръбове.

For work in suspension. Positioning belt with 3 positioning points.

EN 361 EN 358 EN 813

113960           Сбруя за работа във висящо положение

Сбруите от серията ExoFit дават на работниците свободата и увереността да работят на максимума на възможностите
си. Иновативните елементи за безопасност и новаторския дизайн водят до по-сигурна и безопасна работа и увеличават
производителността. Изработени от меки, но в същото време изключително здрави, водо- и абразоустойчиви материали,
сбруите са подходящи за ползване и при най-тежки външни условия. Всички сбруи на Capital Safety имат доказано по-дълъг
живот в сравнение с всяка друга сбруя от същия клас на пазара.

1. Автоматично изправящ се дорсален пръстен за лесно достигане
2. Водоотблъскващи текстилни ремъци с до 5 пъти по-голяма устойчивост на протриване
3. Интегрирани ремъци(стъпки) за опора на краката при падане
4. Капсуловани държачи за свободните ремъци.
5. Катарами с Duo Lok система за бързо закопчаване с една ръка
6. Покрити етикети
7. Система „Револвер” за лесно и бързо регулиране на ремъците.

СЕРИЯ ЕКЗОФИТ / SERIES EXOFIT

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

СБРУЯ ДЕЛТА НОМЕКС / HARNESS DELTA NOMEX 
За ползване при пожароспасителни операции и в зони с висока температура.
Трудногорими кевларени ремъци – температура на овъгляване 425 оС.
Патентована триъгълна рамка на гърба позволява на сбруята да пасне без усукване.
2 предпазни точки – на гърба и на гърдите. Универсален размер.

For firefighters. Flame retardant materials. 2 protective points.

EN 361

1101714   Сбруя за ползване при пожароспасителни операции

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 
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СБРУЯ H 01 S / HARNESS

H 01 S
1 предпазна точка
(D-образен пръстен 
на гърба).

1 Protective point
(dorsal attachment 
D-ring on the back).

EN 361

СБРУЯ ДУРАФЛЕКС МА08 /
HARNESS DURAFLEX MA08
2 предпазни точки (D-
образни пръстени на 
гърба и на гърдите). 
Ремък на гърдите и 
ремък под таза.
2 protective points.
Elastic webbings.
EN 361

Версия МА60 с позици-
ониращ колан с
D-образни пръстени от 
ляво и дясно и работна
точка отпред. / Version 
with positioning belt. 
EN 358

СБРУЯ ДУРАФЛЕКС СТРЕЧ
ВЕСТ / HARNESS DURAFLEX
STRETCH VEST
Сбруя и жилетка 
с висока видимост.
2 предпазни точки
(D-образни пръстени
на гърба и на 
гърдите). Цип на 
гърдите, подплата 
на раменете. 
Странични брънки 
за закачане на 
инструменти. 

High visibilty vest 
harness, 2 att.points.

EN 361, EN 471 Клас 2

СБРУЯ РЕВОЛЮШЪН Р7 ОФС
HARNESS REVOLUTION R7 OFFS
2 предпазни точки (D-образни пръстени на гърба 
и на гърдите),
2 позициони-
ращи точки. 
позициониращ
колан, ката-
рами за бърза
връзка.

2 anhcorage
points + 2 posi-
tioning points
(D-rings).
Positioning belt,
quick-connect
buckles.

EN361

АВ 101 02   Сбруя Н 01 S

СБРУЯ Н10 F/ HARNESS Н10 F
Сбруя за жени. 
1 предпазна точка 
(D-образен пръстен 
на гърба).

Woman harness. 
Protective point (dorsal 
attachment D-ring 
on the back).

EN 361   EN 358

АВ 110 04   Сбруя H 10 F

СБРУЯ H 30/ HARNESS H 30
2 предпазни точки 
(D-образен пръстен 
на гърба и 
2 текстилни ремъка 
на гърдите) 

2 Protective points: 
Dorsal attachment 
D-ring on the back 
and 2 chest attachment 
textile loops.

EN 361 

КОД/CODE   ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД/CODE   ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД/CODE   ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

АВ 130 01   Сбруя H 30

АВ 171 02   Сбруя НВ 81

СБРУЯ НВ81/ HARNESS HB81
Педпазни точки: D-образен пръстен на гърба и 
2 текстилни ремъка на гърдите. Позициониращ
колан с катарама за
закопчаване с двете
ръце и с 2 позициони-
ращи точки (лява и
дясна), държачи за
аксесоари.

Protective points: D-
ring on the back and 2
chest loops. Positioning
belt with 2-hand fasten-
ing buckle 
and 2 positioning points
(left & right), accessory
holders.

EN 361   EN 358

HB70 011 Сбруя НВ 70

СБРУЯ НВ70/ HARNESS HB70
1 предпазна точка (D-образен метален пръстен
на гърба), 3 позициониращи (лява, дясна и ко-
ремна), държачи за
аксесоари

1 protective point 
(d-ring dorsal attach-
ment), 3 positioning
(left, right and ven-
tral), accessories
holders.

EN361, EN 358

AB 171 02 Сбруя НВ 71

СБРУЯ НВ71/ HARNESS HB71
2 предпазни точки (D-образни пръстени
на гърба и гърдите).Позициониращ колан 
с 2 позициониращи
точки (лява и
дясна),
1 работна точка
отпред, държачи за
аксесоари.

2 protective points 
(D-ring on the back
and on the chest). 
3-positioning points
(left, right and 
ventral), holders for
accessories

EN361, EN 358

1002854  Сбруя Дурафлекс МА08
1005137  Сбруя Дурафлекс МА60 1010326 Сбруя + жилетка с висока видимост

10 148 07     S / M
10 148 08   L / XL
10 148 09     XXL
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АМОРТИЗАТОРНИ СВЪРЗВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ

Единичен ремък
Y (двоен) ремък

РЕМЪЧЕН АМОРТИЗАТОР ФЪРСТ
WEBBING SHOCK-ABSORBING

LANYARD FIRST
Амортизаторен пакет 1.75 м.
Карабини AJ 514, AJ 595.

Shock-absorbing webbing 
lanyard – model First.

EN 355

AE5111 
AE5211

ЕЛАСТИЧЕН АМОРТИЗАТОР С ТЕКСТИЛНИ РЕМЪЦИ 

ЕКСПАНДЪР / ELASTIC SHOCK-ABSORBING LANYARD

EXPANDER
Намалява общата дължина 
на ремъците с до 50 см, 
когато не са оптегнати. 
Това осигурява по-безопасна 
работа и намалява риска от заплитане. 

Elastic shock-absorbing lanyard

EN 355

Единичен ремък
Y (двоен) ремък

КЕ5175 
КЕ5200

1.5 м. единичен амортизатор
2.0 м. единичен амортизатор
1.5 м. двоен (Y) амортизатор
1.5 м. двоен (Y) амортизатор

Дължина 1.5 или 2 м. Вариант на Y-образен амор-
тизатор. Различни варианти на карабини. 
Модели, сертифицирани за триене в ъгли.

Elastic shock-absorbing lanyard – 1.5 or 2.0 m.

ЕN 362

1013970
1013491
1028520
1028521 

Трудногорим амортизаторен ремък

ТРУДНОГОРИМ АМОРТИЗАТОР / FLAME-RETARDANT SHOCK-
ABSORBING LANYARD
Кевларен трудногорим амортизаторен ремък, подходящ за ползване в зони
с висока температура. Температура на овъгляване 480оС. Подходящ за по-
тенциално експлозивна среда.

Heat- and 
flame-retardant 
shock-absorbing 
lanyard. 
EN 355

КЕ5175 К Ремъчен Y-образен амортизатор АТЕКС

РЕМЪЧЕН Y-ОБРАЗЕН АМОРТИЗАТОР АТЕКС / 
Y-SHAPED SHOCK-ABSORBING LANYARD ATEX
Сертифициран по АТЕХ за работа във взривоопасна среда. Дължина 1.15 м.
2 бр. карабини GO60 мм, 1 бр. 16 мм.

Y-shaped shock-absorbing 
lanyard. ATEX certified.

EN 362   АТЕХ

1015859

9501403  Ремък за стъпване при висене със сбруя

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

РЕМЪК ЗА СТЪПВАНЕ ПРИ ВИСЕНЕ СЪС СБРУЯ / SUSPENSION
RELIEF STRAPS
Подобрява кръвообръщението при висене. Подходящ за всички видове сбруи на Capital Safety.

EN 361

АМОРТИЗАТОРНО ВЪЖЕ ЕАL 100 / 
ELASTIC SHOCK-ABSORBING LANYARD

EAL 100
Амортизаторно въже с осморка за коригиране 
на дължината. Дебелина: 12 мм. Различни вари-
анти за карабини

Adjustable 12 mm 
shock-absorbing lanyard.

EN 355

Единично въже (Single rope)
Y-образно въже (Y-shaped rope)

LB 100 
2LB 100

КОД / CODE      ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE      ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

ЕЛАСТИЧЕН АМОРТИЗАТОР С ТЕКС-
ТИЛНИ РЕМЪЦИ МЕ 86 / ELASTIC
SHOCK-ABSORBING LANYARD МЕ 86

АМОРТИЗАТОРНО ВЪЖЕ ЕАL 101 /
ELASTIC SHOCK-ABSORBING LANYARD 

EAL 101
Дебелина: 10.5 мм. Различни варианти за кара-
бини.

Adjustable 10.5 mm shock-absorbing lanyard.

EN 355

Единично въже (Single rope)
Y-образно въже (Y-shaped

LB 101 
2LB 101
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АМОРТИЗАТОРНО ВЪЖЕ
LЕ 101/ ELASTIC
SHOCK-ABSORBING 
LANYARD LE 101
Еластичен амортизатор. 
Различни варианти 
за карабини.

Elastic energy absorber

EN 355  EN 354

Единичен (Single rope)
Y-образен (Y-shaped rope)

LЕ 101 
2LЕ 101

ЕЛАСТИЧЕН АМОРТИЗАТОР

КУИДИ /SHOCK-ABSORBING

LANYARD QUEEDY
Дължина  0.90 м. 
Length 0.90 м. 

EN 355

Единичен (Single rope)
Y-образен (Y-shaped rope)

201.Е.150
202.Е.150

САМОНАВИВНИ СПИРАЧНИ МЕХАНИЗМИ (ССМ)

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР НА ПОДХОДЯЩ ССМ:
1. Конструкция на корпуса: а) Термопластмаса – когато ниското тегло е от значение; б) Алуминий – когато се изисква по-голяма издържливост.
2. Материал на свързващия елемент – поцинкован или неръждаем кабел, текстилен ремък или синтетично въже за различни среди.
3. Капсулован корпус – за корозивни среди, петролни и газови приложен
4. Възможност за изтегляне – когато се налага да се ползват за евакуация
5. Възможност за спускане – автоматично или с ръчен контрол на скоростта, когато се ползват за спасителни операции.
6. Възможност за ползване при остри ръбове – в случай че се налага да се ползват при такива условия.

АУТОБЛОК / 
AUTOBLOC
Ремък 25 мм х 3 м.
Карабини: AJ 565 – 17 мм 
към корпуса и кукообразна 
карабина 50 мм към ремъка.
Маса: 1.4 кг.

25 mm x 3 m webbing.
1.4 kg.

EN 360

Аутоблок / AutoblockAD104

РЕБЕЛ УЕБ / 
REBEL WEB
20/25 мм широк текстилен 
ремък с дължина 3 или 6 м.
Кукообразна карабина към 
ремъка. Върток с карабина 
към корпуса. Алуминиев или 
композитен корпус.
Индикатор за падане

Nylon webbing, 3 or 6 m. length.

EN 360

Алуминиев корпус, ремък: 25 мм х 3 м
Алуминиев корпус, ремък: 25 мм х 6 м
Композитен корпус, ремък: 20 мм х 6 м

AD111
AD120

3101041

РЕБЕЛ КЕЙБЛ / REBEL CABLE
Алуминиев или композитен корпус.
5 мм кабел от поцинкована 
или неръждаема стомана.
Дължина на кабела: от 4.5 до 30 м.
Ергономична дръжка за носене.
Протектор за кабела.

Aluminium or plastic housing.
5 mm. cable (length 4.5 – 20 m)
EN 360

Алуминиев к-с, кабел 4.5 м поцинкован
Пластмасов к-с, кабел 6 м поцинкован
Пластмасов к-с, кабел 10 м неръждаем
Пластмасов к-с, кабел 20 м поцинкован
Пластмасов к-с, кабел 30 м поцинкован

AD115
3590520
3590522
3590610
3590690

КОД / CODE  ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE  ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE  ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КОД/CODE  ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД/CODE  ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД/CODE  ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

НАНО ЛОК /
NANO-LOK
Конектор за сбруя с еди-
нично краче. Удароустой-
чив корпус. Лек – от 85
гр. Индикатор за па-
дане. Варианти за
карабини с разли-
чен отвор.
Дължина 2 м. Вариант на двоен Nano-Lok, за-
местващ Y-образно амортизаторно въже.
Кукооразни карабини с отвор 19 или 57 мм.

Length: 2 m. Durable housing. Light weight.

EN 360

RSQ УЛТРА ЛОК / 
RSQ ULTRA-LOK
Двоен режим на работа – като
ССМ и като евакуационно
устройство. Олекотен ком-
позитен корпус. Вътрешни
части от неръждаема стомана.
Полукапсулован дизайн. Режим
на автоматично спускане, акти-
виран от разстояние. Поцинкован
кабел с дължина от 3.35 до 25 м. Маса:
8.5 кг. Кукооразнa карабинa с отвор
17 мм.

2 operation modes: ССМ and rescue de-
vice. Thermoplastic housing. Zn cable
3.35 – 25 m.

EN 360  EN 341 class D
Единичен Nano-Lok
Двоен Nano-Lok

310126
310129 ЕРЕСКЮ Ултра Лок3504553

AD 515

Здрав метален корпус с PU
покритие. Поцинкован кабел
с дебелина 5 мм и дължина 15
м. Блокиращо устройство
при скорост на спускане над
2 м/сек. Функция за изтег-
ляне (лебедка). Тегло: 9.8 кг.
Кукооразнa карабинa с отвор
17 мм.

SRL with resque mode AD515.
Zn. pltd cable 15 m x 5 mm.

EN 360 EN 1496 – class B

ЕРЕСКЮ Ултра ЛокAD515

АМОРТИЗАТОРЕН ПАКЕТ 

EN 355

Амортизаторен пакет203.03
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СИЛД БЛОК RSQ /  SEALED-BLOK RSQ
Капсулован алуминиев корпус – степен на защита
IP68. Подходящ за ползване при сурови външни 
условия, замърсена среда, затворени пространства. 
Скоба за закрепване към трипод. Здрав 5 мм кабел 
с дъжина 15  м. Лебедка за изтегляне (опция). 
Смяна на кабела без отваряне на блока. Режим 
RSQ – автоматично или ръчно контролирано 
спускане. Маса 15 кг. Кукооразнa карабинa с 
отвор 17 мм.

Capsulated aluminium housing IP68.
5 mm cable – 15 m. Rescue mode.

EN 360  EN 341 class D

МИКТЕВАК / MICHTEVAC
Eвакуационно ССМ устройство. Използва се за работа
в шахти и ограничени пространства, монтирано на
трипод. 2 функции: самонавиващ се спирачен меха-
низъм и лебедка. 4.8 мм кабел (неръждаема или поцин-
кована стомана) с дължина от 15 до 40 м. Бързо-
активиращ се режим на изтегляне 5:1. Устойчив на ко-
розия (алуминиев или неръждаем) капсулован корпус.

Rescue and ССМ device. 4.8 mm cable (length 15-40 m). 5:1
configuration.

EN 360

Силд Блок ЕРЕСКЮ / Seald-block RSQ3400944

Дължина 15 м
Дължина 30 м
Дължина 40 м

1005149 
1005160 
1005161

АМОРТИЗАТОРНИ КАРАБИНИ
Служат за закрепване на системи за височинна
защита към конструкция.
Материал: неръждаема стомана.
Натоварване: 24.5 kN.

EN 362

Отвор: 75 мм.    Маса: 290 гр. 
Отвор: 110 мм.  Маса:  345 гр.
Отвор: 140 мм.  Маса:  380 гр.

AJ 301
AJ 302
AJ 303

КАРАБИНИ БЪРЗИ ВРЪЗКИ
Карабини Бързи връзки дават 
възможност за полупостоянна 
връзка между различните части 
на една система.

EN 362

WR100

Композитен корпус. 17 мм трудногорим ремък – полие-
стер/кевлар. Дължина: 6 м. Въртяща се карабина AZ 002.
Карабина AZ 011 към корпуса. Маса: 1.7 кг. Кукооразнa
карабинa с отвор 24 мм.

Plastic housing. 17 mm x 6 m. 
polyester/kevlar webbing.

EN 360

Дабъл Ю ЕР 100 / WR 100WR100

CR200
Здрав композитен корпус. Поцинкован кабел 4 мм.
Дължина на кабела: от 6 до 15 м. Маса: 5.10 – 6.10 кг. 
Различни варианти за карабини.

Durable plastic housing. Galvanized cable 4 mm.
Length: 6 to 15 m. Weight: 5.10 – 6.10 кg.

EN 360

ЦЕ ЕР 200 / CR200CR200

КАРАБИНИ / CONNECTORS

Отвор 11 мм, неръжд.стомана, натоварване 35 kN, маса 79 гр.
Отвор 16 мм, стомана, натоварване 25 kN, маса 62 гр.

AJ 502
AJ 507

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КОД / CODE  ОПИСАНИЕ/DESCRIPTION КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

РОЛЕКС / ROLEX

Полиамиден ремък 45 мм х 2.25 м. 
Карабини: AZ 011 и 
AZ 030/AZ031T/AXK 10S
Маса: 1.150 кг. 
Кукооразнa карабинa
с отвор 24 мм.

Polyamide webbing.
ССМ 45 mm x 2.25 m.

EN 360

Ролекс / RolexAH210 Евакуационен комплект СЕЙФСКЕЙП ЕЛИТ КЕЙСSEWPKTC/xxxFT

КОМПЛЕКТ ЗА ЕВАКУАЦИЯ СЕЙФСКЕЙП ЕЛИТ
КЕЙС / SAFESCAPE® ELITE CASE
10 години съхранение БЕЗ необходимост от инспекция! Индикатор
за влага на капака. Куфар от нечуплив полипропилен с IP67. Темп.
на съхранение: -40°С до +99°С. Куфарът и съдържанието са те-
ствани по EN60068. Размери: 80 х 52 х 32 см. Комплектът включва:
спасително устройство, скоба за стълба, Т-образен лост, протек-
тор за ръб, стъпки, карабинери, скрипец, водач.
10 years safekeping without inspection. External humidity checker. Un-
breakable polypropylene case, IP67. Temperature range: -40°С  +99°С.
Case and contents tested to EN60068. Dimensions: 80 х 52 х 32 см. 
EN 341:2011

* ххх – индикира дължината на въжето в см.

Индикатор
за влага
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КАРАБИНИ С МУФА И ВИНТ
Използват се, когато е необходимо отваряне по време на работа –
свързват се с притискане към точката на закачане, след което се
заключват с винт EN 362.

Карабина с муфа и винтAJ 520

AJ 520
Отвор 15.5 мм. Материл Алуминий.
Натоварване 25 kN. Маса 70 гр.

Карабина с муфа и винтKJ 5105S

KJ 5105S
Отвор 17 мм. Материл Стоманена сплав.
Натоварване 22 kN. Маса 165 гр.

Карабина с муфа и винтAJ 501

AJ 501
Отвор 17 мм. Материл Стоманена сплав.
Натоварване 25 kN. Маса 170 гр.

Карабина с муфа и винтKJ 5107

KJ 5107
Отвор 25 мм. Материл Стоманена сплав.
Натоварване 50 kN. Маса 220 гр.

Карабина стоманена поцинкованаAZ 011

AZ 011
Отвор 18 мм. Размер 108 х 60 мм.
Заключване Винт. Маса 180 гр.

Карабина стоманена поцинкованаAZ 011T

AZ 011T
Отвор 18 мм. Размер 108 х 60 мм.
Заключване Автоматично. Маса 180 гр.

Карабина стоманена поцинкованаAZ 017

AZ 017
Отвор 25 мм. Размер 113 x 71 мм.
Заключване Винт. Маса 200 гр.

Карабина стоманена поцинкованаAZ 017T

AZ 017T
Отвор 25 мм. Размер 113 x 71 мм.
Заключване Автоматично. Маса 200 гр.

Карабина стоманена поцинкованаAZ 018

AZ 018
Отвор 27 мм. Размер 125 x 80 мм.
Заключване Винт. Маса 220 гр.

Карабина стоманена поцинкованаAZ 018T

AZ 018T
Отвор 27 мм. Размер 125 x 80 мм.
Заключване Автоматично. Маса 220 гр.

АВТОМАТИЧНИ КАРАБИНИ (ДВЕ ДВИЖЕНИЯ)
Използват се, когато се налага често отваряне и затваряне по
време на работа. Автоматично заключване с една ръка. EN 362

Автоматична карабинаAJ 521

AJ 521
Отвор 17 мм. Материл Алуминий.
Натоварване 20 kN. Маса 80 гр.

Автоматична карабинаAJ 531

AJ 531
Отвор 17 мм. Материл Алуминий.
Натоварване 28 kN. Маса 75 гр.

Автоматична карабинаAJ 514

AJ 514
Отвор 18 мм. Материл Стомана.
Натоварване 25 kN. Маса 170 гр.

Автоматична карабинаKJ 5024

KJ 5024
Отвор 21 мм. Материл Алуминий.
Натоварване 25 kN. Маса 100 гр.

Автоматична карабинаAJ 593

AJ 593
Отвор 50 мм. Материл Стомана.
Натоварване 25 kN. Маса 660 гр.

КАРАБИНИ СТОМАНЕНИ (ПОЦИНКОВАНИ)

Карабина алуминиеваAZ012

AZ012
Отвор 20 мм. Размер 111 x 64 мм.
Заключване Винт. Маса 80 гр.

Карабина алуминиеваAZ 012T

AZ 012T
Отвор 20 мм. Размер 111 x 64 мм.
Заключване Автоматично. Маса 80 гр.

Карабина алуминиеваAZ 014

AZ 014
Отвор 25 мм. Размер 113 x 73 мм.
Заключване Винт. Маса 80 гр.

Карабина алуминиеваAZ 014T

AZ 014T
Отвор 25 мм. Размер 113 x 73 мм.
Заключване Автоматично. Маса 80 гр.

Карабина алуминиеваAZ 111

AZ 111
Отвор 45 мм. Размер 96 x 111 мм.
Заключване Винт. Маса 220 гр.

Карабина алуминиеваAZ 111В

AZ 111В
Отвор 45 мм. Размер 96 x 111 мм.
Заключване Автоматично. Маса 220 гр.

КАРАБИНИ АЛУМИНИЕВИ EN 362
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КАРАБИНИ С ТРОЙНО 
ЗАКЛЮЧВАНЕ / TRIPPLE LOCK
CARABINERS

КУКООБРАЗНИ КАРАБИНИ

Карабина кукообразнаAZ 025

AZ 025
Отвор 83 мм. Мате-
риал Стомана.
Размери 330 x 155 мм.
Маса 820 гр.

Карабина кукообразнаAZ 125

AZ 125
Отвор 90 мм. Материал
Стоманена сплав.
Размери 340 x 160 мм.
Маса 460 гр.

Карабина кукообразнаAZ 122

AZ 122
Отвор 65 мм. Материал
Стоманена сплав.
Размери 260 x 140 мм.
Маса 350 гр.

СИСТЕМИ И УСТРОЙСТВА ЗА ЕВАКУАЦИЯ
Изборът на евакуационна система зависи от работната площадка, работното натоварване, възможните ограничения при ползване и други фак-
тори. Нашите специалисти по височинна защита могат да ви консултират при избора на най-подходяща за вашите условия система.

РОЛГЛИС R500 /
ROLLGLISS R500
R500 изисква само едно въже, което го прави
изключително лек. Напълно автоматична си-
стема за контролирано спускане 0.9 м./сек. Иде-
ални за евакуация от височини до 300 м. (за
един човек до 140 кг.) и до 100 м. (за двама души
до 248 кг.) Маса: 2.2 кг./ 2.7 кг. / 3.7 кг.

Completely automatic descent system – 0.9 m./sec.

Ролглис ЕР 500 / Rollgliss R50033310

РОЛГЛИС R350 /
ROLLGLISS R350
Полиспасна система за спускане, изкачване, позицио-
ниране и евакуация. Възможни конфигурации: 2:1, 3:1,
5:1. Максимално натоварване 150-250 кг. Въже 9 мм.
Визуални и звукови функционални контроли.

System assembled with a 2:1, 3:1 or 5:1 reduction and 30 –
60 m rope.

50 m., 2:1, 4.0 кг.
30 m., 3:1, 5.7 кг.
60 m., 3:1, 6.2 кг.
60 m., 5:1, 6.4 кг.

AG 6350ST21/50 - R350
AG 6350ST31/30 - R350
AG 6350ST31/60 - R350
AG 6350ST51/60 - R350

Опростена система, която позволява
на спасителя да извърши евакуация,
без да се излага на риск. Монтирането
отнема само няколко минути. Ком-
плектът включва: Десандьор R250.
Въже – 10/20/30 м. Телескопичен прът
5 м. Система за окачване. Водач за из-
качване. Пръстен за закачване. Чанта.

R250 Rescue kit includes: R250 automatic
blocking descender and belay device, rope
(10 – 30 m.), telescopic rod, rigging system,
ascent handle, anchorage ring and carrying
bag.

РЕСКЮМАТИК /
RESCUMATIC
Безопасно, автоматично
контролирано спускане със
скорост 0.9 м./сек. Корпус
от неръждаема стомана.
Полиестерно въже с ме-
тална сърцевина. Двупосо-
чен режим – единият край
на въжето се спуска, а дру-
гият се вдига.

Safe, automatic controled de-
scent 0.9 m./sec.
Stainless steel housing.

10 м въже, 6.1 кг.
20 м въже, 6.6 кг.
30 м въже, 7.1 кг.

AG 62501010
AG 62501020
AG 62501030

РОЛГЛИС R250 КОМПЛЕКТ/
ROLLGLISS R250 SET

Рескюматик / RescumaticKG1P100SSA

AZ 022
Отвор 50 мм. Материал
Стомана.
Размери 220 x 120 мм.
Маса 500 гр.

KH 216SS
21 мм.
Алуминий
30 кN
85 гр.

AJ572

24 мм.
Алуминий
22 kN
113 гр.

Карабина кукообразнаAZ 022

Карабина с тройно заключванеKH 216SS

Карабина с тройно заключванеAJ572

AZ 023
Отвор 60 мм. 
Материал
Стоманена сплав.
Размери 240 x 130 мм.
Маса 460 гр.

Карабина кукообразнаAZ 023

AZ 024
Отвор 100 мм. 
Материал Стоманена сплав.
Размери 360 x 190 мм. 
Маса 900 гр.

Карабина кукообразнаAZ 024
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БИМАТИК / BIMATIC
Позволява последователна евакуация на ня-
колко души без загуба на време. Евакуация от
височини от 5 до 100 м. Контролирана скорост
на спускане: 1.2 м/сек. Максимално натовар-
ване: 136 кг. 5 мм поцинкован кабел с текс-
тилна обшивка.  Маса (без кабела): 4.3 кг.

Successive evaquation of multiple persons without
loss of time.

Биматик / BimaticAG152

ЕВАКУАЦИОННА СИСТЕМА ОТ 5 ЧАСТИ

ДАВИТ АРМ / 5 PART EVACUATION 

SYSTEM DAVIT ARM
Използва се за влизане и излизане от шахти и затворени
пространства. Регулируеми и олекотени основа и мачта,
позволяващи позициониране във всяка работна среда.
Скоби за монтиране на лебедка и самонавиващ блокаторен
механизъм.

Designed for manhole and confined space entry.

EN795 class B

Евакуационна система от 5 части Давит арм8568000

ЛЕБЕДКА ДБИ САЛА /
DIGITAL WINCH DBI-SALA
Алуминиева манивела
Дискове 4:1 и 9:1. Изтегляне/спускане
при скорост от 4 до 9 м/сек. Кабел от
поцинкована или неръждаема стомана.
Работна дължина на кабела от 18 до 51
м. Вариант с ATEX сертификат за полз-
ване във взривоопасна среда.

Advanced digital winch includes a remov-
able crank handle to utilise both 9:1 and 4:1
drives.

Лебедка DBI-SALA81585

СЕЙФСКЕЙП ЕЛИТ /
SAFESCAPE ELITE
Евакуационно устройство за изтегляне и контро-
лирано спускане. Скорост на спускане: 1 м/сек. Мак-
симална височина: 500 м. Максимално натоварване:
250 кг (2 души). Корпус от анодизиран алуминий.
Ниски експлоатационни разходи. Различни дължини
на въжето. Водонепромокаема торба. Текстилни
стъпки за закачване. Маса без въже: 1.8 кг.

Rescue and descent device for emergency situations.
Ideal for rescue and descent from 20 m. to 500 m. rope.
Enhanced safety in the hardest conditions.
EN 341  EN 1496

Евакуационна система от 5 части Давит арм1029350

AR 010 ЕВАКУАЦИОННА
СИСТЕМА С ДЕСАНДЬОР /
AR 010 EVACUATION SYSTEM
Контролирана скорост на спускане.
Работно въже 11 мм с различни
дължини. 3 карабини AZ 011. Текстилна
стъпка. Чанта за транспортиране.

Rescue descent device.
Controlled descent speed.

EN 341 class C

Лебедка DBI-SALAAR 010

DX 018 НОСИЛКА /
DX 018 STRETCHER
Материал: Алуминий (4.9 кг)
2 185 х 500 мм. Сгъваема.

Aluminium rescue stretcher 
2 185 x 500 mm.

ДХИКС 018 носилкаDX 018

СГЪВАЕМА НОСИЛКА 1007046 
Идеална за евакуация на пострадал от ограничени
пространства. Може да се използва за хоризон-
тално и вертикално изтегляне. Поли-
пропиленова основа (легло). Опори
за краката. Ремъци за раменете.
Пристягащи ремъци по цялата
дължина. Компактна форма в сгънато 
положение.

Lightweight body splint ideal for confined 
space evacuation.

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Сгъваема носилка1007046

DX 301 СПАСИТЕЛЕН
ТРИЪГЪЛНИК
DX 301 RESCUE TRIANGLE 
DX 301 Спасителен триъгълник
Ластични ремъци
1 310 х 970 мм.

Rescue triangle 1 310 x 970 mm.

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Спасителен триъгълник / Rescue triangleDX 301
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TM 9 МОБИЛЕН ТРИПОД
TM 9 SAFETY TRIPOD
4 опорни точки.
8 точки за нагласяне на височината
(1.3 – 2.3 м). Маса: 14.3 кг.

Safety tripod 1.3 – 2.3 m height.
14.3 kg.

EN 795

ТМ9 Мобилен трипод / TM9 Safety tripodАТ 011

РАП 502 ЛЕБЕДКА СЪС СПИРАЧНО УСТРОЙСТВО /
RUP 502 RESCUE LIFTING DEVICE
Поцинкован кабел 6.3 мм 
с дължина 25 / 28 м.
Маса: 13 кг. 
Натоварване: 180 кг.

Rescue lifting device. 
Automatic brake.

РАП 502 Лебедка със спирачно устройствоАТ 050 20

СТИЛ БИМ / STEEL BEAM
Регулируема опорна точка 
от олекотена стомана 
за монтиране към метални 
конструкции.

Adjustable anchor 
point, made of light 
alloy for metal 
constructions.

EN 795 class B

Стил бим / Steel beam2104700

ДЕТЕНТ ОПОРНА ТОЧКА
DETENT WALL ANCHOR 
Опорна точка за монтаж 
към стени, подове и тавани.
Комплектът включва
фиксиращ щифт, гнездо, 
шестограмен ключ и капачка.

Anchor point for walls, floors, ceilings

EN 795 class A
EN 795 class B

Детент опорна точка210100

ТЕКСТИЛНА СТЪПКА / 
TEXTILE SLING
45 мм полиестерен ремък
с катарами от неръждаема 
стомана. Дължини 83, 90, 
200 см.

Textile sling – 45 mm 
polyester webbing.
83 / 90 / 200 cm.

ОПОРНИ ТОЧКИ

Дължина – 83 см.
Дължина – 90 см.
Дължина – 200 см.

КM 418
КM 419
КМ 421

СТОМАНЕНА СТЪПКА / STEEL
SLING
6 мм кабел от поцинкована стомана, с PVC ръкав
Дължини 100 и 200 см.

Steel sling 6 mm
with PVC covering.
100 or 200 cm.

EN 795 class B

Дължина – 100 см.
Дължина – 200 см.

AM 401G 
AM 402G

НАЙЛОНОВА СТЪПКА /
NYLON SLING 
25 мм найлонов ремък. 4 шева за безопасност.
Дължини: 80 / 150 см

Nylon sling 80 / 150 cm.

EN 795 
class B

Найлонова стъпкаАМ 450

АВТОМАТИЧНА ОПОРНА 
КАРАБИНА „ЖИРАФ“ 
AUTOMATIC CONNECTOR
Материал: алуминий.
Отвор: 150 мм. Закачане към 
метални конструкции с 
помощта на телескопичен 
прът.

Automatic connector allows 
an anchorage point to be 
installed at distance over head.

ТЕЛЕСКОПИЧЕН ПРЪТ / 
TELESCOPIC POLE
За изграждане 
на осигурителна линия.
Дължина: 2.6 – 9.0 m.
С кука за закрепване 
на карабина «Жираф»

Telescopic pole – 
fixing an anchorage 
point from a distance.
2.6 – 9.0 m.

EN 795 class B

Телескопичен прът1006629

AT 060 ОПОРНА ТОЧКА /
AT 060 ANCHOR BEAM 
Материал: поцинкована стомана. Размер: 1415 х
150 х 100 мм. Маса: 6.9 кг.

Anchor beam 1415 х 150 х 100 mm.

EN 795 class В

АТ 060 опорна точкаАТ 060

AT 150 ПОСТОЯННА ОПОРНА
ТОЧКА / AT 150 PERMANENT 
ANCHOR POINT

Материал: Стоманена сплав.
Размер: 135 х 60 х 60 мм.
Маса: 0.3 кг.

Permanent anchor 
point 135 х 60 х 60 mm.

EN 795 class A

Автоматична опорна карабина 1002899

АТ 150 постоянна опорна точкаАТ 150

КОД/CODE  ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД/CODE  ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД/CODE  ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 
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ВЪЖЕТА И ОСИГУРИТЕЛНИ ЛИНИИ

AZ 900 ТЕКСТИЛНА СТЪПКА
AZ 900 WEBBING SLING

Дължини: 30 / 60 / 80 / 120 / 150 / 200 см.

Webbing sling 30 / 60 / 80 / 120 / 150 / 200 cm.

EN 795 class B

АЗЕТ 900 Текстилна стъпкаAZ 900

ОПОРНА ТОЧКА ПОКЕР
POKER WALL ANCHOR

Материал: Алуминиева сплав
Маса: 96 гр. 30 kN

Anchor point Alu Alloy.

EN 795 class B

Опорна точка Покер864.14

ПОЛИАМИДНА СТЪПКА AРO БУЛ
POLYAMIDE SLING ARO BULL
25 мм полиамиден ремък. 
Индикатор за отпускане.
Дължина 60 / 80 / 120 / 150 / 180 см. 
35 kN.

Polyamide sling.

EN 795 class B

Полиамидна стъпка Аро Бул280А

ПОЛИАМИДНА СТЪПКА ЛЕНЯРД БУЛ /
LANYARD BULL POLYAMIDE SLING
25 мм. полиамиден ремък. 
Индикатор за отпускане.
Дължина 60 / 80 / 120 / 150 / 
180 см. 25 kN

Polyamide sling

EN 795 class B

Полиамидна стъпка281А

ПОЛИАМИДНА СТЪПКА ТРИ ФОК /
TREE FORK POLYAMIDE SLING
25 мм. полиамиден ремък. 
Индикатор за отпускане.
Дължина 90 / 140 / 230 см. 25 kN

Polyamide sling

EN 795 class B

Полиамидна стъпка Три фок210А

ПОЛИАМИДНА СТЪПКА AРO СЛИНГ
/ POLYAMIDE SLING ARO
15 мм. полиамиден ремък. Индикатор 
за отпускане. Дължина 30 / 60 / 80 / 
120 / 150 / 180 см. 23 kN

Polyamide sling

EN 795 class B

Полиамидна стъпка Аро Слинг271T

ПЛЕТЕНО СТАТИЧНО ВЪЖЕ 
BRAIDED STATIC ROPE
Плетено статично въже
от полиамид.

Braided static 
polyamide rope

EN 696 

AX 011 ТОРБА ЗА ВЪЖЕ / 
AX 011 ROPE SACK
Торба за въже (раница)
Промазан текстил.
Различни размери.

Rope sack made of 
coated textile.

АХИКС Тораб за въжеAX 011

КАРГО ТОРБА ЗА ВЪЖЕ / 
CARGO ROPE SACK 

Торба за въже (раница)
Регулируеми презрамки.
Промазан текстил.
Ергономичен дизайн.
D-образен пръстен 
за закачане към карабина.
Размер: 80 х 35 х 22 см.

Rope rucksack with 
adjustable shoulder straps.

Полиамидна стъпка Аро Слинг982.506 

Диаметър – 9 мм.
Диаметър – 10.5 мм.
Диаметър – 11 мм.

AL 090T
AL 0105T
AL 0110

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 
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ПРОТЕКТОР ЗА ВЪЖЕ ПРОТОНГ СТРОНГ
ROBE PROTECTOR PROTOCH STRONG 
Двупластов PVC протектор за предпазване на 
въжето при триене в остри ръбове. 
Дължина: 500 / 700 мм. Залепване с 
велкро лента.
Фиксиране с пластмасов пръстен.

Rope protector 500 / 700 mm.

Протектор за въже846.01

РОЛКОВА СИСТЕМА / 
ROLLER PROTECTION SYSTEM
Защита от триене на въжето в остри ръбове.
Материал: Алуминиева сплав. Възможност за на-
стройване според конструкцията. Може да се
ползва с до 4 въжета едновременно. Маса: 870 гр.

Roller protection system for ropes.

Ролкова система840.10

AC 010 ВОДАЧ СЪС СПИРАЧЕН 
МЕХАНИЗЪМ / ROPE GRAB
Водач със спирачен механизъм за гъвкава вертикална
осигурителна линия, подходящ за вито (усукано) въже
12 – 14 мм  или плетено въже 12 мм. 
Амортизаторен пакет и карабини AZ 002.

Rope grab with fall arrester for vertical lifeline.

EN 353-2

ВОДАЧ ЗА ВЪЖЕ 802 КОНГ / 
ROPE GRAB 802 KONG
За въже 10-12 мм.
Два режима: само изкачване / изкачване 
и слизане. Маса: 205 гр. (без карабина)
Rope grab 802. 2 modes: ascent+descent / 
ascent only. Weight : 205 gr.

EN 353-2  EN 567  EN 358

Ролкова система840.10
С амортизаторен пакет и карабина AZ 002
Без амортизаторен пакет, с карабина AZ 011

АС 010
AC 010 02

ВРЕМЕННИ ОСИГУРИТЕЛНИ ЛИНИИ

ВРЕМЕННА ОСИГУРИТЕЛНА ЛИНИЯ ХАРИП/ 
TEMPORARY LIFELINE HARIP
Сукано въже с обтегач. Две 
карабини AJ565.
Редуктор на дължината. 
Дължина на въжето: 
10, 15 или 20 м. Ползване 
от 1 човек.

Temporary lifeline Harip – 10, 15 
or 20 m length. 1 person.

EN 795 class С

ВРЕМЕННА ОСИГУРИТЕЛНА ЛИНИЯ ПРО-ЛАЙН / 
TEMPORARY LIFELINE PRO-LINE
Полиестерен ремък. Обтягане 
с тресчотка. Вграден 
енергиен абсорбатор. 
Две карабини. Дължина на 
ремъка: 10 или 20 м. Чанта. 
Ползване от 2 души.

Temporary  webbing lifeline 
– 10 or 20 m. 2 persons.

EN 795 class С

Временна осигурителна линия120010

ВРЕМЕННА ОСИГУРИ-
ТЕЛНА ЛИНИЯ AE 320 / 
TEMPORARY LIFELINE
AE 320
Дължина на ремъка 10 или 20 м.
Обтягане с тресчотка.

Temporary lifeline AE 320 
– 10 or 20 m.

Временна осигурителна линияАЕ 320

Временна осигурителна линияAN410

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КОБРА AC/ COBRA AC
Вертикална гъвкава осигурителна линия с
водач с блокаторен механизъм.
Дължина на въжето – 10/20 или 30 м.

Vertical lifeline with fall arrester.

EN 353-2 CE

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

с 10 м въже
с 20 м въже
с 30 м въже

AC2010
AC2020
AC2030

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 
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ХОРИЗОНТАЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ЛИНИИ

УНИ 8 е гъвкава хоризонтална осигурителна система, която е подходяща за строителни обекти и други инду-
стриални приложения. Системата позволява монтаж както на нивото на краката, така и над главата на по-
требителя. Гарантирано дълъг срок на експлоатация, благодарение на висококачествените материали. Може
да се монтира към стоманени греди, бетонни и тухлени зидарии, покривни конструкции и др. Предлага се с богат
набор от точки за закрепване, в зависимост от конструкцията. Максимален брой потребители: 2.

AN410

AN410

Еволюшън е хоризонтална многопостова осигурителна
линия с постоянно обтягане, използвана при работа на
височина на хоризонтални повърхности. Лесна за мон-
таж, линията е изключително подходяща за обезопася-
ване на площадки, без риск от повреждане на
съоръженията. Осигурява свобода на движенията и ра-
бота със свободни ръце. Максимален брой потребители:
2.

The Evolution™ horizontal lifeline system is a permanent low
tension, multi-span lifeline used for fall protection on elevated
horizontal surfaces.

УНИ 8 ХОРИЗОНТАЛНА ОСИГУРИТЕЛНА ЛИНИЯ УНИЛАЙН /  UNI 8 LIFELINE

ЕВОЛЮШЪН ХОРИЗОНТАЛНА ОСИГУРИТЕЛНА ЛИНИЯ /  EVOLUTION LIFELINE

Водач от неръждаема стомана, 16 kN 7234020 Междинни точки от неръждаема стомана
или никел, 16 kN

7241065

Амортизаторен пакет от неръждаема
стомана, 38 kN

7241073 Обтегач от неръждаема стомана, 37 kN 7240166

Водач от алуминий, никел или неръж-
даема стомана, 15 kN. Изключително лек
и подвижен.

7240100 Междинни точки от неръждаема сто-
мана или никел, 25 kN

7240110

Амортизаторен пакет от неръждаема
стомана, 38 kN

7240151 Извивка от неръждаема стомана или
никел, 30 kN.

7240130
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Твърда хоризонтална осигурителна линия, подхо-
дяща за строителни обекти, обезопасяване на до-
стъпа до вътрешни и външни фасади, инспекции и
поддръжка, включително пътеки и скелета.

AN410

Материал: поцинкована стомана. За полз-
ване от двама души. Дължина на релсата:
до 6 м.

EN 795 class D

AN410

УНИРЕЙЛ ТВЪРДА ХОРИЗОНТАЛНА ОСИГУРИТЕЛНА ЛИНИЯ /  UNIRAIL LIFELINE

ТРАСЕР ХОРИЗОНТАЛНА РЕЛСОВА ОСИГУРИТЕЛНА ЛИНИЯ /  TRASER LIFELINE

Водач от аноди-
зиран алуминий, с
4 ролки

7241006 Свързващ елемент –
междинна опорна
точка от анодизиран
алуминий

7241025Междинни
точки от ано-
дизиран алу-
миний

7241011

КАБЛОК ВЕРТИКАЛНА 

ОСИГУРИТЕЛНА ЛИНИЯ /  CABLOCK LIFELINE
Вертикалната гъвкава осигурителна линия CABLOC включва 8 мм. кабел, поддържан
през интервали от 10 м. от междинни държачи, енергиен абсорбатор, обтегач и ка-
белен водач. Системата е подходяща за монтаж към стълби, пилони и други кон-
струкции.

AN410

СОЛ ГЛАЙДЛОК ВЕРТИКАЛНИ ТВЪРДА 

ОСИГУРИТЕЛНА ЛИНИЯ /  SOLL GLIDELOC LIFELINE
Вертикалната гъвкава осигурителна линия CABLOC включва 8 мм. кабел, поддържан през интервали от
10 м. от междинни държачи, енергиен абсорбатор, обтегач и кабелен водач. Системата е подходяща за
монтаж към стълби, пилони и други конструкции.

AN410

Водач с интегриран амортизатор и ин-
дикатор за падане.

22697 Секция за вадене на водача от
линията

10550

Стълба с релсова осигурителна линия. 
Ширина на стъпалото 150 или 180 мм.

YAL150 – 150 mm
YAL180 – 180 mm

Площадка за почивка при изкачване и
слизане. Прибира се към стълбата.

15391

Преходник от вертикална към хоризон-
тална осигурителна линия, без вадене
на водача

26545



ВИСОЧИННА ЗАЩИТА / FALL PROTECTION

86 Здраве и Безопасност          Health & Safety

УСТРОЙСТВА ЗА РАБОТА НА ВИСОЧИНА ПО АЛПИЙСКИ СПОСОБ

CD 201 БЛОКИРАЩО УСТРОЙСТВО/
BLOCKING DEVICE CD 201
Блокиращо устройство 
за въже 9 – 13 мм.

Blocking device for rope 
9 – 13 mm.

EN 567

CD 211 БЛОКИРАЩО УСТРОЙСТВО/
BLOCKING DEVICE CD 211
Водещ самохват – блокиращо 
устройство за въже 
9 – 13 мм.

Blocking device for rope 
9 – 13 mm with handle.

EN 567

Блокиращо устройствоCD 211

РОЛКА ЗА ВЪЖЕ ЕКСТРА РОЛ /
ROPE ROLL EXTRA ROLL
Единична. За въже 8 – 16 мм.
Материал: 
Алуминиева сплав.
Максимално натоварване: 
2 х 15 kN.
Маса: 260 гр.

Rope roll

EN 12278

Ролка за въже единична820

Блокиращо устройствоCD 201

РОЛКА ЗА ВЪЖЕ ТВИН / 
ROPE ROLL TWIN
Двойна. За въже 8 – 16 мм.
Материал: 
Алуминиева сплав.
Максимално 
натоварване: 
4 х 12.5 kN.
Маса: 490 гр.

Twin roll

EN 12278

ДВОЕН СКРИПЕЦ ЗА ВЪЖЕ /
DOUBLE PULLEY
Двоен скрипец за въже 8 – 13 мм.

Double pulley

EN 12278 

Двоен скрипец за въже847

РОЛКА С ДЖУМАР ЗА СПИРАНЕ БЛОК РОЛ /
OPENING BRAKE PULLEY BLOCK ROLL
Ролка с джумар 
за спиране за въже 8 – 12 мм.
Материал: 
Алуминиева сплав.
Маса: 550 гр.

Opening brake pulley

EN 12278   EN 567

Ролка с джумар за спиране818

Ролка за въже двойна827

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 



КОТКИ УОЛК / WALK

Котки 8 точки.
Материал: алуминиева сплав
Маса: 500 гр.

EN 893

Котки Уолк854.08

ДРУГИ ПРОДУКТИ ЗА РАБОТА НА ВИСОЧИНА

SP 101, SP 102 КЪНКИ ЗА ДЪРВЕНИ СТЪЛБОВЕ / 
SP 101, SP 102 WOOD CLIMBING SPIKES

Кънки за дървени стълбове.
L = 200 / 275 mm. Маса: 3 / 3.2 кг.

Wood climbing spikes.

КОТКИ ЗА ЛЕД УИНТЪРТРАКС /
WINTERTRAX
Котки за лед. Универсален 
размер. Материал: каучук и 
стомана.

EN 13089

Котки за лед823.03

DL 010 ВЪЖЕНА СТЪЛБА / ROPE
LADDER 

Въжена стълба. Полиамидно въже 10.5 м.
Алумиониеви стъпки през 310 мм.
Статично натоварване: 200 кг.
Маса: 0.67 кг./м.

Rope ladder with aluminium rungs.

Въжена стълбаDl 010

Кънки за дървени стълбове, дължина 200 mm
Кънки за дървени стълбове, дължина 275 mm

SP 101
SP 102

КАСКА ЗА РАБОТА НА ВИСОЧИНА
MAУС УЪРК / 
HELMET FOR SAFETY WORK AT HEIGHT

MOUSE WORK
Регулируеми околожка 
и подбрадник. Отличен
комфорт и видимост.
Вентилирана. Устой-
чива на напрежение до
440 V.

Helmet for safety work at
height. Adjustable har-
ness. Great comfort and
visibility.

EN 397  EN 12492

Виж. стр. 10,  Раздел ЗАЩИТА НА ГЛАВАТА

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

РЕМЪЧНА 
ЕВАКУАЦИОННА
СТЪЛБА
Осигурява достъп и евакуа-
ция при работа в ограничени
пространства. Състои се от
секции с дължина 2.4 м., които
могат да се свързват една с
друга. Три броя карабинери за
закачане към опорни точки.

Webbing ladder for confined
spaces

EN 13089

Ремъчна евакуационна стълба8516294

CD 302 ОСМОРКА ЗА СПУСКАНЕ /
MOUNTAIN FIGURE OF 8 CD 302
Осморка за спускане.

Mountain figure of 8, descending.

ЕНЕРГИЙНО РАЗПРЪСКВАЩА 

ПЛАСТИНА КИСА / 
KISA ENERGY DISSIPATER
Енергийно разпръскваща пластина за 
плетено въже 9 – 11 мм.

Energy dissipater for braided rope 9 – 11 mm.

Енергийно разпръскваща пластина806Осморка за спусканеCD 302

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 
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НАЧЕЛНИК КЛИК1 / 

HEADLAMP KLIK1

Осветление за каска

Виж. стр. 169-170, Раздел ОСВЕТИТЕЛНИ СИС-
ТЕМИ, ПРОЖЕКТОРИ И ФЕНЕРИ
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ГРИЖА ЗА ОБЛЕКЛОТО
Моля използвайте инструкциите за долните пиктограми като ръководство за избраните от вас облекла, за да се гарантира тяхното
качество и дълготрайност.

символи ПРОЦЕС НА ДОМАШНО ПРАНЕ символи ПРОЦЕС НА ДОМАШНО ПРАНЕ символи ПРОЦЕС НА ДОМАШНО ПРАНЕ

– максимална температура за пране 95°С – максимална температура за пране 50°С Да не се пере !

– максимална температура за пране 70°С – максимална температура за пране 40°С

– максимална температура за пране 60°С – максимална температура за пране 30°С

символи СУШЕНЕ В ЦЕНТРОФУГА символи ИЗБЕЛВАНЕ символи ПРОФЕСИОНАЛНА ГРИЖА ЗА ПЛАТА

– възможно е сушене в центрофуга – допустими са всякакви избелители – професионално химическо чистене
– нормален процес в перхлоретилен и всички разтворители,

изброени за символ F
– нормален процес

– възможно е сушене в центрофуга – само кислород / несъдържащи хлор – професионално химическо чистене
– да се суши на ниски температури препарати в перхлоретилен и всички разтворители,

изброени за символ F
– лек процес

Да не се суши в центрофуга! Да не се избелва! – професионално химическо чистене във 
въглеводороди (температура на дести-
лация между 150° и 210°С, температура
на възпламеняване между 38° и 70° С)
– нормален процес

– професионално химическо чистене във
символи ЕСТЕСТВЕНО СУШЕНЕ символи ГЛАДЕНЕ въглеводороди (температура на дести-

лация между 150° и 210°С, температура
на възпламеняване между 38° и 70° С)

– да съхне разделено – максимална температура на плочата – лек процес
на ютията 200° С – да не се почиства на сухо

– сушене чрез простиране – максимална температура на плочата – професионално мокро почистване
на ютията 150° С – нормален процес

– да съхне – максимална температура 150° С  – професионално мокро почистване
– гладене на пара може да причини – лек процес
необратими увреждания

– да съхне на сянка Да не се глади! – професионално мокро почистване
– много лек процес

Размери (BG) М/М 40-42                      44-46                       48-50   52-54                      56-58                     60-64                      66-70

Sizes (BG)                  Ж/L 38-40                      42-44                       46-48   50-52                      54-58                     60-64                      66-70

Размери/ Sizes                                XS                            S                            M                             L                            XL                        XXL                      XXXL

Гръдна обиколка М/М 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 126 132 133

Brest Ж/L 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 140

Шия/Neck М/М 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46,5 48 49,5

Талия М/М 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 114 120 126

Waistline Ж/L 60 64 68 72 76 80 84 88 94 100 106 112 118 124

Ханш/Hips Ж/L 84 88 92 96 100 104 108 112 117 122 127 132 137 142

Височина М/М 156 160 164 168 172 176 180 184 188 192 196 200

Height Ж/L 156 160 164 168 172 176 180 184 188

Дължина на ръка М/М 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71та/ Arm lenght

ТАБЛИЦА С РАЗМЕРИ
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65% полиестер 35% памук
Регулируема пласмасова за-
копчалка
–  възможност за изработка
от 100% памук;
– регулируема пластмасова
или текстилна закопчалка

Baseball cap

БЕЙЗБОЛНА ШАПКА ТЮН / BASEBALL CAP THUN

Бейзболна шапкаВО10

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

100% памук (140 –
180 гр / кв.м)

100% cotton

ТЕНИСКА БЕЛИНЦОНА
Т-SHIRT BELLINZONA

Тениска NV150

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Общи изисквания за ергономичност, безвредност, стареене, означаване на размера, съвместимост и
маркировка на защитното облекло и за информацията, предоставяна от производителя на защитно
облекло.

EN ISO 13688

Изисквания и методи за изпитване на техническите характеристики на комплектите облекло (т.е.
костюм от две части и гащеризон) и на единични облекла за защита от студена среда. Той не включва
специфични изисквания за защита на главата, краката и ръкавици, предназначени за защита от локални из-
студявания.

EN 342

Изисквания за защитни облекла, предназначени да сигнализират визуално за присъствието на тех-
ния потребител, с цел да осигурят видимост на потребителя в опасни ситуации при всякакви условия на
осветеност през деня и при осветление от фаровете на превозни средства през нощта.

EN 20471

Изисквания и методи за изпитване, приложими за материали и шевове на защитно облекло срещу въздей-
ствие на валежи (например дъжд, сняг), мъгла и приземна влага.

ЕN 343

ЛЕТНИ (ПРАХОЗАЩИТНИ) РАБОТНИ ОБЛЕКЛА / SUMMER WORKING CLOTHING

100% памук (180/200 гр/кв. м)

100% cotton

ПОЛО ТЕНИСКА ТИРАНО
POLO Т-SHIRT TIRANO

Поло тенискаMPS210

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

100% памук (150/180 гр/кв. м)

Long sleeved T-shirt 100% cotton

MCL150

ТЕНИСКА С ДЪЛЪГ РЪКАВ

КЛОСТЕР
LONG SLEEVED Т-SHIRT

KLOSTER

Тениска с дълъг ръкавMCL150

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 



КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

ШОРТИ ѕ БОДЕНЗЕЕ
SHORTS ѕ BODENSEE

Цвят: черно, синьо, тъмносиньо, сивоTX14

Полугащеризон – външни джобове – 1 на пред-
ната платка с цип, 2 предни долни, 1 заден и 1
инструментален, окантени.
Semi-overal

Яке – закопчаване с копчета, външни джобове
– 2 долни и 1 горен с капак, окантени.
Jacket – button fastening

Контрастни шорти със сигнални еле-
менти ѕ – 65% полиестер, 35% памук.
(100% памук санфоризиран, 240 гр /кв.
м).

Contrasted shorts TEXO

MCL150

ПОЛУГАЩЕРИЗОН И ЯКЕ

БОРМИО 12130/13110
SEMI-OVERAL AND JACKET

BORMIO 12130/13110

Полугащеризон син
Яке синьо

12130
13110

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DE-

Тъмносиньо, тъмносивоBP21

Модерно и практично
контрастно яке. Мате-
риал – 65% полиестер,
35% памук. (100% памук
санфоризиран, 240 гр).
Висока степен на изно-
соустойчивост. Заден
джоб с капак за носене
на ръкавици. Велкро
маншети.

Modern jacket TEXO

Панталон с 10 джоба, устойчиви на
скъсване, наколенки
Trousers with 10 pockets

Цвят: черно, синьо, тъмносиньоTX10

ЯКЕ АРАУ TX10
JACKET AARAU TX10

ПАНТАЛОНИ ЗИБНЕН ТХ11
TROUSERS SIEBNEN TX11

Цвят: черно, синьо, тъмносиньоТХ11

Контрастен полугащеризон – 65% по-
лиестер, 35% памук. (100% памук санфо-
ризиран, 240 гр/кв. м).
Многофункционални панталони с големи
джобове, включително за наколенки и
мобилен телефон. Маншети с велкро
кройка.

Multifunctional overal TEXO

Панталони – 65% полиестер, 35%
памук. (100% памук санфоризиран,
240 гр/кв. м). Многофункционални пан-
талони с големи джобове, включи-
телно за наколенки и мобилен
телефон. Маншети с велкро кройка.

Modern trousers TEXO

Цвят: черно, синьо, тъмносиньо.TX12

ПОЛУГАЩЕРИЗОН СЪС СИГНАЛНИ

ЕЛЕМЕНТИ ХОРГЕН
MULTIFUNCTIONAL OVERAL

HORGEN
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КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

ПАНТАЛОНИ МАЛС ВР21
TROUSERS MALS BP21
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Стилно и функцио-
нално яке с множе-
ство джобове,
изработено от 100%
санфоризиран памук.

Stylish and multifunc-
tional jacket

ЯКЕ ОЛТЕН S862
JACKET OLTEN S862

Цвят: черно, тъмносиньо, сивоS862

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Работно яке – 65%
полиестер, 35%
памук. (100% памук
санфоризиран, 240
гр./кв.м.).

Working jacket

РАБОТНО ЯКЕ НИОН
WORKING JACKET

NYON

Тъмносиньо, сивоC088

Тъмносиньо, сивоS085

Полугащеризон – 65% полиестер,
35% памук. (100% памук санфоризи-
ран, 240 гр/кв. м).

Working overal

Работен панталон – 65%
полиестер, 35% памук.
(100% памук санфоризиран,
240 гр/кв. м).

Working pants

ПОЛУГАЩЕРИЗОН

САКСОН C881
WORKING OVERAL

SAXON C881

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

ЯКЕ (КУРТКА) 

САНЕН С853
WORKING JACKET

SAANEN С853

Тъмносиньо, сивоC853

Панталон – 65% полиестер, 
35% памук. (100% памук санфо-
ризиран, 240 гр/кв. м).

Working pants

Яке (куртка) – 
65% полиестер, 
35% памук. 
(100% памук 
санфоризиран, 
240 г/кв. м)

Working Jacket

Тъмносиньо, сивоS882

ПАНТАЛОНИ РАБОТНИ 

ВОРБ S882
WORKING PANTS

WORB S882

Тъмносиньо, сиво, червеноC881

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

РАБОТЕН ПАНТАЛОН

РОЛЕС 085
WORKING PANTS

ROLLES 085
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ГАЩЕРИЗОН ЗИНГЕН С806
СOVERALL SINGEN C806

Тъмносиньо, кралскосиньо, сивоC806

Гащеризон – закопчаване с цип, 
външни джобове – 2 горни с цип, 
2 предни, 1 заден и 1 инструментален.
Светлоотразителни ленти на гърдите
и гърба. 100% памук, 200-280 гр/кв. м.

Coverall – zipper fastening, reflective tapes
on the breast and the back.

Гащеризон – 65% полиестер, 
35% памук. 
100% памук санфоризиран, 200
гр/кв. м.

Working Coverall 

Цвят: черно, синьо, тъмносиньо.17300

ГАЩЕРИЗОН ХУР/ 
COVERALL HUR

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

65% полиестер,
35% памук.
145 г/кв.м.

Classic Tunic

КЛАСИЧЕСКА ТУНИКА ЕНГЕН FW12
ILASSIC TUNIC ENGEN 
FW12

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

ТУНИКА ТИТИЗЕЕ LW13 / TUNIC TITISEE  LW13

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

FW12 Бяло, тъмносиньо, кралскосиньо, зелено LW13 Бяло, тъмносиньо, кралскосиньо, зелено

65% полиестер, 
35% памук. 
145 г/кв. м.

Modern tunic

ОБЛЕКЛА ЗА ЛАБОРАНТИ И МЕДИЦИНСКИ ЛИЦА / LABORATORY AND MEDICAL

Стандартна дамска престилка.
Един джоб на гърдите и два странични
джоба. Материал:  65% полиестер, 35%
памук, 145 гр/кв. м.

Standard woman coat

СТАНДАРТНА ДАМСКА ПРЕСТИЛКА

EРБАХ LW63
STANDARD WOMAN COAT

ERBACH LW63

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Двулицев унисекс модел.
Материал:  65% полиестер,
35% памук, 145 гр/кв. м.

V-neck tunic

ТУНИКА С V-ОБРАЗНО ДЕКОЛТЕ

МЮНСТЕР НС10
V-NEC TUNIC

MUNSTER HC10

Бяло
Тъмносиньо
Кралскосиньо
Зелено

НС10WHI
HC10NAV
HC10ROY
HC10GRE

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Бяла
Синя

LW63WHI 
LW63BLU
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Двулицев унисекс модел.
Материал:  65% полиестер, 35% памук,
145 гр/кв.м

Medical trousers

САНИТАРНИ ПАНТАЛОНИ УЛМ НС11
MEDICAL TROUSERS ULM HC11

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Манта с дълъг ръкав, 
зелена за медицински 
работниц (хирурзи)

Overall 13320 with long
sleeves, green, for medical
workers (surgeons)

МАНТА БУРГ 13320
OVERALL BURG 13320

Зелено13320

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Бяло
Тъмносиньо
Кралскосиньо
Зелено

НС11WHI
HC11NAV
HC11ROY
HC11GRE

Плат Fortis Plus, 65% полиестер, 35%
памук 245 г/кв. м.
1 джоб на гърдите, 2 на кръста.
Дължина 100 см

Fortis Plus,  65% Polyester / 35% Cotton. 1
chest pocket, 2 side pockets. Length 100 cm

МЪЖКА ПРЕСТИЛКА ЯКОБ 2302
WHITE MEN’S COAT JAKOB 2302

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

65% полиестер 35% памук 190 г/кв. м.
Ластично пристягане на кръста.

65% Polyester / 35% Cotton
Elasticated waist.

ГОТВАРСКИ ПАНТАЛОН

ЛИС 2208
BAKERS TROUSERS LYSS 2208

Готварски панталон LYSS 2208L2208Мъжка престилка ЯКОБ 2302J2302

65% полиестер, 35% памук 190 г/кв. м.
1 джоб на гърдите

65% Polyester / 35% Cotton. 1 chest pocket

ГОТВАРСКА РИЗА С КЪС/ДЪЛЪГ РЪКАВ 

КЬОНИЦ 2209/2203
BAKER SHIRT – SHORT/LONG SLEEVES  

KONITZ 2209/2203

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Kъс ръкав
Дълъг ръкав

K2209
К2203
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ЗИМНА ШАПКА ФЛИРНС
WINTER CAP FLIRNS

От поларена материя, с възможност за изра-
ботване на подплата от Thinsulate, за тежки
метеорологични условия
Polar winter hat

ЗИМНИ (СТУДОЗАЩИТНИ) РАБОТНИ ОБЛЕКЛА / WINTER WORKING CLOTHING

ЗИМНА ШАПКА УИНКАП
WINTER CAP WINCAP

6040015 Черна

Зимна шапка, закопчаване с тик-так или с
велкро. 

Winter cap, tick-tack buttons or Velcro fastening

ЗИМЕН КОМПЛЕКТ ХИМАЛАЯ
WINTER SET HIMALAYA
Плетена зимна шапка. 
Плетени зимни ръкавици. 

Knit winter cap, knit winter gloves

6040029
1010041

Зимна шапка WINPEAK
Зимни ръкавици WINGO

КОД/CODE   ОПИСАНИЕ/DESCRIPTION КОД/CODE   ОПИСАНИЕ/DESCRIPTION КОД/CODE   ОПИСАНИЕ/DESCRIPTION 

Черен
Жълт сигнален
Оранж сигнален
Тъмносин

HA10BLK
HA10YEL
HA10ORA
HA10NAV

Промазан материал, закопчаване с цип, покрит с пластрон с копчета. Ластични 
маншети за пристягане в талията и долната част. 4 вътрешни и един външен джоб.

Промазан материал, регулируеми тиранти. Външен цип в долната част на
крачола.

Quilted parka with winter trousers

ПОЛУШУБА С КАЧУЛКА ЦВИНГЕН 15310 / QUILTED PARKA

ZWINGEN 15310

ЗИМЕН ПАНТАЛОН С ВИСОКА ТАЛИЯ МАДИС 15400 / 
WINTER TROUSERS MADIS 15400

ЯКЕ ВАТИРАНО МУРТЕН 15320 
QUILTED JACKET MURTEN 15320
Закопчаване с цип, пластрон и велкро.
Външни джобове – 2 долни с капак и 
2 горни – с цип.
1 вътрешен джоб.

Централно закопчаване с цип.
Джоб за инструменти, 2 странични и 
1 заден.

Quilted jacket with semi-overal

Полушуба
Панталон

15310
15400

Яке
Полугащеризон

15320
15420

Яке
Полугащеризон

15330
15430

ПОЛУГАЩЕРИЗОН 

ВАТИРАН ВОЛЕН 15420
SEMI-OVERAL WOHLEN 15420

ЯКЕ ВАТИРАНО КРОА 15330
QUILTED JACKET CROIX 15330
Сваляща се качулка, закопчаване с цип,
пластрон и копчета.
2 долни и 2 горни джоба.

Ватиран, с централно 
закопчаване с цип. 
2 външни джоба
Quilted jacket with semi-
overall

ПОЛУГАЩЕРИЗОН

ЙЕНС 15430
SEMI-OVERAL 

YENS15430

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 
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Сваляща се качулка,
хидрофобен материал,
централно закопчаване
с копчета, външни джо-
бове – 2 долни и 1 горен,
вътрешен джоб.

Quilted parka 15300

ВАТЕНКА ШАМПЕРИ 15300
QUILTED PARKA

CHAMPERY15300

Ватенка15300

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Висока степен на 
водоустойчивост. 
Защита от студ, 
дъжд и вятър.
Материал: 100% 
полиестер с PVC 
промазка, 230 гр.
Подплата: 
найлон 60 гр. + 
Вата 100 гр.

Bomber Jacket

ЯКЕ БРИГ S533
JACKET BRIG S533

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Черен
Сив
Тъмносин

S533BLK
S533CHA
S533NAV

БОМБЕР 1, тъмносин цвят
БОМБЕР 2, тъмносин цвят

3030554
F465

Материал: 100% по-
лиестер с PU покри-
тие, 220 гр.
Подплата: 100% по-
лиестер, 55 гр. +
вата 170 гр.

ШУБА ХЕЙМ
ШУБА HEIM  

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД/CODE    ОПИСАНИЕ/DESCRIPTION 

Сива
Черна

S662GRA 

S662BLK

ЯКЕ ЗА ОХРАНИТЕЛИ 

ВАУД S534
JACKET FOR QUARDS

VAUD S534

ЧерноS534

100% полиестер, ПВЦ
покритие. Подплата
от 100% бархетен
памук или от 100% по-
лиестер.

Polyester Jacket with
PVC coating.

Студоустойчиво и
водоустойчиво, ореб-
рен маншет и пагони
за класическа визия,
100% найлон Окс-
форд, полиуретаново
покритие

Jacket for quards

ЯКЕ БАЗЕЛ C60
JACKET BASEL C60

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Тъмносин
Тъмнозелен

S430NAV
S430DGR

ЯКЕ БОМБЕР 1 / JACKET BOMBER 1
Пилотско яке, 100% полиестер, централно закопчаване с цип,
покрит с пластрон и копчета. Ластични маншети и талия.
Възможност за изработване от таслон/водоотблъскваща мем-
брана.

BOMBER 1 jacket, 100% polyesther

ЯКЕ БОМБЕР 2 / JACKET BOMBER 2
Пилотско яке, 100% полиестер, централно закопчаване с
цип, покрит с пластрон и копчета. Ластични маншети и
талия. Със свалящи се ръкави (превръща се в елек) и сва-
ляща се подплата. Възможност за изработване от тас-
лон/водоотблъскваща мембрана.

BOMBER 2 jacket, same as BOMBER 1, with detachable sleeves
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ПОЛАРЕНО ЯКЕ TAЛ F401
POLAR JACKET

THALL F401

Идеален за връхно и
долно облекло. 100%
полиестер микропо-
лар с Antu-Pill покри-
тие. 280 гр/кв. м.

2 coloured polar TX40

Стилен дизайн,
тежка и плътна 
материя, два
долни джоба с цип
и джоб на гърдите, 
100% полиестер

Polar jacket THALL
F401

ПЛЪТЕН ДВУЦВЕТЕН ПОЛАР

РОДИ ТХ40
2 COLOURED POLAR

RODI ТХ40

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Черен
Тъмносин
Тъмносив

TX40BLK
TX40NAV
TX40CHA

Тъмносин
Червен

F401NAV
F401RED

65% полиестер и 
35% памук 200 г
Winter vest

ВАТИРАН ЕЛЕК МУРИ S414
WINTER VEST MURI S414

65% полие-
стер и 35%
памук 200 г
Winter vest 

ВАТИРАН ЕЛЕК ЦУГ S412
WINTER VEST ZUG S412

Елек ватиран –
65% полиестер,
35% памук.
(100% памук
санфоризиран,
240 гр/кв. м).

Contrasted vest
TEXO

КОНТРАСТЕН ЕЛЕК ФИС TX13
CONTRASTED VEST FISS TX13

Черен
Син
Тъмносин

TX13BLK
TX13BLU
TX13NAV

ОБЛЕКЛА С ВИСОКА ВИДИМОСТ / HI-VIS CLOTHING

Тениска RT23, с висока ви-
димост, 100% полиестер –
оплетка „Птиче око“, 150 г

Hi-Vis T-shirt

ТЕНИСКА БЕРНЕКС
T-SHIRT BERNEX

КОД/CODE   ОПИСАНИЕ/DESCRIPTION 

С висока видимост,
къс ръкав, 100% по-
лиестер – оплетка
„Птиче око“, 175 г

Hi-Vis polo T-shirt

РИЗА ПОРТО S377
SHIRT PORTO S377

Оранжево, жълтоS377

КОД/CODE   ОПИСАНИЕ/DESCRIPTION 

ОранжевоRT23

Черен
Тъмносин
Зелен

S412BLK
S412NAV
S412GRE

Черен
Тъмносин
Зелен

S414BLK
S414NAV
S414GRE
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100 % полиестер – 175
г/кв.м.
Оплетка Bird Eye
Жълто/тъмносиньо
или оранж/тъмносиньо.

100% polyester – 175
g/sq.m. Bird Eye knit. Yel-
low or orange with navy
blue.

ДВУЦВЕТНА СИГНАЛНА РИЗА С КЪС РЪКАВ КРEИС S479
/ TWO-TONE HI-VIS SHIRT WITH SHORT SLEEVES KREIS
S479

КОД/CODE   ОПИСАНИЕ/DESCRIPTION 

Жълто/тъмносиньо
Оранж/тъмносиньо

KS479YEL
KS479ORA

С висока видимост, къс
ръкав, 100% полиестер
– оплетка „Птиче око,
175 г

Hi-Vis long-sleеved shirt

РИЗА МОРЕЗ S277
SHIRT MOREZ S277

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Oранж
Жълт

S277ORA
S277YEL

Еле с две ленти и пре-
зрамки, плат с висока
видимост 100% полие-
стер

Hi-Vis vest

ЕЛЕК СИГНАЛЕН

БИЕЛ С470
HI-VIS VEST

BIEL С470

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Oранж
Жълт

С472ORA
С472YEL

Елек с една лента и пре-
зрамки, плат с висока ви-
димост 100% полиестер

Hi-Vis vest

ЕЛЕК СИГНАЛЕН

ТИРОЛ С472
HI-VIS VEST

TIROL С472

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Oранж
Жълт

С472ORA
С472YEL

100% полиестер – дишаща
мрежеста материя. Про-
зрачно джобче за идентифи-
кационна карта. В оранжев
или жълт цвят.

Hi-Visibility Vest with breathable
mesh upper panels and clear
plastic ID window.

МРЕЖЕСТ ЕЛЕК СИГНАЛЕН

ФАЙДО C494
MESH HI-VIS VEST 

FAIDO C494

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Жълт
Oранж

C494YW
C494OR

Устойчива на прах и мръсотия материя с
отблъскващо петната покритие Texpel.
Просторен среден преден джоб за инстру-
менти. 80% полиестер 20% памук – 280
г/кв.м

Dirt % grime resistant fabric with Texpel stain re-
pelling finish. 80% Polyester, 20% Cotton, 280g

СИГНАЛЕН ПОЛУГАЩЕРИЗОН 

ЦЕРМАТ RT43
HI-VIS OVERALL ZERMATT RT43

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

ОранжевRT43
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Най-висока степен на ви-
димост.
80% полиестер 20% памук
– 280 г/кв.м

Highest level of visibility.
80% Polyester, 20% Cotton,
280g

СИГНАЛНО ЯКЕ 

СЕН МОРИЦ RT40
HI-VIS JACKET 

ST. MORITZ RT 40

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

ОранжевRT40

Промазан плат, с висока
видимост, 100% полие-
стер

Hi-Vis rain jacket

ЯКЕ ЗА ДЪЖД 

КОМО Н440
RAIN JACKET 

СОМО Н440

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

оранж
жълт
тъмносин

Н440ORA
H440YEL
H440NAV

Сигнално оранжева, от прома-
зана материя. Светлоотрази-
телни ленти на гърдите,
ръкавите и кръста. Централно
закопчаване с цип, покрит с
пластрон с копчета. Външни
джобове: 2 долни и 2 горни с ка-
паци и копчета; 1 горен с верти-
кален цип.

Winter parka 15900

ЗИМНА ШУБА ДИТРИХ 15911 
QUILTED PARKA DIETRICH 15911

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Оранжево15900

СИГНАЛНА ШУБА ЗИМНА ЛИХТЕН 15900 
QUILTED PARKA LICHTEN 15911

Зелено
Oранжево

15911YEL
15911ORA СребристосивоНV50

Oтразяваща, от гъвкав и издръжлив материал, нетъкан полиестер/памук,
дължина 100 м, ширина 5 см
Reflective tape 100 m.

СИГНАЛНА ЛЕНТА URI HI-VIZ / 
REFLECTIVE TAPE URI HI-VIZ

Промазан плат, с висока
видимост, 100% полиестер

Hi-Vis rain trousers

ПАНТАЛОН ЗА ДЪЖД 

ГОНДО Н441
RAIN TROUSERS

GONDO Н441

оранж
жълт
тъмносин

Н441ORA
H441YEL
H441NAV

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Хидрофобна материя,
светлоотразителни ленти
на гърдите, 
ръкавите и кръста, цент-
рално закопчаване с цип,
покрит с капаче, закопчано
с копчета. Предни джобове
– 2 долни с капаче и горен
вдясно.

Quilted parka, signal, hy-
drophobic, fabric and reflective
tapes.
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Костюм с висока видимост, водонепромокаем полиестер 
Оксфорд с полиуретаново покритие. 
Светлоотразителни ленти съгласно стандарт EN 471. 
Регулиране отвора на качулката посредством ластично въже със стопери. 
Цип с капак.

High-visibility suit, waterproof polyester Oxford with PU coating. 
Reflective tapes according to EN 471. 
Adjustable diameter of the hood. 
Flapped zipper.

КОСТЮМ С ВИСОКА ВИДИМОСТ АЛТАХ
HIGH-VISIBILITY SUIT ALTACH

Костюм с висока видимост / High-visibility suit3011111

КОД/CODE   ОПИСАНИЕ/DESCRIPTION 

ЗАЩИТНИ ОБЛЕКЛА СРЕЩУ ДЪЖД И ВЯТЪР, ОТ PVC, PA ИЛИ PU / 
PROTECTIVE CLOTHING AGAINST RAIN AND WIND, MADE OF PVC, PA OR PU

Престилка от PVC/РЕ. Размер 0.90/1.20
PVC/РЕ apron 0.90/1.20 m.

PVC apron 0.90/1.20 m.

ПРЕСТИЛКА ОТ PVC/РЕ ЛИНЦ
PVC/РЕ АРRОN LINZ

КОД/CODE   ОПИСАНИЕ/DESCRIPTION 

Мушама с качулка от PVC/РЕ

PVC/РЕ
Rain-coat with hood

МАНТО С КАЧУЛКА ОТ РVC/PE 

ИНГОЛЩАТ / RAIN-COAT WITH

HOOD INGOLSTADT

КОД/CODE   ОПИСАНИЕ/DESCRIPTION 

Костюм с качулка от PVC/РЕ

PVC/РЕ 
Rain-suit with hood

КОСТЮМ С КАЧУЛКА ОТ PVC/PE

ПАСАУ / RAIN-SUIT WITH HOOD

PASSAU

КОД/CODE   ОПИСАНИЕ/DESCRIPTION 

бял PVC
бял РЕ
зелен PVC
зелен PE

PVC14100WHI 
PE14100WHI
РVC14100GRE 
PE14100GRE

жълт PVC
жълт РЕ
зелен PVC
зелен PE

PVC14200YEL 
PE14200YEL
РVC14200GRE 
PE14200GRE

жълт PVC
жълт РЕ
зелен PVC
зелен PE

PVC14300YEL 
PE14300YEL
РVC14300GRE 
PE14300GRE
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Гащеризон с качулка
от PVC/PU

Coverall with hood PVC/PU.

ГАЩЕРИЗОН С КАЧУЛКА ОТ PE/PU

РОЗЕНХАЙМ/ 
COVERALL WITH HOOD 

ROSENHEIM
Манто с качулка от
РА/PVC/PE

РА/PVC/PE Rain-coat
with hood

МАНТО С КАЧУЛКА ОТ РА

ФОТЦЕ 
RAIN-COAT WITH HOOD 

FOTZE

Костюм с качулка от PA

PA Rain-suit with hood

Пончо за дъжд с качулка, PVC

Rain PVC poncho with hood.

КОСТЮМ С КАЧУЛКА ОТ PVC

НОЙБУРГ
RAIN-SUIT WITH HOOD

NEUBURG

PVC
PU

14400
14420

14501 Синьо, зелено, камуфлаж

ЧАНТА ЗА PA ОБЛЕКЛА / PA CLOTHING BAG

син PA
син PVC
син РЕ
зелен РА
зелен PVC
зелен PE
камуфлаш PA
камуфлаш PVC
камуфлаш PE

PA14210BLU
PVC14210BLU 
PE14210BLU 
РА14210GRE
РVC14210GRE 
PE14210GRE
PA14210САМ
PVC14210CAM
PE14210CAM

син PA
син PVC
син РЕ
зелен РА
зелен PVC
зелен PE
камуфлаш PA
камуфлаш PVC
камуфлаш PE

PA14310BLU
PVC14310BLU
PE14310BLU
РА14310GRE
РVC14310GRE 
PU14310GRE 
PA14310САМ 
PVC14310CAM
PU14310CAM

КОД/CODE   ОПИСАНИЕ/DESCRIPTION 

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

ПОНЧО ЗА ДЪЖД КОПФ
RAIN PONCHO KOPF

Жълт
Зелен 
Тъмносин

3010100
3010101
3010102
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КОД/CODE   ОПИСАНИЕ/DESCRIPTION 

ТРУДНОГОРИМИ ЗАЩИТНИ ОБЛЕКЛА И ОБЛЕКЛА ЗА ЗАВАРЧИЦИ/
FLAME-RETARDANT AND WELDER’S CLOTHINGS

Oт хромирана хидрофобна цепена кожа и док, 
за защита от механични въздействия, искри и пръски 
разтопен метал, шлака и горещи частици. 
Яке с централно закопчаване и пластрон, 2 предни долни
външни джоба, ластично пристягане на китките. 
Панталон – 2 предни вътрешни джоба, 1 заден външен и
1 инструментален.

Chrome hydrophobic split leather and denim, protection against
mechanical aggressions, sparks and splashes of molten metal,
slag and hot particles. Jacket with central button fastening with
a plate, 2 front outer lower pockets, elastic band on the wrist.
Trousers with 2 front inner rpockets, 1 back outer and 1 instru-
mental.

КОСТЮМ ЗА ЗАВАРЧИЦИ ВАДЕН 16200
WELDER’S SUIT WADEN 16200

Костюм за заварчици3030010

Устойчив на високи тем-
ператури гашеризон. 
Подходящ за заварчици и
работа в гореща среда.
100% памук с Bizweld™ об-
работка. 
Наличен в тъмносин, оран-
жев, черен, кралскосин,
зелен, червен и сив цвят.

Flame-retardant Bizweld™
coverall.

ТРУДНОГОРИМ ГАЩЕРИЗОН

ШПИЦ BIZ1
FLAME-RETARDANT COVER-

ALL  SPITZ BIZ1

Черен
Оранж 
Тъмносин
Кралскосин
Зелен 
Червен
Сив

BIZ1BLK
BIZ1ORA
BIZ1NAV
BIZ1ROY
BIZ1GRE
BIZ1RED
BIZ1GRY

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Устойчиво на високи температури яке.
Подходящо за заварчици и работа в гореща среда.
100% памук с Bizweld™ обработка.
Налично в тъмносин, оранжев, черен, кралскосин, червен цвят.
Скрит джоб за мобилен телефон.

Flame-retardant Bizweld™ jacket.

ТРУДНОГОРИМО ЯКЕ ХАЛАУ BIZ2
FLAME-RETARDANT JACKET  HALLAU BIZ2

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Черен
Оранж 
Тъмносин
Кралскосин
Червен

BIZ2BLK
BIZ2ORA
BIZ2NAV
BIZ2ROY
BIZ2RED
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Изработена от
трудногорим
плат, покриващ
раменете.

Hood BZ12.
Flameretardant ma-
terial.

КАЧУЛКА СИОН BZ12 /
HOOD SION BZ12

Огнеустойчив и
антистатичен. 
Modaflame 200 гр.
Един размер

Flameretardant and
antistatic

ПОДКАСНИК РЕГЕН
HOOD FOR HELMET REGEN

Изработени от
трудногорим плат.
Един размер

Sleeves BZ11.
Flameretardant

РЪКАВЕЛИ МЕЦОЛА BZ11   
SLEEVES MEZZOLA
BZ11

ТъмносиньоBZ11ТъмносиньоFR18

Черен
Тъмносин

BZ12BLK
BZ12NAV

Устойчив на високи температури панталон.
Подходящ за заварчици и работа в гореща
среда.
100% памук с Bizweld™ обработка.
Наличен в тъмносин, оранжев, черен, кралс-
косин, зелен цвят.

Flame-retardant Bizweld™ coverall.

ТРУДНОГОРИМ ПАНТАЛОН 

ДЕЛЕМОНТ BIZ3
FLAME-RETARDANT COVERALL

DELEMONT BIZ3

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Устойчив на високи темпера-
тури гашеризон.
Подходящ за заварчици и ра-
бота в гореща среда.
100% памук с Bizweld™ обра-
ботка.
Наличен в тъмносин, оранжев,
черен, кралскосин, зелен, червен
и сив цвят.

Flame-retardant Bizweld™ coverall.

ТРУДНОГОРИМ ПОЛУГАЩЕРИЗОН 

УСТЕР BIZ4
FLAME-RETARDANT COVERALL 

USTER BIZ4

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Черен
Оранж 
Тъмносин
Кралскосин
Зелен 

BIZ3BLK
BIZ3ORA
BIZ3NAV
BIZ3ROY
BIZ3GRE

Тъмносин
Кралскосин

BIZ4NAV
BIZ4ROY

65% полиестер 35% памук – 245 г/кв.м
Наличен в черен и тъмносин цвят

65% Polyester 35% Cotton 245g

ПОДВИЖЕН ДЖОБ ЗА ИНСТРУМЕНТИ ТИП „КОБУР” 

ЧУР HP10
DETACHABLE TOOL HOLSTER POCKET 

CHUR HP10

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Черен
Тъмносин

HP10BLK
HP10NAV

Дизайн с широк профил за пълна
опора. Подсилва гръбнака, предлага
опора в областта на корема и
кръста. Може да се носи под и над
облеклото. 38% латекс 62% полие-
стер

Wide design for full support. It reinforces
the spine, supports the abdomen and
lower back. 38% Latex/62% Polyester.

ОПОРЕН КОЛАН 

РОРШАХ PW80
SUPPORT BELT

RORSCHACH PW80

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Опорен колан Роршах PW 80PW80

Вижте още раздел ВИСОЧИННА ЗАЩИТА, стр. 82. 
раздел ЗАЩИТА НА ГЛАВАТА, стр. 2-10
раздел ЗАЩИТНИ КУФАРИ И КАЛЪФИ (iPhone, Samsung, iPad), стр. 164-170
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ПАНТАЛОН АНТИСТАТИЧЕН ЛАУФ
ANTISTATIC PANTS LAUF

Антистатичен костюм – туника с качулка и панта-
лон. Туника с предно скрито закопчаване с копчета и
пластрон. Качулка с ластично пристягане и копчета.
Дълъг ръкав тип „реглан”, маншет с ластично при-
стягане. Панталон с ластично пристягане в та-
лията и допълнителен вътрешен шнур със стопер.
Крачоли с ластичен маншет. Два външни джоба –
горен за химикал и долен с ластик за карта

Antistatic suit – hooded tunic and trousers. Tunic with hid-
den front button fastening and plate. Elasticated hood with
buttons. “Raglan” type long sleeves, elasticated cuff. Elasti-
cated cuff legs. Two outer pockets – upper for pens and
elasticated lower for access card.

EN 1149-5

65% полиестер, 34% памук, 1% антистати-
чен карбон. 205 г/кв. м.

Antistatic pants

Бяло3032103

АНТИСТАТИЧЕН КОСТЮМ АС 01
ANTISTATIC SUIT АС 01

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД/CODE   ОПИСАНИЕ/DESCRIPTION 

Бял
Син

AS11WHI
AS11BLU

Лека и удобна, идеална за среди, където се изисква устойчивост на
електростатично напрежение, 96% памук и 4% карбонови нишки

ESD antistatic T-shirt

ESD АНТИСТАТИЧНА ТЕНИСКА BRENO AS20
ESD ANTISTATIC T-SHIRT BRENO AS20

БялоAS20

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

65% полиестер, 34% памук, 1% антистатичен карбон. 205 гр/кв. м.

Antistatic tunic

ПРЕСТИЛКА АНТИСТАТИЧНА МЕМИНГЕН LW12
ANTISTATIC TUNIC MEMMINGEN LW12  

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Бяла
Синя

LW12WHI
LW12BLU



SAFETY EQUIPMENT FOR WORK WITH CHAINSAWS
(FOR WOODCUTTING)

Изработени от структурирани влакна във формата на дълги нишки, които могат да се местят вътре в материята и
така да спират верижния трион. За осигуряване на функционална защита, облеклата трябва да се почистват редовно.

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Защитно яке СН10 / Protective jacket CH10

ЗАЩИТНО ЯКЕ СН10 / PROTECTIVE 
JACKET СН10
Материал: 65% полиестер, 
35% памук 245 гр/м. 
Цвят: черен / оранжев. 
Размери: S-3XL. 
Водоотблъскваща 
материя, по-дълги 
велкро каишки за 
корекции на ръкавите. 
Странични джобове 
с ципове. 
Цип по цялата дължина, 
с капак.

Protective jacket.

EN 340

СН10
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EN 381 Изисквания към защитни облекла
за работа с ръчно държани 
верижни триони.

EN 381-3 Методи на изпитание на обувки

EN 381-5 Изисквания към протектори за крака

EN 381-7 Изисквания към защитни ръкавици

EN 381-9 Изисквания към защитни гети

EN 381-11 Изисквания към защитни куртки

Клас 0: 16 m/s
Клас 1: 20 m/s
Клас 2: 24 m/s
Клас 3: 28 m/s

Класове на издържливост на облеклата 
според скоростта на веригатана моторния
трион:

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Защитно яке Арбор 20 / Protective jacket Arbour 20

ЗАЩИТНО ЯКЕ АРБОР 20 / PROTECTIVE
JACKET ARBOUR 20
Материал: Горна част: 100% полиестер, 
Долна част: 80% полиестер, 20% памук
Цвят: син / оранжев. 
Водоотблъскваща материя.
Два предни джоба.
Регулируема талия и удължен 
гръб. Цип по цялата дължина, 
с капак.

Protective jacket

EN 340  
EN 381-11 class 1

HV10

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Защитeн панталон  / Protective trousers

ЗАЩИТEН ПАНТАЛОН ПРО ЛАЙТ /
PROTECTIVE TROUSERS

PRO LIGHT
Защитен панталон с 9-слойна защита 
на краката отпред. Три джоба с цип, 
джоб за линийка. Широка еластична талия 
с повдигнат гръб.
Предната част е от износоустойчив 
материал Cordura, останалото е 100% 
Ултра полиестер.

Protective trousers.

EN 340
EN 381-5  class 1

PLHV

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Защитeн панталон CH11 / Protective trousers CH11

ЗАЩИТEН ПАНТАЛОН CH11 /
PROTECTIVE TROUSERS CH11
Материал: 65% полиестер, 35% памук,245 гр./м.
Цвят: черен / оранжев. Размери: S-2XL
9 слоя за защита на краката.
Водоотблъскващо покритие.
Два вмъкнати д.жоба и компресиран заден джоб.
Лентов колан с ластик.

Protective trousers with 9 layers

EN 340
EN 381-5 class 1

СН11



ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ЗА РАБОТА С РЪЧНО ДЪРЖАНИ
ВЕРИЖНИ ТРИОНИ (ЗА ДЪРВОДОБИВ)
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КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Полугащеризон СН12 / Semi-overall CH12

ПОЛУГАЩЕРИЗОН СН12
SEMI-OVERALL СН12
Материал: 65% полиестер, 35% памук,
245 гр/м.
Цвят: черен / оранжев
Размери: S-3XL

9 слоя за защита на краката.
Водоотблъскващо покритие.
Регулируеми презрамки със стопери.
Откриване на предната част с дълъг цип.
Разширена еластична талия.
2 вътрешни джоба и един заден с цип.

Protective semi-overall with 9 layers.

EN 340  
EN 381-5 class 1

СН12

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Защитно яке Арбор 20 / Protective jacket Arbour 20

ЗАЩИТНИ БОТУШИ B24
PROTECTIVE BOOTS B24
Защитни ботуши с подсилени 
токове и ходила с дълбоки грайфери. 
Износоустойчиво, маслоустойчиво 
и противохлъзгащо ходило.

Възможност за поставяне 
на кабари.

Protective boots

EN 345 SB E,
EN 381-3 class 2

B24

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Защитни ръкавици D001 / Protective gloves D001

ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ D001
PROTECTIVE GLOVES D001
Анатомична подсилена длан. Непромокаема ярешка кожа на дланта и
здрава, водоотблъскваща полиестерна материя отгоре.
Уязвимите места са без шевове и подсилени с кожа.
Устойчиви на срязване,пробиване и протриване.

Protective gloves

EN 420
EN 388
EN 381-7 class 0

D001

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Защитeн Комплект за глава / Protective helmet

ЗАЩИТЕН КОМПЛЕКТ ЗА ГЛАВА 
MK7 ФОРЕСТРИ JSP
PROTECTIVE HELMET MK7 FORESTRY JSP

Предназначен за работа с ръчно 
държани верижни триони.
Включва защитна каска 
модел MK7 с комфортна околожка, 
мрежест визор и външни 
антифони SNR26.

Protective helmet 
with visor and ear deffenders.

EN397
EN50365
EN352-3
EN1737

AHM124-600-800



SPECIALIZED PROTECTIVE CLOTHING

ГАЗОИЗОЛИРАЩИ И ХИМИКОИЗОЛИРАЩИ КОСТЮМИ
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Всички газо- и химико-изолиращи облекла се класифицират като ЛПС от категория 3 (защита от смъртен риск).

Защитно облекло срещу течни и газообразни химични продукти, включващи течни аерозоли и твърди частици.
Изисквания заизпълнение на проветряеми и непроветряеми „газонепропускливи“ (тип 1) и „газопропускливи“ (тип 2) ко-
стюми за химична заyита

EN 943-1 

Защитно облекло срещу течни и газообразни химични продукти, включващи течни аерозоли и твърди частици.
Изисквания заизпълнение на „газонепропускливи“ (тип 1) костюми за химичназащита за аварийни екипи (АЕ)

EN 943-2 

Защитно облекло срещу течни химични продукти. Изисквания за изпълнение на облекла с връзки между отделните
части на облеклото, непропускливи на течности (тип 3) или аерозоли (тип 4), включително такива, осигуряващи за-
щита само на части от тялото (тип РВ [3] и тип РВ [4])

EN 14605 

Защита срещу химични продукти. Определяне на устойчивостта на материалите за защитни облекла на проникване
н атечности  и газове

EN 6529 

Защитно облекло за употреба срещу твърди частици. Изисквания за изпълнение на защитни облекла срещу химични
продукти, осигуряващи защита на цялото тяло от твърди частици във въздуха (облекло тип 5).

EN ISO 13982-1 

Защитно облекло срещу течни химични продукти. Изисквания за изпълнение на защитни облекла срещу химични про-
дукти, предлагащи ограничена защита срещу течни химични продукти (екипировка тип 6 и тип РВ[6])

EN 13034 

Защитно облекло. Защита срещу течни химични продукти. Метод за изпитване на устойчивостта на материалите
за защитни облекла на преминаване на течности

EN ISO 6530

Защитно облекло срещу радиоактивно замърсяване. Изисквания и методи за изпитване на непроветряемо защитно
облекло срещу замърсяване с радиоактивни частици

EN 1073-2

Защитно облекло. Изисквания за изпълнение и методи за изпитване на защитни облекла срещу причинители на ин-
фекции

EN 14126

Защитно облекло. Електростатични свойства. Характеристика на материала и изисквания към конструкциятаEN 1149-5

Защитно облекло. Механични свойства. Метод за изпитване: Устойчивост на пробиванеEN 863

Защитно облекло за защита срещу течни и газообразни химични продукти, включително аерозоли и твърди ча-
стици. Метод за изпитване: Определяне на непропускливост на течности в газонепропускливи костюми (определяне на
вътрешно налягане)

EN 464



СПЕЦИАЛИЗИРАНО ЗАЩИТНО ОБЛЕКЛО

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Защитен гащеризон за еднократна употреба.

ПРОШИЛД ПОЛИКЛИН ДЮПОН /
PROSHIELD® POLYCLEAN
DUPONT
Защитен гащеризон за еднократна употреба.
Използва се за предпазване на работното 
облекло при работа в замърсена, но безвредна  
среда (при почистване на помещения, 
товаро-разтоварни дейности и др.)
Костюмът има антистатична обработка.

Disposable overall. Non-hazardous liquid and dry 
particulate barrier protection

PCLCHF5
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Тип Описание Европейска норма

Тип 1 Херметизирани газоизолиращи облекла EN 943-1, EN 943-2

Тип 2 Нехерметизирани газоизолиращи облекла EN 943-1

Тип 3 Облекла за защита срещу течни химикали под налягане EN 14605, EN 6529

Тип 4 Облекла за защита срещу течни аерозоли EN 14605, EN 6529

Тип 5 Облекла за защита срещу въздушнопренасяни 
твърди частици химикали EN ISO 13982-1

Тип 6 Облекла за ограничена защита срещу капки течности EN 13034, EN 6530

Всички газо- и химико-изолиращи облекла се класифицират като ЛПС от категория 3 (защита
от смъртен риск).
Европейската комисия разделя тези защитни облекла в 6 групи (типове), според степента
на защита:

ЗАЩИТА НА ТЯЛОТО И РАБОТНОТО ОБЛЕКЛО В ЗАМЪРСЕНА СРЕДА

ХИМИКОИЗОЛИРАЩИ ЗАЩИТНИ ОБЛЕКЛА ОТ НЕТЪКАН ТЕКСТИЛ

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Защитен гащеризон за еднократна употреба.

ПРОШИЛД FR ДЮПОН / 
PROSHIELD® FR DUPONT
Защитно облекло от тип 5 и 6. Гащеризон за ед-
нократна употреба. Защитава пожарникарски и
други трудногорими облекла от замърсяване
(капки течност, твърди частици) и по този начин
удължава живота им. Материал: трудногорим
SMMMS с антистатична обработка (двустранно)
Disposable overall typ 5 and 6.

To protect firefighter’s suits and other flameretardant
suits from dust and liquids.

EN ISO 14116

PFRCHF5

TYVEK
Разработени от DuPont ™ облеклата Tyvek® са изработени от нишки полиетилен с
висока плътност, които създават уникална, нетъкана материя. Защитата е вгра-
дена в самия плат, т.е. не може да бъде нарушена при протриване.
Дишащата материя на Tyvek® облеклата дават по-добър комфорт при работа, без
това да е за сметка на защитата.
Облеклата Tyvek® осигуряват ефикасна защитна бариера срещу опасни сухи ча-
стици, аерозоли и повечето видове химикали.
Важно: Всички облекла, различни от Tyvek®, които са сертифицирани за същия клас
защита, са изработени от текстилна материя, обработена с микропорест филм.
При надраскване или протриване тази обработка се нарушава и облеклата губят за-
щитните си свойства. Освен това плътното покритие прави материята недишаща,
което води до запотяване. 
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КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Гащеризон с качулка
Tyvek Dual 
Калцуни с противоплъзгаща подметка
Калцуни обикновени
Ръкавели 50 см.

Гащеризон с качулка. Предлага се в бяло или зе-
лено. Размери от S до XXXL. Изключително здрав,
но много лек (< 250 гр). Ластици на лицето, кит-
ките, глезените, кръста. Идеален баланс между
защита, издръжливост и комфорт. Конструкция,
позволяваща голяма свобода на движение. Про-
пусклив за въздух и водни пари, но отблъскващ-
течности и аерозоли на водна основа. Отлична
бариера срещу фини частици и влакна (до 1 мик-
рон). Зашити и подлепени шевове. Приложим в яд-
рената промишленост, фармацевтичното
производство, меди цината, изследователски ла-
боратории, при излагане на биологични опасности
и др. Модел Tyvek Dual – с гръб от SMS, който
предлага по-нисък клас на защита откъм гърба, но
по-добър комфорт при носене. Тип 4-B, 5-B и 6-B
EN 14126 – бариера за инфекциозни агенти;
EN 1073-2 – защита от радиоактивно замърся-
ване; EN 1149-5 – антистатичен и от двете
страни

Disposable hooded overall type 5 and 6.

TYVCPL
TYVDL

TYVPOSA
TYVPOS0
TYVPS32

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Защитен гащеризон с качулка

ТАЙВЕК КЛАСИК ПЛЮС /
TYVEK® CLASSIC PLUS
DUPONT
Защитен гащеризон с качулка, Тип 4. 
Притежава всички характеристики на 
Tyvek Xpert, допълнени с:
– Качулката е пригодена за носене с цяла ли-
цева маска
– Примки за палеца и удължен маншет на ръка-
вите, непозволяващи повдигане на ръкава и
навлизане на замърсители под костюма.
– Възможност за поръчка с интегрирани кал-
цуни.
Тип 4-B, 5-B и 6-B
EN 14126 – бариера за инфекциозни агенти;
EN 1073-2 class 2 – защита от радиоактивно
замърсяване;
EN 1149-5 – антистатичен и от двете
страни.

Disposable hooded overall typ 4,5 and 6

TYVCX

ТАЙВЕК КЛАСИК ЕКСПЕРТ
TYVEK® CLASSIC XPERT DUPONT

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Гащеризон с качулка, покриващ изиск-
ванията на химикозащитен костюм от
тип 3 (защита от течности под наля-
гане до 2 бара). Предлага се в яркожъ-
лто за висока видимост. Размери
S-XXXL. Изработен на базата на Tyvek
Classic Plus, с добавено полимерно по-
критие за защита срещу прониква-
нето на широка гама от неорганични
химически и биологични опасности. 
Лека и издръжлива тъкан (<450 грама). 
Използва се за защита срещу пръски в
различни промишлени среди, включи-
телно производството на хартия, хра-
нително-вкусовата промишленост,
химическа обработка и фармацевтично
производство.
тип 3-B, 4-B, 5-B и 6-B
EN 14126 
EN 1073-2 
EN 1149-5 – двустранно

Disposable hooded overall typ 3, 4, 5 and
6. Protection against non-organic chemi-
cals.

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

ТАЙКЕМ F / TY-
CHEM®F DUPONT

Гащеризон с качулка, покриващ изиск-
ванията на химикозащитен костюм
от тип 3 (защита от течности под
налягане до 5 бара). Предлага се в сив
цвят.
Размери S-XXXL. 
Изработен на базата наTyvek Classic
Plus, обработен със защитен филм и
второ  полимерно покритие за за-
щита срещу проникването на широка
гама от органични и неорганични хи-
мически и биологични опасности.
Лека и издръжлива тъкан (< 450
грама) 

тип 3-B, 4-B, 5-B и 6-B
EN 14126 
EN 1073-2 
EN 1149-5 – двустранно

Disposable hooded overall typ 3, 4, 5 and
6. Protection against organic non-organic
chemicals.

ТАЙКЕМ С / TYCHEM®C
DUPONT

Защитен гащеризон с качулкаTYCCHA5 Защитен гащеризон с качулкаTYFCHA5T
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XS

SM
MD

LG

XL

2ХL

3ХL

Тегло в паунди (килограми)
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в 
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ут
ов

е 
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ан
т

им
ет

ри
)

90
(41)

90
(41)

5’ (152)

5’2’’ (157)
5’3’’ (160)

5’5’’ (165)
5’6’’ (168)
5’7’’ (171)

5’10’’ (178)
5’11’’ (180)

6’1’’ (185)
6’2’’ (188)

6’4’’ (193)
6’5’’ (195)

115
(52)

125
(57)

140
(64)

150
(68)

160
(75)

180
(82)

200
(91)

220
(100)

230
(104)

240
(109)

260
(127)

ТАБЛИЦА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРИТЕ НА ОБЛЕКЛАТА ОТ НЕТЪКАН ТЕКСТИЛ НА DUPONT:

ХИМИКОИЗОЛИРАЩИ КОСТЮМИ ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

SC1 RESPIREX
Облекло от една част, пригодено
за ползване с дихателен апарат,
носен извън костюма.
Интегрирана качулка, пригодена за
комбиниране с цяла лицева маска.
Материал: PVC, неопрен или бути-
лов каучук(в зависимост от хими-
калите, срещу които се изисква
защита). Цип – защитен от про-
никване на течности със специ-
ална лента с велкро. Ръкавици –
подменяеми чрез специална вин-
това система на Respirex.
Допълнителни подсилвания на
гърба, коланите и лактите за по-
добра защита. Тип 3.

One piece reusable splash contamina-
tion suit with integral hood. Type 3.
For use with  a SCBA outside the suit.

EN 466

Костюм за многократна употребаSC1RU

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

SC4 RESPIREX
Облекло от една част, пригодено
за ползване с дихателен апарат,
носен под костюма. Гъвкав панора-
мен визор, устойчив на удар и хи-
микали. Материал: PVC,
неопренилибутилов каучук (в зави-
симост от химикалите, срещу
които се изисква защита). Цип –
защитен от проникване на течно-
сти. Ръкавици – подменяеми чрез
специална винтова система на
Respirex. Ботуши – интегрирани
или подменяеми, със стоманено
бомбе. Клапа за освобождаване на
излишното налягане. Възможност
за свързване с линия за подаване
на въздух. Тип 3.

One piece reusable splash contamina-
tion suit with integral hood. Typе 3.
For use with  a SCBA inside the suit

EN 466

Костюм за многократна употребаSC4RU
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КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

TYCHEM TK RESPIREX
Газоизолиращ костюм от една част,
изцяло капсулован. Ползва се докато
се наложи почистване или химиче-
ското замърсяване налага неговото
унищожаване. Пригоден за дихателен
апарат, носен под костюма (тип 1А-
ЕТ). Материал Tychem TK (DuPont), из-
държащ на най-широк спектър
химикали (повече от 480 мин.) Полу-
твърд широк визор, устойчив на удар и
химикали (EN 146). Газоизолиращ цип
122 см, от дясната страна на ко-
стюма. Ботуши, устойчиви на хими-
кали, със стоманено бомбе и метална
пластина против пробождане (интег-
рирани или сменяеми). Ръкавици – под-
меняеми чрез специална винтова
система на Respirex. Тип 1A-ET.

One piece Gas-tight limited use suit, typе 1.
For use with a SCBA inside the suit.

EN 943-2   EN 943-1

Костюм за многократна употребаTYTKFB

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

GTB RESPIREX
Газоизолиращ костюм от една част,
изцяло капсулован. За многократна
употреба (позволява почистване).
Пригоден за дихателен апарат,
носен под костюма (тип 1А-ЕТ).
Материал: неопрен или комбинации
на неопрен, бутил, хипалон.
Двоен широк визор с ясна видимост,
устойчив на удар и химикали (EN
146). Газоизолиращ цип 122 см, от
дясната страна на костюма.
Ботуши, устойчиви на химикали, със
стоманено бомбе и метална пла-
стина против пробождане (интегри-
рани или сменяеми).
Ръкавици – подменяеми чрез специ-
ална винтова система на Respirex.
Приспособление за подаване на
въздух (чрез шланг) от дихателния
апарат към втори човек.Тип 1A-ET.

One piece Gas-tight suit, typе 1.
For use with  a SCBA outside the suit.

EN 943-2   EN 943-1

Костюм за многократна употребаGTBRU

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

GTA RESPIREX
Газоизолиращ костюм от една част,
изцяло капсулован. За многократна
употреба (позволява почистване).
Пригоден за ползване с линия за по-
даване на въздух, осигуряваща поло-
жително налягане в скафандъра и
охлаждане. Равномерно подаване на
въздух (120 л/мин.) към всички части
на тялото. Звукова аларма при па-
дане на въздушния поток под мини-
малното ниво. Материал: неопрен
или комбинации на неопрен, бутил,
хипалон. Широк панорамен визор (EN
146). Газоизолиращ цип 122 см., от
дясната страна на костюма.
Ботуши, устойчиви на химикали, със
стоманено бомбе и метална пла-
стина против пробождане (интегри-
рани или сменяеми). Ръкавици –
подменяеми чрез специална винтова
система на Respirex. Вграден при-
стягащ колан на кръста. Тип 1С.

One piece Gas-tight suit, typе 1.
For use with air-supply system.

EN 943-2    EN 943-1

Костюм за многократна употребаGTАRU

ГАЗОИЗОЛИРАЩИ КОСТЮМИ ОТ ТИП 1 И 2



ЗАЩИТНИ СРЕДСТВА ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА

Здраве и Безопасност           Health & Safety 111

Обиколка: 53 см. 
Материал: нетъкан текстил. Цвят:
бял или син

Bonnet. 
Circumference 53 cm. Colour white and
blue.

МАСКА ХИРУРГИЧЕСКА

FP02 
DISPOSABLE MASK FP02
Материал: 
нетъкан 
текстил. 
Цвят: бял или син

Disposable mask, 
medical type FP02

БОНЕ 629 / BONNET 629

Боне / Bonnet629 Маска хирургическа MNWFP02

ЕДНОКРАТНИ ОБЛЕКЛА, ЗАЩИТАВАЩИ ОТ ПРАХ, ПРЪСКИ ВОДА, АГРЕСИВНИ 
ТЕЧНОСТИ И ДРУГИ ЗАМЪРСИТЕЛИ / DISPOSABLE CLOTHING, PROTECTING FROM
DUST, WATER SPLASHES, LIQUID CHEMICALS AND OTHER POLLUTANTS

Материал: не-
тъкан текстил.
Цвят: бял или син

Beard protector.
Colour white and
blue.

Покритие за брада ВР01

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

От полипропилен, диаметър 21 см

Polypropylene, 21 cm.

ХАРТИЕНА ШАПКА ЛОР
D200 / DISPOSABLE

PAPER CAP LOHR D200
Размер: 27 х 8.5 см, 
регулируем

Size: 27cm x 8.5cm 
(Adjustable)

МРЕЖЕСТА ШАПКА ЗА ГЛАВА С

КОЗИРКА БАМБЕРГ D103
DISPOSABLE SNOOD CAP 

BAMBERG D103

Мрежеста шапка за глава с козирка Bamberg D103D103 Хартиена шапка Lohr D200D200

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

От полипропилен, 
диаметър 21 см

Polypropylene, 21 cm.

БОНЕ С КОЗИРКА МАЙНЦ
D109 / DISPOSABLE

PEAKED BOUFFANT CAP

MAINZ D109

Боне с козирка Mainz D109D109

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

ПРОТЕКТОР ЗА БРАДА /
BEARD PROTECTOR
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КАЛЦУНИ 649 / SHOE-COVERS 649
Материал: нетъкан текстил.  Цвят: бял или син.  Размер: 45 х 18 см.

Shoe-covers. Size 45 x 18 cm. Colour white and blue.

Бели
Сини 

649WHI
649BLU

МАНТА ЗА 
ПОСЕТИТЕЛИ 659 /
NON-WOVEN 
OVERCOAT 659
Материал: нетъкан текстил. 
Цвят: бял 

Non-woven overcoat.

Манта за посетители / Non-woven overcoat659

ГАЩЕРИЗОН 
С КАЧУЛКА 669-W
NON-WOVEN 
OVERCOAT 669-W

Материал: нетъкан текстил. 
Цвят: бял или син

Non-woven overcoat.

Икономична частичкова
полумаска с клас на за-
щита Р1.
Economic particle half mask

EN 149

Частичкова полумаскаBEC000-000-000

МАРТКЕЪР КОМФОРТ /
MARTCARE COMFORT

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

РЪКАВИЦИ МЕДИЦИНСКИ / САНИТАРНИ / ХВП
ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА – 537, 538, 539,
540
Виж раздел ЗАЩИТА НА РЪЦЕТЕ, стр. 57

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Бял
Син 

669WHI
669BLU
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РЪКАВИЦИ С МЕТАЛНА ПЛЕТКА И ДРУГИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА СРЕЩУ 
ПОРЯЗВАНЕ И ПРОБОЖДАНЕ (ЗА МЕСНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ) / 
METAL-CHAIN GLOVES AND OTHER PROTECTIVE EQUIPMENT AGAINST CUTTING AND
STABBING (FOR THE MEAT PROCESSING INDUSTRY)

Изработени от алуминий, неръждаема стомана или титан, от малки брънки или плочки, съединени по съвременни технологии. Хипоа-
лергенни, устойчиви на солена вода и непропускащи микроорганизми. Размери от XXXS до XXL.

Made of alluminium alloy, steel or titanium. Small rings or platelets moulded through modern technologies. Hypoallergenic, resistant to salt water, do
not trap micro organisms. Sizes: XXXS – XXL.

ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА СРЕЩУ ПОРЯЗВАНЕ И ПРОБОЖДАНЕ 

Ръкавици и защитни средства за ръката за защита срещу порязвания и пробождания от ръчно
държани ножове. Ръкавици с мрежа от метални пръстени и защитни средства за ръката.
Gloves and arm guards protecting against cuts and stabs by hand knives  – Part 1: Chain mail gloves and arm guards.

EN 1082-1

Престилки, панталони и елеци за защита срещу срязвания и пробождания от ръчно държани ножове.
Aprons, trousers and vests protecting against cuts and stabs by hand knives.

EN 13998

Ръкавици и защитни средства за ръката срещу срязване с електрически задвижвани ножове. 
Gloves and armguards protecting against cuts by powered knives.

EN 14328

Сравнителен метод за изпитване отделянето на никел, съдържащ се в изделия, поставени в продуп-
чени части от човешкото тяло, и продукти, предназначени за директен и продължителен контакт с
кожата.   

Reference test method for release of nickel from all post assemblies which are inserted into pierced parts of the human
body and articles intended to come into direct and prolonged contact with the skin

EN 1811
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PROTECTIVE EQUIPMENT AGAINST CUTTING AND STABBING

ЧЕЙНЕКСТРА / CHAINEXTRA 

Ръкавица с метална плеткаCHAINEXTRA

НИРОФЛЕКС ИЗИФИТ /
NIROFLEX EASYFIT
• Брънки от неръждаема стомана
• Уникален ергономичен дизайн за пер-

фектно прилягане.
• Лесна смяна на ремъците за пристягане.

• Stainless steel rings. 
• Unique ergonomic design for a perfect fit. 
• Easy replacement of the straps. 

EN14328, EN1811

• Брънки от неръждаема стомана
• Пластмасов сменяем ремък за при-

стягане на китката
• Амбидекстърни – просто обърнете

от вътрешната страна

• Stainless steel rings
• Plastic changeable wrist band. 
• Ambidextrous – simply turn it inside-out. 

EN1082

ЧЕЙНЕКС ТУ / CHAINEX TWO
• Брънки от неръждаема стомана.
• Пластмасови ленти за равномерно разпределяне на те-

жестта на раменете.
• Високо ниво на защита – Ниво 2.

• Stainless steel rings.
• Plastic shoulder straps for equal distribution of the weight. 
• High level of protection – Level 2. 

EN 13998

• Престилка или туника от малки алуминиеви плочки, прида-
ващи значителна гъвкавост.

• Лесни за обличане.
• Идеално разпределено тегло за висок комфорт при носене. 

• Apron or Tunic from small alluminium platelets, giving considerable
suppleness. 

• Easy to slip on and off. 
• Ideally distributed weight for wearing comfort.

EN 13998

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Ръкавица с метална плеткаNIROFLEX EASYFIT

ЛАМЕКС ПЛЮС / LAMEX PLUS

Престилка  с метална плеткаLAMEX PLUS Престилка  с метална плеткаCHAINEXTWO



Предпазното облекло срещу радиация е създадено за работа в медицинската радиология. Гамата продукти
предлага адекватна защита за медицински персонал и пациенти. Продуктите за антирадиационна упо-
треба отговарят на DIN 61331-3 и се доставят с марка за съответствие съгласно ЕО Насоките на
89/686/EEC, защита на пациенти съгласно насоките на 93/42/EEC.
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ОБЛЕКЛА ЗА ЗАЩИТА ОТ РЕНТГЕНОВИ ЛЪЧИ / X-RAY PROTECTION

СТАНДАРТНА ПРЕДПАЗНА ПРЕСТИЛКА / STANDARD
STYLE PROTECTIVE APRON

За обща рентгенова диагностика и урологични изследвания. Възможност за
комбиниране с предпазна яка. Удобно кръстосано велкро закопчаване в гор-
ната част на бедрата, намаляващо тежестта на рамената. Мека подплата
на рамената. Джоб на
гърдите. Налична версия
затворена отзад. 0.35
мм или 0.50 мм Pb покри-
тие.

For general X-ray diagnosis
and urological X-ray tasks.
Can be worn in combination
with protective neck cover.
Comfortable cross-over Vel-
cro fastening at the hips, re-
ducing the weight on the
shoulders. Front stitched
pocket.
Closed back version avail-
able.
Soft-padded shoulders.0.35
or 0.50 mm Pb. 

DIN 61331-3

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Стандартна предпазна престилкаHMS 120/PRS

ПРЕДПАЗНА ЖИЛЕТКА И ПОЛА  / PROTECTIVE VEST
AND SKIRT

Предпазно облекло от две части. За ра-
диологични процедури, изискващи протек-
ция за по-дълги периоди, благодарение на
оптимално разпределеното тегло между
раменете и бедрата. Бързо и ефективно
закопчаване на жилетката чрез 3 Велкро
ленти отпред. *Закопчаване на полата на
кръста с Велкро и колан с катарама за
бързо освобождаване. 0.35 мм отпред и
0.25 мм отзад Pb покритие.

Two-piece protective clothing. For radiological
procedures, requiring protection for extended
periods, optimum distri – bution of the weight
between the hips and the shoulders. Fast and
effective fastening of the vest with 3 Velcro
tapes at the front. Waist fastening of the skirt
with Velcro and a belt with quick release buckle.
0.35 mm Pb (front) / 0.25 mm Pb (back).

DIN 61331-3

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Предпазна жилетка и полаHMS 126/PRS

СТОМАТОЛОГИЧНА ПРЕСТИЛКА / DENTAL APRON

2 варианта: с вграден протектор на
щитовидната жлеза;  с вграден протек-
тор на гръбначния стълб. Пълно покри-
тие на предната част на тялото и
раменете. За
дентална пано-
рамна и секторна
рентгенография. 

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

ПОЛА ЗА ЗАЩИТА НА ПОЛОВИТЕ ЖЛЕЗИ / GONAD
PROTECTIVE SKIRT 

За защита на половите жлези
на пациента по време на ра-
диоскопия на торакса или дол-
ната част на корема.
Закопчаване на кръста чрез ка-
тарама

Application as gonad protection in
x-ray exposures of the thorax and
abdominal cavity. Waist buckle fas-
tening. 

DIN 61331-3

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Пола за защита на половите жлезиHMS 144/PRS
Тироидна защита
Вертебрална защита

HMS 1011/PRS
HMS 1012/PRS

2 modifications – with integrated thyroid protector and with
vertebral rotector. Full coverage of the front body and
shoulders. For dental panoramic and sector X-ray
exposures.

DIN 61331-3
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Специализираните облекла за пожарникари и за работа в среда
с високи температури се сертифицират по изискванията 
на стандартите:

• EN469 – Защитно облекло за пожарникари. Общи изисквания.
• EN1149-3 – Защитно облекло – електростатични свойства.
• EN531 – Защитни облекла за работещи, изложени на топлина.
• EN11612 – Облекло за защита срещу топлина и пламък.
• EN443 – Каски за пожарогасене в сгради и други постройки.
• EN345 – Обезопасяващи обувки за професионална употреба.

• EN407 – Защитни ръкавици срещу термични опасности 
(топлина и/или огън).

• EN659 – Защитни ръкавици за пожарникари.
• EN403 – Филтриращи средства с качулка за самоспасяване 

при пожар.
• EN1869 – Противoпожарни одеяла.

Както и на по-общите стандарти:
• EN345 – Обезопасяващи обувки за професионална употреба.
• EN388 – Ръкавици за защита от механични рискове.
• EN343 – Защитно облекло. Защита срещу дъжд.

Сертифициран по стандарти EN469:2005, EN1149-5, EN342 и EN343-А1.
Състав на материала:
– NOMEX® DIAMOND Ultra, 210 г/m2 – SOFIGUARD®
– GORE-TEX® Fireblocker N, 140 г/m2

– NOMEX® Comfort Grid, 200 г/m2 – SOFIDRY®
Ниско тегло, съчетано с висок комфорт. Подсилване с KEVLAR® в областта на рамената и коленете. Ла-
стичен маншет в долната част на крачолите. Удължена с 5 см откъм гърба горна дреха с цел избягване
на „ефекта на комина” при лумване на пламък. SOFIDRY® технология за отвеждане на влагата от облек-
лото. SOFIGUARD® третиране на външната повърхност срещу течни химикали. 25 цикъла на пране при
60°С преди повторна импрегнация.

Certified to EN469:2005, EN1149-5, EN342 & EN343-А1.
Material composition:
– NOMEX® DIAMOND Ultra, 210 g/m2 – SOFIGUARD®
– GORE-TEX® Fireblocker N, 140 g/m2

– NOMEX® Comfort Grid, 200 g/m2 – SOFIDRY®
Light weight for great comfort. KEVLAR® reinforced at the knees and
the shoulders. 5 cm prolonged back part of the jacket to avoid chimney
effect in a flashover. SOFIDRY® technology for water and moisture re-
moving. SOFIGUARD® treatment of the outer shell for protection
against liquid chemicals. 25 washing cycles at 60°С before re-imregna-
tion.

ПОЖАРНИКАРСКИ КОСТЮМ ТАЙГЪР ПЛАС / FIREFIGHTER SUIT

TIGER PLUS

Предпазно облекло за гасене на пожари на открито, в съответствие с изискванията на EN15614:2007 и
EN ISO 11612. Устойчиво на топлина и пламък. С антистатични характеристики съгласно EN1149-5. Ма-
териал: NOMEX® Comfort RS, 220 г/m2 – SOFIGUARD®. Висока механична устойчивост и комфорт при но-
сене. Тестван в THERMO-MAN® – Женева. Жълта отразителна лента Reflexite® – 5 см.

Protective clothing for outdoor wildland firefighting and associated acitivities in accordance with EN15614:2007 and
EN ISO 11612. Heat and flame resistant. Antistatic properties according to EN1149-5. Material: NOMEX® Comfort
RS, 220 g/m2 – SOFIGUARD®. High mechanical resistance and wear comfort. Tested in THERMO-MAN® – Geneva.
Yellow reflective tape Reflexite® – 5 сm.

ПОЖАРНИКАРСКИ КОСТЮМ БУШФАЙЪР
FIREMAN SUIT BUSHFIRE

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБЛЕКЛА ЗА ПОЖАРНИКАРИ

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Пожарникарски костюм Тайгър плас / Firefighter suit Tiger PlusFSTP5030-06

Пожарникарски костюм Бушфайър / Firefighter suit BushfireFSB5030-07

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 
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ЧОРАПИ / SOCKS
Особено подходящи за носене с
ботуши с мембрана GORE-TEX®.
Отвежда влагата далеч от тя-
лото. Висок комфорт и из-
дръжливост. Материал: 63%
COOLMAX®, 25% памук, 10% по-
лиамид, 2% ликра (за активна
дейност), 48% COOLMAX®, 38%
памук, 12% полиамид, 2% ликра
(за офис)
Размери: 23-25, 26-28, 29-31, 32-
34. 

КАЧУЛКА / HOOD
Аксесоар към пожарникарски предпазни
облекла. В съответствие с изискванията
на EN13911. 
Материал: плетена тъкан от NOMEX®
Comfort – 270 г/m2. 
Цвят – тъмносин.

Accessory to firefighter protective clothing. In
compliance with EN 13911. 
Material: knitted fabric NOMEX® Comfort –
270 g/m2. 
Navy blue colour.

ПОЖАРНИКАРСКО БЕЛЬО НОМЕКС КОМФОРТ /

MAN UNDERWEAR NOMEX® COMFORT

Предпазно облекло за спасители и пожарникари,
за работещи в химичната и петролната инду-
стрия, в съответствие с изискванията на стан-
дартите EN ISO 11612, EN 1149-5 и EN 343.
Материал: NOMEX® Diamond Ultra, 210 г/mІ –
SOFIGUARD® GORE-TEX® Flameliner A – 175 г/mІ
От две части, с качулка. Рамена, лакти и колена
подсилени с арамиден филц. Предпазно облекло за
лоши метеорологични условия. Наличен в след-
ните цветове: тъмносин, оранж, червен, лайм,
жълт, сахара. Опция: отразителни ленти.

Protective garment for rescuers and firemen, oil and
chemical industry, in accordance with EN ISO 11612,
EN 1149-5 & EN 343.
Material: NOMEX® Diamond Ultra, 210 g/mІ – SOFI-
GUARD® GORE-TEX® Flameliner A – 175 g/mІ
Two-piece garment with hood. Reinforced shoulders,
elbows & knees with aramid felt. Protective clothing
against foul weather. Available in dark blue, orange,
red, yellow, lime-green, sahara colours. Optional reflec-
tive tape.

ПРЕДПАЗЕН КОСТЮМ РЕСКЮЪР II / 

PROTECTIVE SUIT RESCUER II

Комфортно работно облекло в съответствие с
изискванията на EN ISO 11612 и EN1149-5.
Материал: NOMEX® Comfort RS, тегло 220 г/m2.
Повишена устойчивост на скъсване благодаре-
ние на технологията на тъкане РИП-СТОП.
Устойчива на топлина и пламък, повишен ком-
форт при носене, отвеждане на влагата към
повърхността, дишаща. С антистатични ха-
рактеристики. Отразителна лента СКОЧЛАЙТ
– 2.5 см.

Comfortable workwear in accordance with EN ISO
11612 & EN1149-5.
Material: NOMEX® Comfort RS, weight 220 g/m2. In-
creased tear strength by means of Rip-Stop weave
technology. Flame and heat resistant; increased
wear comfort; good transport of
moisture to the outside; breathable. Antstatic proper-
ties. Reflective tape SCOTCHLITE™ – 
2.5 cm.

Устойчиво на пламък бельо за носене под пожарникарско облекло за интервенция, под работни униформи и предпазни
облекла. Комплект от тениска с къс или дълъг ръкав и наполеонки. В съответствие с EN ISO 11612. Материал: плетена
тъкан от NOMEX® Comfort – 180 г/m2. Повишен комфорт при носене. Перманентни антистатични свойства. Минимум
абсорбция, висока пропускливост. Отвежда влагата далеч от тялото. Цветове: тъмносиньо, кралско синьо, маслено
зелено, сивозелен.

Flame-resistant underwear to be worn under firefighter intervention garments, work uniforms and protective clothing. A set of T-shirt
with short or long sleeve and Long johns. In compliance with EN ISO 11612. Material: knitted fabric NOMEX® Comfort – 180 g/m2.
Ehnanced wear comfort & permanent antistatic properties. Minimum absorption, highly permeable. Draws moisture away from the
body. Available colours: navy blue, royal blue, olive green, sage-green.

За активна 
дейност
(Action)

СТЕЙШЪН ЮНИФОРМ II – НОМЕКС 

КОМФОРТ АР ЕС / WORKWEAR STATION 
UNIFORM II – NOMEX® COMFORT RS

Предпазен костюм Рескюър II / protective suit Rescuer IIPSR5030-08

Качулка / HoodHO5030-12

Работно облеклоSUII5030-09

За офис
дейности

(Office)

Комплект пожарникарско бельоUNNO5030-10

„Чорапи / SocksSO5030-11



Клас 2 защита срещу срязване. СЕ 0197 EN15090:2006 HI3 CI SRC – Категория
F2A. Съчетание на максимална сигурност и комфорт. Волска водо-
отблъскваща кожа с дебелина 2.5-2.7 мм. Климатична си-
стема HAIX®. Мембрана GORE-TEX®. Подметка против
подхлъзване, устойчива на високи температури, изно-
сване, химикали и масла. Пълнеж на подметката от
омекотяващ полиуретан. Защитно бомбе от компо-
зит. Пластина против пробождане от KEVLAR®. Енер-
гопоглъщаща пета.
Покрит цип. Връзки NOMEX®. Перманентни антиста-
тични свойства. Подвижни стелки. Защита от вери-
жен трион Клас 1. Размери 36-50.

Cut protection Class 2. СЕ 0197 EN15090:2006 HI3 CI SRC
– Category F2A. Maximum safety and comfort. Cowhide
water-repellent leather, 2.5-2.7 mm. HAIX® climate sys-
tem. GORE-TEX® membrane. Rubber sole resistant
against high temperatures, wear-and-tear, chemi-
cals & oils. Soft PU filling. Composite toe-cap.
Anti-puncture KEVLAR® midsole. Energy
absorbing heel. Flapped zipper.
NOMEX® shoe laces. Permanent anti-
static properties. Chainsaw protection
Class 1. Sizes: 36-50.

ПОЖАРНИКАРСКИ БОТУШИ ФАЙЪР ФЛАШ
ПРО / FIREFIGHTER BOOTS FIRE FLASH PRO

PPE FOR FIREFIGHTERS. FIRE-FIGHTING EQUIPMENT
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В съответствие с изискванията на
EN 659:2003.
Осигуряват високо ниво на защита
срещу топлина, срязване и пробож-
дане. Отлична ловкост на ръцете.
Материал: горна част – импрегни-
рана волска кожа; мембрана –
GORE-TEX®
подплата – 100% KEVLAR®
маншет – 100% KEVLAR®
Размери: 8, 9, 10, 11 и 12.
Цвят: черен

In accordance with EN 659:2003.
The gloves provide high level of protec-
tion against heat, cutting and puncture.
Excellent dexterity.
Material: upper layer – impregnated
cowhide leather; membrane – GORE-
TEX®
lining – 100% KEVLAR®
cuff – 100% KEVLAR®
Sizes: 8, 9, 10, 11 & 12.
Black colour.

ПОЖАРНИКАРСКИ РЪКАВИЦИ ХУБА БИ ДЖИ
311 / FIREFIGHTER GLOVES JUBA BG 311

В съответствие с изискванията
на EN 659:2003+A1:2008.
Осигуряват високо ниво на за-
щита срещу топлина, срязване и
пробождане. Отлична ловкост на
ръцете.
Материал: горна част – NOMEX®
Tough или PBI® Gold; длан – 100%
KEVLAR® и силикон функционална
мембрана – PORELLE®; подплата
– 100% KEVLAR®.
Размери: 8, 9, 10, 11 и 12
Цвят: тъмносин и PBI® Gold

In accordance with EN 659:2003.
The gloves provide high level of pro-
tection against heat, cutting and
puncture. Excellent dexterity.
Material: upper layer – NOMEX®
Tough or PBI® Gold; palm part –
100% KEVLAR® & Silicone functional
membrane – PORELLE®; lining –
100% KEVLAR®.
Sizes: 8, 9, 10, 11 & 12
Colour: dark blue or PBI® Gold

– Многопластова конструкция, ергономичен дизайн, позволяващ свобода на
движенията.
– Външна част от устойчива на високи температури кожа.
– Водонепропускливи и дишащи чрез специална мембрана.
– Защита срещу химични субстанции
– Термична защита с/у лъчиста и конвективна топлина.
– Отлична механична и противосрезна устойчивост.
– Конци на шевовете от 100% KEVLAR®
– Тествани и сертифицирани по EN659:2003.

Multilayer construction & ergonomic design permit-
ting greater freedom of movements. Temperature
resistant leather outer layer. Waterproof &
breathable with a special membrane. Protec-
tion against chemical substances. Radiant &
convective heat insulation. Excellent me-
chanical and cutting resistant.
100%KEVLAR sewing threads. Tested
and certified to EN659:2003.

ПОЖАРНИКАРСКИ РЪКАВИЦИ / 
FIREFIGHTING GLOVES

Пожарникарски ръкавици / Firefighter glovesBG3115030-12 Пожарникарски ръкавици / Firefighter glovesBG3115030-12

Пожарникарски ръкавици / Firefighter glovesFG1040-02Пожарникарски ботуши / Firefighter bootsFFP7020-02

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

ПОЖАРНИКАРСКИ РЪКАВИЦИ ТАЙГЪРЛАЙН
FIREFIGHTER GLOVES TIGERLINE
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Съответствие със стандартите: EN 15090 тип 3 – Ботуши за аварийни ситуации и пожари с емисии на
токсични химикали. EN ISO 20345 S5 HRO SRC – енергопоглъщаща пета, антистатични свойства,  висока
устойчивост на контакт с топлина. (HRO – 1 минута при 300°С), топлинна струя и огън (10 секунди по
EN ISO 150 25). EN 13832-3 – високоустойчиви на химикали ботуши, в това число на n-хептан, натриев хид-
роксид, натриев хипохлорит. EN 13287 – устойчивост на подхлъзване (на метален и керамичен под).
Възможна е и употреба с химически предпазни облекла – удовлетворяват тестовете за просмукване
съгласно EN943-2). Полимерно бомбе и композитна пластина против пробождане. Външна височина (размер
42): 37 см.  Тегло (размер 42): 1900 г / чифт. Еластомер: огнеустойчив нитрил бутадиен. Налични в жълт и
черен цвят. Размери: 36-50. Вж. стр. ... Раздел Обувки

Compliance with the standards: EN 15090 type 3 – Boots for emergency situation and fire with toxic chemicals emission.
EN ISO 20345 S5 HRO SRC – Heel shock absorption. Antistatic. Resistance to heat contact (HRO – 1 minute at 300°С),
heat flow resistance and fire resistance (10 seconds to EN ISO 150 25). EN 13832-3 – Boots highly resistant to chemicals:
N-Heptane, Sodium Hydroxide & Sodium Hypochlorite. EN 13287 – Sole slip resistance (SRC): Steel floor & ceramic
floor. Use with chemical protective suits (satisfy permeation tests according to EN 943-2). Polymer toe-cap and composite
anti-puncture midsole. Outside height (size 42): 370 mm. Weight (size 42): 1900g / pair. Elastomer: fireproofed Nitrile
Butadiene. Sizes:  36-50. Yellow and black colours available.

Съответствие със стандартите EN ISO 17243, клас 1. (Защита от верижен трион) и EN 15090:2006 ка-
тегория F2A. Горна част: цяла кожа – 2-2.2 мм. Подплата в предна и задна част: мембрана Puratex. Глезен:
пореста гумена подплата. Език: подплатена кожа. Пластина против пробождане от полиестер – 4 мм. Ан-
тистатични свойства.
Композитно бомбе – 200 джаула.Подметка: нитрилна гума, усточивост на топлина: 1 минута на 300°С.
Връзки: полиестер, 135 см. Външна височина (размер 43): 26 см. Тегло (размер 43): 2000 г / чифт. Размери:
38-48. Вж. стр. ... Раздел Обувки

Comliance with the standards EN ISO 17243, class 1. (Chainsaw protection) and EN 15090:2006 category F2A. Upper:
full-grain leather – 2-2.2 mm. Inside front and back lining: Puratex membrane. Ankle: sponge rubber padding. Tongue:
padded leather. Polyester anti-puncture midsole – 4 mm. Composite toe-cap – 200 J. Outsole: nitrile rubber, heat resistant
– 1 minute to 300°С. Laces: 135 cm long, polyester. Outside height (size 43): 26 cm. Weight (size 43): 2000 g / pair.
Sizes: 38-48.

ПОЖАРНИКАРСКИ БОТУШИ ФАЙЪРМАН ЕС ЕЙ / FIREFIGHTER

BOOTS FIREMAN SA

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Пожарникарски ботуши Файърман Ес Ей / Firefighter boots Fireman SAFISA7020-03

Пожарникарски ботуши Файърман Ес Ей / Firefighter boots Fireman SAB978-7020-04

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

ПОЖАРНИКАРСКИ БОТУШИ ФАЙЪР B 978 / FIREFIGHTER BOOTS

FIRE B 978

Пожарникарски ботуши – ЛПС категория III. Съответства на стандарт EN15090:2006. Горна част от цяла
кожа с дебелина 2 – 2.2 мм. Антистатично ходило от нитрил с устойчивост на топлина до 300°С. Подплата
от мембрана Puratex. Композитна пластина против пробождане с дебелина 4 мм. Композитно бомбе 200
джаула. Външна височина 32 см. Тегло: 2 кг (номер 43). Размери: 38 – 48

Firefighter boots – PPE Category III. EN 15090:2006. Fullgrain leather upper – 2 – 2.2 mm thick. Antistatic nitrile outsole,
resistant up to 300°C. Puratex membrane lining. Composite 4-mm midsole & composite toe cap 200 jou les. External
height: 32 cm. Sizing: 38 -48

Пожарникарски ботуши Файърман 979CBKCBKFIREMAN.979.CB.K.CM.IN.NE

ПОЖАРНИКАРСКИ БОТУШИ FIREMAN 979 CBK /
FIREFIGHTER BOOTS 979 CBK

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 
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ПОЖАРНИКАРСКИ ФЕНЕРИ / FIREFIGHTER TORCHES
За повече информация вижте продуктите на PELI на стр. 164-170 от каталога.

Устойчивост на температури до 1000°С при 10-секунден контакт с пламъци, устой-
чивост на температури до 250°С до 30-минутно излагане, тест за лъчиста топлина
14 кВ/м2. Изключително ниско тегло от 1350 г, включващо лицевия щит и протектора
за врата. Висока устойчивост на механични въздействия. Съответствие с Европей-
ски стандарт EN443/2008. Защита на цялата глава, включително на врата и лицето.
Полиестерен визьор срещу надраскване и запотяване, термоустойчив до 300°С (EN
14458). Алуминизиран протектор за врата от карбонови влакна. Вътрешен амортисьор
от полиуретанова пяна. Вградена система за регулиране (52-63 см). Вътрешни венти-
лационни канали, позволяващи безопасна и комфортна употреба. Луминесцентни и от-
ражателни ленти, видими от всички страни и във всяка обстановка. Подбрадник
NOMEX®, дерматологично тестван. Възможност за закрепване на фенерче. Готова
за употреба с цяла лицева маска. 

Protection against short temperature exposures up to 1000°С in 10-seconds flashovers, tem-
perature resistance up to 250°С / 30 min, radiant heat test 14 KW / m2. Lightweight of only 1.350
g (including visor face shield and neck protector). Highly resistant to mechanical impacts Com-
pliance with European standards EN443/2008 & EN
14458. Latest European standards conformity (EN
443/2008). Full head protection, including neck
and face. PES anti-scratch and anti-fog
coated visor resistible to up to 300°C (EN
14458) . Aluminized carbon-fiabre neck pro-
tection.  Interior shock absorber made of
polyurethane foam. Integrated adjustment
system (ranging from 52-63cm). Interior
ventilating channels enable safe and
comfortable work.  Luminescent and re-
flective tapes visible from all sides and
in all conditions. NOMEX®  chinstrap
– dermatologically tested. Option for
fixing a torch. Ready to use with a
full face mask.

ПОЖАРНИКАРСКА КАСКА ФАЙЪР ЕЙЧ ТИ
04 / FIREFIGHTER HELMET FIRE НТ 04

От трудногорим термоустойчив кополимер. Устойчивост на температури
до 140°С за 30 минути и на 250°С за 15 минути. Съответствие с Европейски
стандарт EN443/1997. Поликарбонатен визьор срещу издраскване и запотя-
ване. Сменяем протектор за врата от естествена кожа. Вътрешен амор-
тисьор от полиуретанова пяна. Вградена система за регулиране (52– 63 см).
Луминесцентни и отражателни ленти, видими от всички страни и във всяка
обстановка. Подбрадник от памук, дерматологично тестван. Възможност
за закрепване на фенерче. Готова за употреба с цяла лицева маска.

Flame retardant temperature resistant copolymer. Temperature resistance up to140°С
for 30 minites and up to 250°С for 15 minutes. Compliance with European standard
EN443/1997. Polycarbonate anti-scratch and anti-fog visor. Removable genuine
leather neck protector. Interior shock absorber
made of polyurethane foam. Integrated
adjustment system (ranging from 52-
63 cm). Luminescent and reflec-
tive tapes visible from all sides
and in all conditions. Cotton
chinstrap – dermatologically
tested. Option for fixing a
torch. Ready to use with a
full face mask.

ПОЖАРНИКАРСКА КАСКА КОМПАКТА /

FIREFIGHTER HELMET COMPACTA

Пожарникарска каска / Firefighter helmet Fire HT 04FHT04-5030-14 Пожарникарска каска Компакта / Firefighter helmet FHC04-5030-15

Ергономичен и олекотен дизайн.
Тегло – 750 г. Висока чуствителност и
резолюция за чистота 
на образа. Голям динамичен топлинен
диапазон. Запис в МР4 формат. Лесна
смяна на германиевата леща в полеви
условия. Нископрофилно зарядно
устройство.

Еrgonomic and lightweight design – weighs
only 750 g. High resolution and sensitivity to
provide great image clarity and a high de-
gree dynamic range. MP4 recording. Easy
change of the germanium lens in the field.
Low profile charger.

ТЕРМОВИЗИОННА КАМЕРА ИГЪЛ АТАК
EAGLE ATTACK THERMAL IMAGER

Технология с аморфен силикон за отчет-
ливи изображения. Широк динамичен диапа-
зон (1100°C), позволяващ да бъде видян
човек, намиращ се зад или до огъня. Лесно
опериране с помощта на само два бутона,
разположени между дръжката и дисплея.
Широк LCD дисплей със зуум функция. Ерго-
номична регулируема дръжка. Запис в МР4
формат.

A-Si (amorphous silicone) technology for vivid
imagery. 1,100° dynamic range, permitting the
user to see another person standing next to or
behind flame. Easy 2-button operation. Wide
LCD display with zoom. Ergonomic adjustable

ТЕРМОВИЗИОННА КАМЕРА ИГЪЛ 320
EAGLE 320 THERMAL IMAGER

Термовизионна камера Игъл Атак2024283 2023398 Термовизионна камера Игъл 320

ДИХАТЕЛНИ АПАРАТИ
ЗА ПОЖАРНИКАРИ
За повече информация вижте
продуктите на BIOMARINE
(стр. 44) и на SCOTT (стр. 43)



Сертифициран по EN469:2005. Ниво 2. 
Пластове на облеклото: – външен – NOMEX®Tough; – преграда за влага – плетена трудногорима
материя с полиуретанова мембрана; – преграда за топлина – арамиден филц; – вътрешна под-
плата – трудногорими арамид / вискоза; – шевни конци – 100% NOMEX®. 
Ластични регулируеми презрамки на панталона. Велкро закопчаване на джобовете и върху ципа.

Certified to EN469:2005. Level 2. 
Garment layers: – Outershell: NOMEX®Tough; – Moisture barrier: FR knitted fabric with PU membrane; 
– Heat Barrier: aramid felt; – Inner lining: FR aramid / viscose; – Sewing thread: 100% NOMEX®. 
Elasticated & adjustable braces. Velcro fastening of the pockets and Velcro zipper closure.

ПОЖАРНИКАРСКИ КОСТЮМ ПРОТЕК ЕКОСТАР
FIREFIGHTING GARMENT PROTEK® ЕСОSTAR

Светлоотразителни ленти СКОЧЛАЙТ 9687:
5 см ширина, жълто-сребристо-жълто.

Reflective tapes SCOTCHLITE 9687:
5 cm width, yellow-silver-yellow.
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Одеяло за ПАБ, изработено от тъкано фибро-
стъкло, покритие от силиконов гел. 
Размери: 180 х 150 см и 180 х 180 см. 
Задължително оборудване за офиси и производ-
ствени помещения. 

Woven fibreglass, silica gel coating. Size 180 x 150, 180
x 180 cm.

EN 1869

ПРОТИВОПОЖАРНИ ОДЕЯЛА – ЛЕК ТИП / 
FIRE BLANKETS – LIGHTWEIGHT TYPE

Одеяла тежък тип и завеси за зава-
ряване и запояване. От обработен
трудногорим памук, арамид и фибро-
стъкло. Със стоманени отвори за за-
качане.

Heavy type fire blankets and protective
curtians for welding and soldering. Made
of cotton fabric with flame retardant treat-
ment, aramid and fibreglass. Steel eyelets
for suspension. 

ПРЕДПАЗНИ ОДЕЯЛА И ЗАВЕСИ – ТЕЖЪК ТИП / 
PROTECTIVE BLANKETS & CURTAINS – HEAVY TYPE

Противожарни одеяла – лек тип8010084 Противожарни одеяла – тежък тип

PE5030-04 Пожарникарски костюм Протек Екостар

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

ПОЖАРНИКАРСКИ КОСТЮМ ПРОТЕК ПРОСТАР
FIREFIGHTING GARMENT PROTEK®PROSTAR
Сертифициран по EN469:2005 Ниво 2. 
Пластове на облеклото: – външен – NOMEX®Tough; – преграда за влага – плетена трудногорима
материя с полиуретанова мембрана; – преграда за топлина – арамиден филц; – вътрешна подплата
– трудногорими арамид / вискоза; – шевни конци – 100% NOMEX®

Ластични регулируеми презрамки на панталона. Велкро закопчаване на джобовете и върху ципа.

Certified to EN469:2005 Level 2. 
Garment layers: – Outershell: NOMEX®Tough; – Moisture barrier: FR knitted fabric with PU membrane; 
– Heat Barrier: aramid felt; – Inner lining: FR aramid / viscose; – Sewing thread: 100% NOMEX®. 
Elasticated & adjustable braces. Velcro fastening of the pockets and Velcro zipper closure.

Пожарникарски костюм Протек ПростарPP5030-03

Светлоотразителни ленти СКОЧЛАЙТ 9687: 5 см ширина,
жълто-сребристо-жълто, 2 реда на края на горната дреха,
ръкавите и крачолите, 1 ред на гърдите и на гърба
Reflective tapes SCOTCHLITE 9687: 5 cm width, yellow-silver-
yellow; 2 rows at hem, sleeves & legs, 1 row at chest & back
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Сертифизиран по EN1486:2007. Външният материал е създаден по специална технология на алуминизи-
ране, наречена Dual Mirror (Двойно Огледало), при която се отразява значително по-голямо количество
лъчиста топлина от конвенционалните алуминизирани материи. Основният плат е от плетен пара-ара-
мид със свръхниско тегло, което прави костюма изключително комфортен и гъвкав. Вторият пласт пред-
отвратява навлизането на вода. Термичната бариера се състои от вътрешна подплата от трудногорим
арамид и вискоза с подплънка от трудногорим филц. ТЕГЛО: 6 кг (без ботуши), 9 кг (с ботуши).

Пластове на облеклото: – външен – DualMirror® ; алуминизиран плетен KEVLAR®; – преграда за влага –
нетъкана трудногорима материя с полиуретанова мембрана; – преграда за топлина – 2 пласта трудно-
горим филц; – вътрешна подплата – трудногорими арамид / вискоза; – шевни конци – 100% KEVLAR®.

Certified to EN1486:2007. Outer material is designed under a special technology called Dual Mirror, which enables
much better radiant heat reflection compared to conventional aluminized fabrics. The base fabric is a knitted light-
weight para-aramid. The second layer prevents water penetration. Thermal barrier consists of inner aramid/viscose
lining, quilted with fire-retardant felt. WEIGHT: 6 kg (without boots), 9 kg (with boots).

Garment layers: – Outershell: DualMirror® aluminized knitted KEVLAR® fabric; – Moisture barrier: FR nonwoven
PU membrane; – Heat Barrier: 2 layers FR felt; – Inner lining: FR aramid / viscose; – Sewing thread: 100%
KEVLAR®.

Костюм от две части (куртка с висока яка и панталон с висока талия), за работа в близост до огън или
друг топлинен източник, велкро закопчаване на панталона и куртката. Включва топлозащитна каска,
щит с адаптер (EN397), протектор за врата, алуминизирани предпазни ръкавици и топлозащитни гу-
мени ботуши.

Two-piece suit (high-collar jacket & high-waist trousers), designed for use in close proximity to fire or heat, velcro fas-
tening of the trousers and jacket. Includes heat resistant helmet, faceshield with adapter (EN397), neck protector,
aluminized protective gloves and heat resistant rubber boots.

КОСТЮМ СОЛАС / SOLAS SUIT

Острие от висококачествена въглеродна сто-
мана. 12 см режещо острие. Обща дължина 90
см. Тегло – 2.8 кг. Шип в задната част за проби-
ване и разкъртване.  Дръжка от ясеново дърво

Fireman axe with long wooden handle. High quality car-
bon blade, 12 cm cutting edge. Overall length 90 cm,
weight 2.8 kg. Pick spike for piercing and prying.
Wooden ash handle.

Острие от висококачествена въглеродна сто-
мана. 9 см режещо острие. Обща дължина 34 см.
Тегло – 1.2 кг. Шип в задната част за пробиване
и разкъртване. Дръжка срещу приплъзване.

Fireman axe with short handle. High quality carbon
blade, 9 cm cutting edge. Overall length 34 cm, weight
1.2 kg. Pick spike for piercing and prying. Anti-slip han-
dle.

АЛУМИНИЗИРАН ЗАЩИТЕН КОСТЮМ ПРОТЕК АЛУСТАР /

ALUMINIZED PROTECTIVE SUIT PROTEK®ALUSTAR

ПОЖАРНИКАРСКА БРАДВА С
ДЪЛГА ДЪРВЕНА ДРЪЖКА, 2.8 КГ

ПОЖАРНИКАРСКА БРАДВА С КЪСА ДРЪЖКА
СРЕЩУ ПРИПЛЪЗВАНЕ, 1.2 КГ  

71685 Пожарникарска брадва с дълга дръжка, 2.8 кг 71686 Пожарникарска брадва с къса дръжка, 1.2 кг

Алуминизиран защитен костюм Протек Алустар / Aluminized protective suit Protek AlustarPA5030-05

Костюм Солас / Suit SolasSOS001-666-01

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 
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ПРОТИВОПОЖАРНО ОБОРУДВАНЕ / FIRE-FIGHTING EQUIPMENT
Гасителната ефективност на пожарогасителите се определя спрямо способността да гасят различни типове огнища:
Клас А – гасене на твърди вещества.   Клас В – гасене на течности. Клас С – гасене на газообразни вещества

1 кг
2 кг

5030344
5030336

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

П6 ВС / АВС5030275

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Пожарогасител прахов 6 kg ABC с манометър.
Зареден, напълно окомплектован (глава, мано-
метър, маркуч, стойка за стена),  със „CE“
маркировка.
Външен диаметър:  160 мм
Обем: 7.9 л
Дължина на цилиндъра: 450 мм
Тегло на цилиндъра: 2.8 кг
Тегло на пожарогасителя: 9.5 кг
Съдържание на прах в пожарогасителя: 6 кг
Температурен интервал: –30°С –60°С
Максимално работно налягане: 18 bar
Тестово налягане: 27 bar
Работен газ: Азот 
Минимална дебелина на цилиндъра: 1.24 мм
Материал:  St12/DC01
Пожарен клас: 27А  183B  C

Powder fire-extinguisher, BC/ABC, 6 kg

П12 BC / АВС5030276 P25BC/ABCP25BC/ABC

Пожарогасител прахов 25 kg ABC с мано-
метър, колесар, 3 m маркуч и пистолетен
прахоструйник.

Външен диаметър: 270 мм
Обем: 30л.
Дължина на цилиндъра: 625 мм
Тегло на цилиндъра: 20 кг
Тегло на пожарогасителя: 55 кг
Съдържание на прах в пожарогасителя: 25 кг
Температурен интервал: –20°С –55°С
Максимално работно налягане: 15 bar
Тестово налягане: 35 bar
Работен газ: Азот 
Минимална дебелина на цилиндъра: 2.5 мм
Материал: HP295/B440HP    
Пожарен клас: 55А I B C

Пожарогасител прахов 12 kg ABC с манометър. 
Зареден, напълно окомплектован (глава, манометър,
маркуч, стойка за стена),  със „CE“ маркировка.
Външен диаметър:  180 мм
Обем: 13.6 л
Дължина на цилиндъра: 600 мм
Тегло на цилиндъра: 5 кг
Тегло на пожарогасителя: 18 кг
Съдържание на прах в пожарогасителя: 12 кг
Температурен интервал: –30°С –60°С
Максимално работно налягане: 18 bar
Тестово налягане: 27 bar
Работен газ: Азот 
Минимална дебелина на цилиндъра: 1.30 мм
Материал:  St12/DC01
Пожарен клас: 43А  233B  C

Powder fire-extinguisher, BC/ABC, 12 kg

ПСО2 2 / РСО2 2 ПСО2 5 / РСО2 5

ПСО255030279

Пожарогасител с CO2 2 kg BC. Зареден, напълно оком-
плектован (глава, снегообразувател, стойка за стена ),
със „CE“ маркировка.
Външен диаметър: 105 мм; Обем: 2.67 л
Дължина на цилиндъра: 440 мм; Тегло на цилиндъра: 3.8 кг.
Тегло на пожарогасителя: 6.6 кг.
Съдържание на карбон диоксид в пожарогасителя: 2 kg
Температурен интервал: -30С -60С
Максимално работно налягане: 216 bar
Тестово налягане: 315 bar 
Минимална дебелина на цилиндъра): 2.51 мм
Материал: 34CrMo4
Пожарен клас: 34B 

Fire extinguisher CO2, BC, 2 kg

Пожарогасител прахов 1 kg ABC с манометър. Зареден,
напълно окомплектован (глава, манометър, маркуч,
стойка за МПС/стойка за стена), със „CE“ маркировка.
Външен диаметър:  85 мм
Обем: 1.25 л
Дължина на цилиндъра: 270 мм
Тегло на цилиндъра: 0.7 кг
Тегло на пожарогасителя: 2.2 кг
Съдържание на прах в пожарогасителя: 1 кг
Температурен интервал: –30°С –60°С
Максимално работно налягане: 18 bar
Тестово налягане: 27 bar
Работен газ: Азот 
Минимална дебелина на цилиндъра: 1.0 мм
Материал:  St12/DC01
Пожарен клас: 5А 34B C

Powder fire-extinguisher, BC/ABC, 1 kg  (2 kg)

ПСО2 25030381

Пожарогасител с CO2 5 kg BC. Зареден, напълно оком-
плектован (глава, снегообразувател, стойка за
стена), със „CE“ маркировка
Външен диаметър: 138 мм; Обем: 6.67 л.
Дължина на цилиндъра: 600 мм; Тегло на цилиндъра: 8 кг.
Тегло на пожарогасителя: 14 кг.
Съдържание на карбон диоксид в пожарогасителя: 5 kg.
Температурен интервал): -30С -60С
Максимално работно налягане: 216 bar
Тестово налягане: 315 bar
Минимална дебелина на цилиндъра: 3.3 мм
Материал: 34CrMo4
Пожарен клас: 89B

Fire extinguisher CO2, BC, 5 kg

П1 BC/АВС / Р1 ВС/АВС наличен и от 2 кг П6 BC/АВС/ Р6 ВС/АВС

П12 BC/АВС / Р12 ВС/АВС П25 BC/АВС / Р25 ВС/АВС
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6 л
9 л

5030318
5030277

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Зареден, с вътрешно PVC покритие, напълно
окомплектован (глава, манометър, маркуч,
стойка за стена), със „CE“ маркировка, EN3
Външен диаметър: 160 мм; Обем: 8 л.
Дължина на цилиндъра: 470 мм
Тегло на цилиндъра: 3.3 кг.
Тегло на пожарогасителя: 10 кг.
Гасително вещество в пожарогасителя – вода
и пенообразувател: 6 л.
Температурен интервал: –0°С +60°С
Максимално работно налягане: 18 bar
Тестово налягане: 27 bar
Работен газ: Азот 
Минимална дебелина на цилиндъра: 1.24 мм 
Материал: St12/DC01
Пожарен клас: 21А 144B C

Water foam fire extinguisher – 6 l (option – 9 l)

Зареден, напълно окомплектован (глава, манометър,
маркуч, стойка за стена), със „CE“ маркировка
Външен диаметър: 160 мм
Обем: 8 л.
Дължина на цилиндъра: 470 мм
Тегло на цилиндъра: 3.3 кг.
Тегло на пожарогасителя: 10 кг. 
Гасително вещество в пожарогасителя – вода: 6 л.
Температурен интервал: –0°С +60°С
Максимално работно налягане: 18 bar
Тестово налягане: 27 bar
Работен газ: Азот 
Минимална дебелина на цилиндъра: 1.24 мм
Материал: St12/DC01
Пожарен клас: 21А

ВОДЕН ПОЖАРОГАСИТЕЛ 6 Л наличен и от 9 л ВОДОПЕНЕН ПОЖАРОГАСИТЕЛ ПАВ 6 Л наличен и от 9 л

6 л
9 л

PAB6/WA-FO 
5030278

ШЛАНГ

Шланг – 20 m, диаметър 110 mm, 8 bar8010083

СЪЕДИНИТЕЛ ТИП ЩОРЦ  

Диаметър 52 мм, резба
Диаметър52 мм, холендър
Диаметър75 мм, резба
Диаметър75 мм, холендър

STORZ-CO-52TH
STORZ-CO-52НО
STORZ-CO-75TH
STORZ-CO-75НО

Щорцовият съединител с вътрешна резба или холендър е бързо свързваща
се арматура, който се използва за свързване на пожарните шлангове към
струйници, различни противопожарни устройства, помпи, автомобили и
др. Диаметър 52 мм и 75 мм. Алуминиева отливка.

STORZ connector – threaded or Hollaender type. Diameter 52 mm and 75 mm.

Пожарен шланг с машинно вързан със съединители тип „Щорц”, работно
налягане 8 bar, диаметър 110 мм, дължина 20 м.
Наличен и в други диаметри, дължини и налягане.

Fire hose, 20 m, diameter 110 mm, 8 bar
Other diameters, lengths & pressure available upon request.

EN 14540

КАСЕТА ЗА ШЛАНГ
Пожарна касета за вграждане или инсталиране
на стена. Размери: 600 x 600 x 210 mm. Цвят:
бял. Прахово боядисана с матово стъкло

Fire cabinet for wall integration or external installing. 

EN 671-2:2002

Касета за шланг5030338

ШКАФ ЗА 
ПОЖАРОГАСИТЕЛ
За пожарогасители 6
кг и 12 кг.

Cabinet for fire extin-
guisher 6 kg and 12 kg.

EN 671-2:2002

Шкаф за пожарогасителYYZ-45V

ПОЖАРЕН СТРУЙНИК
ДИАМЕТЪР 52 ММ
Пластмасов, със съединител тип „Щорц”,
сбита и разпръсната струя. 
Plastic dense stream nozzle, Storz connector. 
diameter 52 mm 

Пожарен струйник CT52-11758hfu
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EN 344-1 ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ / EN 344-1 GENERAL REQUIREMENTS
Дефинира основните изисквания и методи за тестване на обезопасяващи, предпазни и работни обувки за професионална употреба. Из-
ползва се единствено заедно със стандарти EN 345, EN 346 и EN 347, които дефинират изискванията към обувките спрямо специфичния
риск. Нивата на защита са комбинация от най-широко разпространени изисквания и са представени като кодове: SB или S1 до S5 (обез-
опасяващи обувки), PB или P1 до P5 (предпазни обувки) и ОВ или О1 до О5 (работни обувки). (Виж таблицата).

This standard defines the general requirements and test methods on safety shoes, protective shoes and working shoes for professional use. This
standard can only be used together with EN 345, EN 346 and EN 347 standards, which specify the shoes requirements according to specific risk levels.
The properties represent the combinations of the most widespread requirements. They are designed by a code: SB or S1 to S5 (safety shoes), PB or
P1 to P5 (protective shoes) and OB or O1 to O5 (occupational shoes).  (See the table).

А Антистатично ходило – разсейва статичното електричество между 100 кΩ  и 1000 МΩ.
Antistatic outsole – dissipates the static electricity between 100 кΩ  and 1000 МΩ.

Е Енергоабсорбираща пета
Energy absorbing heel

Защитно бомбе – метално, композитно 
Toe-cap – metal, composite

Р Междинна пластина, защитаваща от пробождане (от олекотена стомана или структурирани влакна, спираща 
проникването на остри предмети). 
Midsole plate resistant to puncture (made of lightweight steel, stopping the penetration of sharp objects).

Противохлъзгащо ходило – Стандартът SRC представя устойчивостта на ходилото срещу подхлъзване на керамичен под,
третиран с детергент – натриев лаурил сулфат (SRA) и на стоманен под, третиран с глицерин (SRB). SRA + SRB = SRC
Antislip otsole

WRU Водоотблъскваща сая (горната част на кожата защитава от проникване на вода в обувката).
Water resistant upper (the leather upper protects from water penetration in the shoe).

ORO Маслоустойчиво ходило (не се деформира, когато обувката се носи в тежки индустриални условия – масла, смазки и др.).
Oil resistant outsole (it does not deform in case of heavy industrial conditions – oil, grease and other).

Ходило, устойчиво на допир до горещи повърхности (издържа на температури до 300 °С).  
Heat resistant outsole (resists up to 300 °С).

HRO

Основни изисквания за обезопасяващи обувки. Защитно бомбе, издържащо на удар при енергия 200 J (т.е. да из-
държа на удар от тяло с маса 20 кг, падащо от височина от 1 м) и маслоустойчиво ходило (ORO).
Specifications on safety shoes for professional use. Safety toe-cap intended to deliver a protection against impacts with an
energy level equal to 200 J (impact from a body with weight of 20 kg from 1 m height) and oil resistant outsole (ORO). 

Основни изисквания за предпазни обувки. Защитно бомбе, издържащо на удар при енергия 100 J и маслоустойчиво
ходило (ORO).
Specifications on protective shoes for professional use. Safety toe-cap intended to deliver a protection against impacts with an
energy level equal to 100 J and oil resistant outsole (ORO).

Основни изисквания за работни обувки. За работа при нисък риск (без Защитно бомбе).
Specifications on occupational shoes for professional use. For work with low level of risk (no safety toe-cap).

SBEN 345-1

PBEN 346-1

OBEN 347-1

Базови модели/ Base models                                                         EN 345-1  SB                             EN 346-1  PB EN 347-1  OB

Група I – направени от кожени и други материали, S1 = SB +        +        + P1 = PB +          +        + O1 = OB +        +       +       +
но не изцяло гумени или полимерни S2 = S1 + P2 = P1 + O2 = O1 +
Group I – made from leather and other materials, 

S3 = S2 +  P3 = P2 + O3 = O2 +but not all- rubber or all-polymeric type

Група II – полимерни с херметични свойства S4 = SB +        +        + P4 = PB +         +        + O4 = OB +        +       +       +

Group II – all-polymeric types with hermetic properties S5 = S4 + P5 = P4 + O5 = O4 +
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1. Висококачествени неръждаеми кукички за по-голям издръжливост/ Top quality anti-corrosion hooks 
for strength and durability. 

2. Водоустойчив език с подложка/ Water resistant, padded leather bellows tongue.
3. Висококачествени връзки от полиестер за оптимално регулиране/ Top quality polyester laces for maximum

adjustment and strength. 
4. Сигнални елементи на връзководите/ High-vis detail on lace loops.
5. Допълнителен пласт защитна материя на бомбето, с PU покритие и устойчива на абразия/ Scuff 

resistant, breathable PU coated leather toes protection.
6. Защитно бомбе, метално или композитно, издържащо 200 джаула, с гумена лента, предпазваща пръс-

тите / 200 joules steel or composite toe-cap with protective back edge strip.
7. Външна релефна подметка с PU/TPU покритие и с висока плътност за максимална издръжливост и

против приплъзване. Моделът TPU осигурява отлична устойчивост на абразия, пукнатини от пре-
гъване и срязване/ High density, rugged TPU outsole for maximum durability and slip resistance. TPU offers ex-
cellent resistance to abrasion, flex cracking and cut growth. 

8. Междинна вложка от полиуретан с ниска плътност за комфорт през целия ден, абсорбиране на енер-
гията и намаляване умората на мускулите и ставите/ Low density Polyurethane cushion midsole for day
long comfort, energy absorption and weight reduction. 

9. Гъвката стелка с антибактериални и антистатични свойства/ Flexible insole with antibacterial and 
antistatic properties.

10. Устойчива на пробив гъвкава пластина от метал или композитен материал за защита на ходилото/
Penetration resistant flexible stainless steel or composite material midsole for underfoot protection. 

11. Цялата вътрешна част на ходилото осигурява комфорт като смекчава и намалява напрежението 
на краката/ Full footbed enhances comfort to cushion and relieve localized pressure under foot.

12. Енергопоглъщаща пета/ Shock absorbing heel. 
13. Подсилена пета за допълнителна опора/ Reinforced heel for extra support.
14. Вътрешна подплата на петата от велур/ Suede leather heel grip.
15. Подплата Sensair, Cambrelle или друг материал с междинен слой въздушно пространство, която осигурява по- добра изолация от студ и топлина, поема потта и топлия въздух, не задържа миризми/

Sensair or Cambrelle lining with interlayer air space, which helps insulate against cold and dissipates perspiration and warm air when hot. Foot movement promotes air circulation for added comfort and hygene.
16. Омекотен маншет от Cordura® или кожа за по- голяма трайност и удобство/ Cordura® padded collar for softness and durability. 
17. Сая от водоустойчива и дишаща кожа, избрана от най- висококачествените материали за промишлена употреба/ Breathable, water repellent upper leather selected from the best quality hides for industrial use. 

Символ Защита Защитни категории

SBP     S1     S1P    S2       S3

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фундаментални опасности* 
Fundamental hazards*

Затворена задна част
Closed back

Антистатични свойства (А)
Antistatic properties (A)

Енергопоглъщаща пета (Е)
Heel energy absorption (E)

Устойчивост на абразия
Аbrasion resistance

Оребрено ходило
Crampon sole

Ходило с изолация срещу топлина (HI)
Heat-insulated sole(HI)

Ходило с изолация срещу студ (CI)
Cold-insulated sole (Cl)

Широко бомбе 200 джаула
200 joule extra-wide toecap

Подплата с хипервентилация
Hyper-ventilated lining

Устойчивост на пробождане 
1100 N (P)
Perforation-resistance 1100 N (P)

* Фундаменталните опасности се дефинират като:
– качество и характеристики на компонентните материали (кожа, подплата, 
ходило...);
– устойчивост на скъсване;

– устойчивост на огъване;
– прилепване на горната част към ходилото;
–противоплъзгащи свойства на ходилото.

Символ Защита Защитни категории

SBP     S1     S1P    S2       S3

СПЕЦИАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Леко композитно бомбе 200 джаула
200 joule light composite toecap

Композитна пластина срещу 
пробождане / Perforation-proof
composite plate

100% интегрален композит
Integral 100% composite
(AirSystem+LightSystem+FlexSystem)

Без метални части, не-магнитни
Metal free, non magneic

Максимална вантилация на крака
Maximum foot ventilation

Водопоглъщане и устойчивост на 
проникване на горната част (WRU)
Water absorption and penetration
resistance of upper (WRU)

4-часова водонепропускливост и 
устойчивост на проникване на 
горната част (WRU)
4-hour water absorption and penetration
resistance test (WRU)

Електро-статичен разряд
Стандарт EN61340-5-1
Electro Static Discharge, EN 61340-5-1

Устойчивост на ходилото при дирек-
тен контакт с топлина <300°С (HRO)
Direct contact heat resistance of sole

Кожена подплата
Grain leather lining

ТАБЛИЦА С ПИКТОГРАМИ ЗА ОБОЗНАЧАВАНЕ НА ЗАЩИТНИТЕ СВОЙСТВА И МАТЕРИАЛИТЕ НА ОБУВКИТЕ НА 
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СЕРИЯ М – КЛАЙМЪР е създадена специално за работа в тежки условия на открито, където се изискват здравина и мак-
симална защита. Меки, леки, удобни и изключително здрави, моделите от тази серия са високо устойчиви на лоши метеорологични условия
и осигуряват ефективна защита срещу студ и влага. Характерно за тях е подсилването в областта на петата от термопластичен по-
лиуретан, дълбоките грайфери, които придават допълнителна стабилност върху хлъзгава почва, кал и лед, както и използваният за на-
правата им материал Кордура, който има висока устойчивост на късане и дишащи свойства.

ТРИВОР – ФЛЕКС S3 / TRIVOR – FLEX S3

Обувки МТS – Тривор Флекс16106

Горна част  (сая)/Upper part

Подплата / Pad

Език / Tongue

Бомбе / Toe-cap

Пластина / Disk

Стелка / Insole

Ходило / Sole

Размери/Size

Водоустойчива цяла кожа / Water-resistant full leather 

Камбрел / Cambrelle®

Подплатен, от цяла кожа / Padded full leather

Композит 200 Джаула Лайт Систем / Composite 200 J Light System®

Композит Флекс Систем/ Composite Flex System®

Термоформована полиуретанова пяна, анатомична, антибактериална и
антистатична / Thermoformed PU foam, anatomic, antibacterial, antistatic

Полиуретан/Термопластичен полиуретан EKCTPEM 4 SRC / PU/TPU 

EXTREM 4 SRC
38 – 48 / 5 – 13

EN ISO 20345:2011 SRC

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

БЛЕК ЕНЕРДЖИ ФЛЕКС-S3 / BLACK ENERGY FLEX-S3

Обувки МТS – Блек Енерджи Флекс-S349903

СЕРИЯ ЕНЕРДЖИ съчетава уникален дизайн, ергономичност за целия крак, отлично сцеп-
ление на подметката и технологични иновации, създадени специално за да отговарят на изисква-
нията за безопасност, лекота и подвижност. Серията се характеризира със система против
усукване Аксиална Защита, а подплатата от Куулмакс подобрява изпарението на влагата, като до-
принася за комфорта на потребителя и чрез своите антиалергични и антибактериални свойства.
Ходило от полиуретан с 4 различни плътности – доказана ефикасност при тестовете за комфорт,
стабилност и устойчивост на подхлъзване.

Горна част (сая)
Upper part
Подплата / Pad
Език / Tongue
Бомбе / Toe-cap
Пластина / Disk
Стелка / Insole

Ходило / Sole

Размери / Size

Водоустойчива цяла кожа набук 
Water-resistant full „nubuck” leather
Куулмакс / Coolmax®

Подплатен с Кордура / Padded with  Cordura®

Композит 200 Джаула Лайт Систем / Composite 200 J Light System®

Композит Флекс Систем / Composite Flex System®
Полиуретанова пяна, антистатична, антибактериална 
Polyurethane foam, antistatic, antibacterial 
Полиуретан / Термопластичен полиуретан с 4 различни плътности
PU/TPU with 4 densities
38 – 48 / 5 –13

ЛАГОН ЕНЕРДЖИ – ФЛЕКС S3 / LAGON ENERGY – FLEX S3

Обувки МТS – Лагон Енерджи – Флекс S3                                         49909

EN ISO 20345:2011 SRC

Горна част (сая) / 
Upper part

Подплата /Pad

Език / Tongue

Бомбе / Toe-cap
Защита на глезена
Пластина /Disk
Стелка / Insole

Ходило / Sole

Размери / Size

Водоустойчива цяла кожа „набук” и Кордура
Water-resistant full nubuck leather and Cordura®

Куулмакс / Coolmax®

Подплатен с Кордура / Padded with  Cordura®

Композит 200 Джаула Лайт Систем / Composite 200 J Light System®

Подплата от водоустойчив плат / Padded water resistant cloth
Композит Флекс Систем / Composite Flex System®

Полиуретанова пяна, антистатична, антибактериална 
Polyurethane foam, antistatic, antibacterial
Полиуретан / Термопластичен полиуретан с 4 различни плътности
PU/TPU with 4 densities
38 – 48 / 5 –13

EN ISO 20345:2007 SRC
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КОСМОС ОВЪРКАП – ФЛЕКС S3 / COSMOS OVERCAP – FLEX S3

С допълнително бомбе

Без допълнително бомбе
16122
16121

Горна част  (сая)/Upper part

Подплата / Pad

Език / Tongue

Бомбе / Toe-cap

Защита на глезена

Пластина / Disk

Стелка / Insole

Ходило / Sole

Размери/Size

Водоустойчива цяла кожа / Water-resistant full leather

Поромакс / Poromax®

Подплатен / Bellows padded tongue

Композит 200 Джаула Лайт Систем, допълнително подсилващо предпаз-
но бомбе / Composite 200 J Light System®, Overcap for additional protection

Подплата от цяла кожа / Padded full leather

Композит Флекс Систем / Composite Flex System®

Термоформована полиуретанова пяна, анатомична, антибактериална и
антистатична / Thermoformed PU foam, anatomic, antibacterial, antistatic

Полиуретан/Термопластичен полиуретан EKCTPEM 4 SRC / PU/TPU 

EXTREM 4 SRC

38 – 48 / 5 – 13

EN ISO 20345:2011 SRC

ТАУРУС ОВЪРКАП – ФЛЕКС 3/ ДЕЙВИС – ФЛЕКС 3 /
TAURUS OVERCAP – FLEX S3 / DAVIS  – FLEX S3

EN ISO 20345:2011 SRC

С допълнително бомбе – Таурус

Без допълнително бомбе – Дейвис
16111
16110

Горна част  (сая)/Upper part

Подплата / Pad

Език / Tongue

Бомбе / Toe-cap

Защита на глезена

Пластина / Disk

Стелка / Insole

Ходило / Sole

Размери/Size

Водоустойчива цяла кожа / Water-resistant full leather

Топла, синтетична, сив цвят / Grey synthetic fur

Подплатен / Bellows padded tongue

Композит 200 Джаула Лайт Систем, допълнително подсилващо предпаз-
но бомбе / Composite 200 J Light System®, оvercap for additional protection

Подплата от цяла кожа / Padded full leather

Композит Флекс Систем / Composite Flex System®

Термоформована полиуретанова пяна, анатомична, антибактериална и
антистатична / Thermoformed PU foam, anatomic, antibacterial, antistatic

Полиуретан/Термопластичен полиуретан EKCTPEM 4 SRC / PU/TPU 

EXTREM 4 SRC

38 – 48 / 5 – 13

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КИЛИ / КАРЛИТ – ФЛЕКС S3 / KILI / CARLIT – FLEX S3

Горна част  (сая) /
Upper part

Подплата / Pad

Бомбе / Toe-cap
Пластина / Disk
Стелка / Insole

Ходило / Sole

Размери/Size

Мека цяла кожа „набук”, водоустойчива за 4 часа / 4-hour water-resistant 
supple full nubuck leather
Топла зимна подплата (само при КАРЛИТ)/ Grey synthetic fur winter lining
(CARLIT only).
Композит 200 Джаула Лайт Систем / Composite 200 J Light System®

Композит Флекс Систем / Composite Flex System®

Термоформована полиуретанова пяна, анатомична, антибактериална и
антистатична / Thermoformed PU foam, anatomic, antibacterial, antistatic
Полиуретан/Термопластичен полиуретан EKCTPEM 4 SRC / PU/TPU 
EXTREM 4 SRC
38 – 48 / 5 – 13

EN ISO 20345:2011 SRC

КИЛИ

КАРЛИТ
16130 
16131
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EN ISO 20345:2011 SRC

Айсберг Оувъркап – Флекс S316140

Горна част  (сая) /
Upper part

Подплата / Pad

Бомбе / Toe-cap

Пластина / Disk

Стелка / Insole

Ходило / Sole

Размери / Size

Цяла кожа, водоустойчива за 7 часа. Странични дръжки за лесно нахлуз-
ване. / Water-resistant full leather for 7 hours. Handles for easy pull-on.

Мембрана от ДИ ЕФ ДИ и ТИНСЮЛЕЙТ / DFD® & THINSULATE® membrane.

Композит 200 Джаула Лайт Систем, допълнително подсилващо пред-
пазно бомбе / Composite 200 J Light System®, Overcap for additional protection

Композит Флекс Систем / Composite Flex System®

Кече и пяна върху алуминизиран слой, висока термична устойчивост.
Felt and foam on aluminized film, high thermal insulation.

Полиуретан/Термопластичен полиуретан EKCTPEM 4 SRC / PU/TPU 

EXTREM 4 SRC

38 – 48 / 5 – 13
ЗА ТЕМПЕРАТУРИ ДО -30ОС
FOR TEMPERATURES UNTIL -30ОС

АЙСБЕРГ ОВЪРКАП – ФЛЕКС S3 / ICEBERG OVERCAP – FLEX S3

Небраска – Флекс S316126

Горна част  (сая) /
Upper part

Подплата / Pad

Език / Tongue

Бомбе / Toe-cap

Защита на глезена

Пластина / Disk

Стелка / Insole

Ходило / Sole

Размери/Size

Цяла кожа, водоустойчива, без странични шевове.
Water-resistant full leather, no side stiching

От цяла кожа, до горния край на обуката.
Full leather until the top of the boot.

Подплатен от цяла кожа / Bellows padded tongue 

Композит 200 Джаула Лайт Систем / Composite 200 J Light System®

Подплата от цяла кожа / Padded full leather

Композит Флекс Систем / Composite Flex System®

Термоформована полиуретанова пяна, анатомична, антибактериална и
антистатична / Thermoformed PU foam, anatomic, antibacterial, antistatic

Полиуретан/Термопластичен полиуретан EKCTPEM 4 SRC / PU/TPU 

EXTREM 4 SRC

38 – 48 / 5 – 13

ОБУВКИ ЗА ЛЕСОВЪДИ – М-ФОРЕСТ Обувки от Клас 2, произведени по стандарта EN ISO 17249:2004/A1:2007. От
висококачествена цяла гладка кожа, без странични шевове, висока устойчивост на абразия, дълбоки грайфери за устойчивост на всякакъв
терен. Връзките са от свръхздрав промазан с восък памук, разработен по специална технология за резистентност на разръфване. Езикът
на обувките е подплатен с 5-слоен Кевлар за предпазване от срязване.

НЕБРАСКА II – ФЛЕКС  S3 / NEBRASKA II – FLEX S3 EN ISO 20345:2011 SRC
EN ISO 17249:2004/A1:2007
КЛАС 2

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

СЕРИЯ М – ГЕКО се отличава с иновативен дизайн, самопочистващи грайфери, допълнително подсилвашо предпазно бомбе,
4-цветна подметка, дишаща подплата с термична изолация, без метални части.

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КОНДОР ОВЪРКАП – ФЛЕКС S3 / CONDOR OVERCAP – FLEX S3

Обувки МТS – Кондор Овъркап Флекс S341174

Горна част  (сая)/Upper part

Подплата / Pad

Език / Tongue

Бомбе / Toe-cap

Пластина / Disk

Стелка / Insole

Ходило / Sole

Размери/Size

Водоустойчива цяла кожа / Water resistant full leather

Поромакс / Poromax®

Подплатен, от кожа / Leather padded bellows tongue

Композит 200 Джаула Лайт Систем,  допълнително подсилващо пред-
пазно бомбе / Composite 200 J Light System®, Overcap for additional protection

Композит Флекс Систем / Composite Flex System®

Термоформована полиуретанова пяна, анатомична, антибактериална и
антистатична / Thermoformed PU foam, anatomic, antibacterial, antistatic
Полиуретан/Термопласт. полиуретан Eкстрем 4 SRC / PU/TPU  Extrem 4 SRC

38 – 48 / 5 – 13

EN ISO 20345:2011 SRC



ЗАЩИТНИ ОБУВКИ / SAFETY SHOES

130 Здраве и Безопасност          Health & Safety

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

ФАЛКОН ОВЪРКАП – ФЛЕКС S3 / FALCON OVERCAP – FLEX S3

Обувки МТS – ФАЛКОН ОВЪРКАП – Флекс S3 / FALCON OVERCAP – Flex S341174

Горна част  (сая)/Upper part

Подплата / Pad

Език / Tongue

Защита на глезена

Бомбе / Toe-cap

Пластина / Disk

Стелка / Insole

Ходило / Sole

Размери/Size

Водоустойчива цяла кожа / Water resistant full leather

Поромакс / Poromax®

Подплатен, от кожа / Leather padded bellows tongue

Черен синтетичен полиуретан върху 10 мм пяна / Black synthetic PU 
material padded on 10 mm foam

Композит 200 Джаула Лайт Систем,  допълнително подсилващо пред-
пазно бомбе / Composite 200 J Light System®, Overcap for additional protection

Композит Флекс Систем / Composite Flex System®

Термоформована полиуретанова пяна, анатомична, антибактериална и
антистатична / Thermoformed PU foam, anatomic, antibacterial, antistatic

Полиуретан/Термопластичен полиуретан EKCTPEM 4 SRC / PU/TPU 

EXTREM 4 SRC

38 – 48 / 5 -13

EN ISO 20345:2011 SRC

СЕРИЯ М – СОФТ Създадени по технологията СОФТ СИСТЕМ, свръхлеки, с висока устойчивост на подхлъзване, от дишащи
материали, без метални части, с ергономична форма за максимален комфорт.

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

МАСТAНГ S1 / ФЛЕКС S1P / MUSTANG S1 / FLEX S1P

МАСТЕНГ S1 / MUSTANG S1
Флекс S1P /  Flex S1P

45813 – S1
45814 – Flex S1P

Горна част  (сая)/Upper part

Подплата / Pad

Език / Tongue

Бомбе / Toe-cap

Пластина / Disk

Стелка / Insole

Ходило / Sole

Размери/Size

Велур и материал тип 3D / Suede leather & 3D type material

Еър Систем / Air System®

Подплатен, от кожа / Leather padded bellows tongue

Композит 200 Джаула Лайт Систем / Composite 200 J Light System®

Композит Флекс Систем / Composite Flex System®

Термоформована полиуретанова пяна, анатомична, антибактериална и
антистатична / Thermoformed PU foam, anatomic, antibacterial, antistatic

Полиуретан 2D Софт Систем SRC / PU 2D SOFT SYSTEM® SRC

38 – 48 / 5 – 13

EN ISO 20345:2011 SRC

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

АУРЕЛИ – ФЛЕКС S3 / AURELIE – FLEX S3

Горна част  (сая)/Upper part

Подплата / Pad

Език / Tongue

Бомбе / Toe-cap

Пластина / Disk

Стелка / Insole

Ходило / Sole

Размери/Size

Водоустойчив велур и Кордура / Water resistant suede leather & Cordura®

Еър Систем / Air System®

Подплатен, с Кордура / Cordura® padded bellows tongue

Композит 200 Джаула Лайт Систем / Composite 200 J Light System®

Композит Флекс Систем / Composite Flex System®

Термоформована полиуретанова пяна, анатомична, антибактериална и 
антистатична / Thermoformed PU foam, anatomic, antibacterial, antistatic

Полиуретан 2D Софт Систем SRC / PU 2D SOFT SYSTEM® SRC

35 – 42 / 2 – 8

EN ISO 20345:2011 SRC

Обувки МТS – Аурели Флекс S345805

ЗА ДАМИТЕ
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СЕРИЯ М – СТОРМ С уникално сцепление на подметката, леки и гъвкави, от дишаща материя с антибактериална и анти-
микробна обработка. Без метални части.

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

УИНД – ФЛЕКС S3 / WIND – FLEX S3

Горна част  (сая) /
Upper part

Подплата / Pad

Език / Tongue

Бомбе / Toe-cap

Пластина / Disk

Стелка / Insole

Ходило / Sole

Размери/Size

Водоустойчива щампована кожа, подсилена в предната част с полиуре-
тан  / Water resistant printed leather, reinforced at the front with PU.

Еър Систем / Air System®

Подплатен, от кожа / Padded bellows tongue

Композит 200 Джаула Лайт Систем / Composite 200 J Light System®

Композит Флекс Систем / Composite Flex System®

Анатомична термоформована полиуретанова пяна Софт Тач, тънка пред-
на част, предлагаща повече пространство за пръстите, енергопоглъщаща
област на петата, влагопоглъщаща, антибактериална  и антистатична
Anatomical thermoformed in PU foam “Soft Touch”,thin at the front to offer wider space
for the toes, energy absorbing heel area, moisture absorbing, antibacterial, antistatic

Полиуретан 2D SRC / PU 2D  SRC

35 – 48 / 2 – 13

EN ISO 20345:2011 SRC

Обувки МТS – Уинд Флекс S1P40101

ЦИКЛОН – ФЛЕКС S3 / CYCLONE – FLEX S3 EN ISO 20345:2011 SRC

Обувки МТS – Циклон Флекс S1P40101

Горна част  (сая) /
Upper part

Подплата / Pad

Език / Tongue

Бомбе / Toe-cap

Защита на глезена

Пластина / Disk

Стелка / Insole

Ходило / Sole
Размери/Size

Водоустойчива щампована кожа, подсилена в предната част с полиуре-
тан / Water resistant printed leather, reinforced at the front with PU.

Еър Систем / Air System®

Подплатен, от кожа / Padded bellows tongue

Подплата от синтетичен полиуретанов материал
Padded synthetic PU material.

Композит 200 Джаула Лайт Систем / Composite 200 J Light System®

Композит Флекс Систем / Composite Flex System®

Анатомична термоформована полиуретанова пяна Софт Тач, тънка пред-
на част, за повече пространство за пръстите, енергопоглъщаща област
на петата, влагопоглъщаща, антибактериална  и антистатична
Anatomical thermoformed in PU foam “Soft Touch”,thin at the front to offer wider space
for the toes, energy absorbing heel area, moisture absorbing, antibacterial, antistatic 
Полиуретан 2D  SRC / PU 2D SRC
35– 48 / 2 – 13

РАФАЛ – ФЛЕКС S3 / RAFAL – FLEX S3
Горна част  (сая) /
Upper part

Подплата / Pad

Език / Tongue

Бомбе / Toe-cap

Пластина / Disk

Стелка / Insole

Ходило / Sole

Размери/Size

Цяла мека кожа „набук”, дишащ материал тип 3D, подсилена в предната
част с полиуретан / Water resistant printed leather, reinforced at the front with PU

Еър Систем / Air System®

Подплатен / Padded  tongue

Композит 200 Джаула Лайт Систем / Composite 200 J Light System®

Композит Флекс Систем / Composite Flex System®

Анатомична термоформована полиуретанова пяна Софт Тач, тънка пред-
на част, предлагаща повече пространство за пръстите, енергопоглъщаща
област на петата, влагопоглъщаща, антибактериална  и антистатична
Anatomical thermoformed in PU foam “Soft Touch”,thin at the front to offer wider
space for the toes, energy absorbing heel area, moisture absorbing, antibacterial,
antistatic

Полиуретан 2D SRC / PU 2D  SRC

35– 48 / 2 – 13

EN ISO 20345:2011 SRC

Обувки МТS – РАФАЛ – Флекс S3 / RAFAL – Flex S340103
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СОПРАНО – ФЛЕКС S3 / SOPRANO – FLEX S3

EN ISO 20345:2011 SRC

Обувки МТS – СОПРАНО – Флекс S3 / SOPRANO – Flex S340104

Горна част  (сая) /
Upper part

Подплата / Pad

Език / Tongue

Бомбе / Toe-cap

Защита на глезена

Пластина / Disk

Стелка / Insole

Ходило / Sole
Размери/Size

Водоустойчива цяла мека кожа, подсилена в предната част с полиуре-
тан. / Water resistant full supple leather, reinforced at the front with PU.

Еър Систем / Air System®

Подплатен, с кожа / Padded  tongue
Подплата от синтетичен полиуретанов материал
Padded synthetic PU material.

Композит 200 Джаула Лайт Систем / Composite 200 J Light System®

Композит Флекс Систем / Composite Flex System®

Анатомична термоформована полиуретанова пяна Софт Тач, тънка пред-
на част, предлагаща повече пространство за пръстите, енергопоглъщаща
област на петата, влагопоглъщаща, антибактериална  и антистатична
Anatomical thermoformed in PU foam “Soft Touch”,thin at the front to offer wider space
for the toes, energy absorbing heel area, moisture absorbing, antibacterial, antistatic
Полиуретан 2D SRC / PU 2D SRC
35– 48 / 2 – 13

СЕРИЯ ЕВОЛЮШЪН+ За употреба в суха или мокра среда, на закрито или навън. Съчетание на ниско тегло, отлично сцеп-
ление на подметката, подплата от дишаща материя с антибактериална и антимикробна обработка.

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

НАКСОС + –  S1 / NAXOS + – S1
Горна част  (сая)/Upper part

Подплата / Pad

Език / Tongue

Бомбе / Toe-cap

Стелка / Insole

Ходило / Sole

Размери/Size

Цяла гладка кожа и Кордура / Full smooth leather & Cordura®

Поромакс / Poromax®

Подплатен език./ Padded tongue.

Композит 200 Джаула Лайт Систем / Composite 200 J Light System®

Термоформована полиуретанова пяна, анатомична, антибактериална и 
антистатична / Thermoformed PU foam, anatomic, antibacterial, antistatic

Полиуретан 2D SRC/ PU 2D SRC

35– 48 / 2 – 13

EN ISO 20345:2011 SRC

Обувки МТS – НАКСОС + –  S1 / NAXOS + – S115128

ОУШЪН + –  S3 / OCEAN + – S3
Горна част  (сая)/Upper part

Подплата / Pad

Език / Tongue

Бомбе / Toe-cap

Пластина / Disk

Стелка / Insole

Ходило / Sole

Размери/Size

Водоустойчива цяла кожа и Кордура / Full smooth leather & Cordura®.

Поромакс / Poromax®

Подплатен кожен език / Padded bellows tongue.

Композит 200 Джаула Лайт Систем / Composite 200 J Light System®

Стоманена / Steel

Термоформована полиуретанова пяна, анатомична, антибактериална и 
антистатична / Thermoformed PU foam, anatomic, antibacterial, antistatic

Полиуретан 2D SRC/ PU 2D SRC

35– 48 / 2 – 13

EN ISO 20345:2011 SRC

Обувки МТS – ОУШЪН + –  S3 / OCEAN + – S315102

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 
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ПАЛАС + S3 / PALLAS + S3
Горна част  (сая)/Upper part

Подплата / Pad

Език / Tongue

Бомбе / Toe-cap

Пластина / Disk

Стелка / Insole

Ходило / Sole

Размери/Size

Водоустойчива цяла кожа и Кордура / Full smooth leather & Cordura®.

Поромакс / Poromax®

Подплатен кожен език. / Padded bellows tongue.

Композит 200 Джаула Лайт Систем / Composite 200 J Light System®

Стоманена / Steel

Термоформована полиуретанова пяна, анатомична, антибактериална и 
антистатична / Thermoformed PU foam, anatomic, antibacterial, antistatic

Полиуретан 2D SRC / PU 2D SRC

35– 48 / 2 – 13

EN ISO 20345:2011 SRC

Обувки МТS – ПАЛАС + –  S3 / PALLAS + – S315106

СЕРИЯ СТАРТ’АП Ергономична форма, отлична устойчивост на абразия, висока абсорбираща способност. Антибактериална
обработка на вътрешността, ударопоглъщаща в предната и задната част подметка, самопочистващи се грайфери.

РАЛИ S1/S1P / RALLYE S1/S1P
Горна част  (сая)/Upper part

Подплата / Pad

Език / Tongue

Бомбе / Toe-cap

Пластина / Disk

Стелка / Insole

Ходило / Sole

Размери/Size

Щампована кожа / Printed leather

Еър Систем / Air System®

Подплатен кожен език / Padded bellows tongue

Стоманено 200 Джаула / Steel 200 J 

Стоманена / Steel

Латекс върху пяна / Latex on foam

Полиуретан 2D SRC / PU 2D SRC

35– 48 / 2 – 13

EN ISO 20345:2011 SRC

Обувки МТS – РАЛИ S1/S1P / RALLYE S1/S1P07101

УИНЪР S1/S1P / WINNER S1/S1P
Горна част  (сая)/Upper part

Подплата / Pad

Език / Tongue

Бомбе / Toe-cap

Пластина / Disk

Стелка / Insole

Ходило / Sole

Размери/Size

Щампована кожа / Printed leather

Еър Систем / Air System®

Подплатен кожен език / Padded bellows tongue

Стоманено 200 Джаула / Steel 200 J 

Стоманена / Steel

Латекс върху пяна / Latex on foam

Полиуретан 2D SRC / PU 2D SRC

35– 48 / 2 – 13

EN ISO 20345:2011 SRC

Обувки МТS – УИНЪР S1/S1P / WINNER S1/S1P07102

СПИЙД НЮ S2/S3 / SPEED NEW S2/S3
Горна част  (сая)/Upper part

Подплата / Pad

Език / Tongue

Бомбе / Toe-cap

Пластина / Disk

Стелка / Insole

Ходило / Sole

Размери/Size

Водоустойчива щампована кожа / Water resistant printed leather

Еър Систем / Air System®

Подплатен кожен език / Padded bellows tongue

Стоманено 200 Джаула / Steel 200 J 

Стоманена / Steel

Латекс върху пяна / Latex on foam

Полиуретан 2D SRC / PU 2D SRC

35– 48 / 2 – 13

EN ISO 20345:2011 SRC

Обувки МТS – СПИЙД НЮ S2/S3 / SPEED NEW S2/S307103

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 
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ПАЙЛЪТ НЮ S2/S3 / PILOTE NEW S2/S3

EN ISO 20345:2011 SRC

Обувки МТS – ПАЙЛЪТ НЮ S2/S3 / PILOTE NEW S2/S307104

Горна част  (сая)/Upper part
Подплата / Pad
Език / Tongue
Защита на глезена

Бомбе / Toe-cap
Пластина / Disk
Стелка / Insole
Ходило / Sole
Размери/Size

Водоустойчива щампована кожа / Water resistant printed leather.
Еър Систем./ Air System®
Подплатен кожен език / Padded bellows tongue.
Подплата от синтетичен полиуретанов материал.
Padded synthetic PU material.
Стоманено 200 Джаула / Steel 200 J 
Стоманена / Steel
Латекс върху пяна / Latex on foam
Полиуретан 2D SRC / PU 2D SRC
35 – 48 / 2 – 13

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

БОХЕМИЯ S1/S1P / BOHEMIA S1/S1P
Горна част  (сая) /
Upper part

Подплата / Pad

Бомбе / Toe-cap

Пластина / Disk

Стелка / Insole

Ходило / Sole

Размери/Size

Перфорирана цяла щампована кожа. Закопчаване с каишка и метална 
катарама / Perforated full printed leather. Fastening by strap and buckle.

Еър Систем / Air System®

Стоманено 200 Джаула / Steel 200 J 

Стоманена / Steel

Латекс върху пяна / Latex on foam.

Полиуретан 2D SRC / PU 2D SRC

37– 48 / 4 – 13

EN ISO 20345:2011 SRC

Обувки МТS – БОХЕМИЯ S1/S1P / BOHEMIA S1/S1P07805

КОКПИТ НЮ S1P / COCKPIT NEW S1/S1P
Горна част (сая) / Upper part

Подплата / Pad

Език / Tongue

Бомбе / Toe-cap

Пластина / Disk

Стелка / Insole

Ходило / Sole

Размери/Size

Цяла щaмпована кожа. Велкро закопчаване / Full printed leather. Velcro fastening

Еър Систем / Air System®

Подплатен език / Padded  tongue

Стоманено 200 Джаула / Steel 200 J 

Стоманена / Steel

Латекс върху пяна / Latex on foam

Полиуретан 2D SRC / PU 2D SRC

37 – 48 / 4 – 13

EN ISO 20345:2011 SRC

Обувки МТS – КОКПИТ НЮ S1P / COCKPIT NEW S1/S1P07145

КАВКАЗ  – S1/S1P / CAUCASE – S1/S1P EN ISO 20345

Обувки МТS – Кавказ S1
Обувки МТS – Кавказ – S1P

7010209
7020160 

Горна част  (сая)
/ Upper part
Подплата / Pad

Език / Tongue
Бомбе / Toe-cap

Стелка / Insole

Ходило / Sole

Размери / Size

Специално обработена цяла кожа с дебелина мин. 2 мм.
Specially treated full leather with min.thickness 2 mm.
Топлоизолираща, абсорбираща потта и влагата./ Heat insulating, absorbing
perspiration and moisture.
Подплатен, от кожа / Padded leather tongue
Стоманено 200 Джаула, защитено с полиуретан в предната част
Steel toe-cap 200 J , PU protected in the front
Антистатична, антибактериална, абсорбираща потта / Antistatic, 
antibacterial, absorbing perspiration 
Противохлъзгащо, със самопочистващи се грайфери, полиуретанова смес с
двойна плътност, антистатично, термоустойчиво до 180°С, енергопоглъщаща
пета / Antislip, antistatic, self-cleaning, double density PU, heat resistant up to 180°C
35 – 48 
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БАЛТИК – S1/S1P / BALTIC – S1/S1P

EN ISO 20345

Обувки МТS – Балтик S1
Обувки МТS – Балтик – S1P

7020129
7010208

Горна част (сая)
/ Upper part

Подплата / Pad

Език / Tongue
Бомбе / Toe-cap

Защита на глезена
Стелка / Insole

Ходило / Sole

Размери / Size

Специално обработена цяла кожа с дебелина мин. 2 мм.
Specially treated full leather with min.thickness 2 mm.
Топлоизолираща, абсорбираща потта и влагата./ Heat insulating, absorbing
perspiration and moisture.
Подплатен, от кожа / Padded leather tongue
Стоманено 200 Джаула, защитено с полиуретан в предната част
Steel toe-cap 200 J, PU protected in the front
Двоен омекотен маншет / Double cushioned ankle cuff.
Антистатична, антибактериална, абсорбираща потта / Antistatic, 
antibacterial, absorbing perspiration 
Противохлъзгащо, със самопочистващи се грайфери, полиуретанова смес с
двойна плътност, антистатично, термоустойчиво до 180°С, енергопоглъщаща
пета / Antislip, antistatic, self-cleaning, double density PU, heat resistant up to 180°C
35 – 48 

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

СЕРИЯ М-СИТИ Серията се характеризира с подметка от двойно инжектиран полиуретан, мека водоустойчива телешка
кожа, ниско тегло – под 1 кг/чифт, стилен дизайн, подплата ОН СТИЙМ от хиперабсорбиращ и десорбиращ материал, без метални части.

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

ЛОНДОН  ФЛЕКС S3 / LONDON FLEX S3
Горна част  (сая) /
Upper part

Подплата / Pad

Език / Tongue
Бомбе / Toe-cap
Пластина / Disk
Стелка / Insole

Ходило / Sole
Размери/Size

Водоустойчива цяла гладка телешка кожа, много мека.
Water resistant full smooth cow leather, very soft.
Перфориран материал ОН СТИЙМ, изключително удобен, кожен аспект.
ON STEAM® perforated material, very comfortable, leather aspect.
От водоустойчива цяла гладка кожа / Water resistant full smooth leather.
Композит 200 Джаула Лайт Систем / Composite 200 J Light System®
Композит Флекс Систем / Composite Flex System®
Термоформована полиуретанова пяна, анатомична, антибактериална и
антистатична / Thermoformed PU foam, anatomic, antibacterial, antistatic
Полиуретан 2D SRC / PU 2D SRC
38 – 47 / 5 – 12

EN ISO 20345:2011 SRC

Обувки МТS – ЛАНДЪН  Флекс S3 / LONDON Flex S319102

ПАРИЖ ФЛЕКС S3 / PARIS FLEX S3

EN ISO 20345:2011 SRC

Обувки МТS – ПЕРИС  Флекс S3 /PARIS Fle19101

Горна част  (сая) /
Upper part

Подплата / Pad

Език / Tongue
Бомбе / Toe-cap
Пластина / Disk
Стелка / Insole

Ходило / Sole
Размери/Size

Водоустойчива цяла гладка телешка кожа, много мека.
Water resistant full smooth cow leather, very soft.
Перфориран материал ОН СТИЙМ, изключително удобен, кожен аспект.
ON STEAM® perforated material, very comfortable, leather aspect.
От водоустойчива цяла гладка кожа / Water resistant full smooth leather.
Композит 200 Джаула Лайт Систем / Composite 200 J Light System®
Композит Флекс Систем / Composite Flex System®
Термоформована полиуретанова пяна, анатомична, антибактериална и
антистатична / Thermoformed PU foam, anatomic, antibacterial, antistatic
Полиуретан 2D SRC / PU 2D SRC
38 – 47 / 5 – 12

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 
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ВЕСТА +  S2 / S3 / VESTA + S2 / S3

EN ISO 20345:2011 SRC

Обувки МТS – ВЕСТА +  S2 / S3 / VESTA + S2 / S315113

АНДРОС + S2 / S3 / ANDROS + S2 / S3

EN ISO 20345:2011 SRC

Обувки МТS – АНДРОС + S2 / S3 / ANDROS + S2 / S315210

Горна част  (сая) /
Upper part
Подплата / Pad

Бомбе / Toe-cap

Пластина / Disk

Стелка / Insole

Ходило / Sole

Размери / Size

Водоустойчив ДРАЙ ТЕК материал, резистентен на 12 химикала.
Water resistant DRY-TEK® material, resistant to 12 chemical products.

Камбрел + Амикор, третирана за „освежаване”.
Cambrelle® + Amicor® with  “refreshing” treatment.

Композит 200 Джаула Лайт Систем / Composite 200 J Light System®

Стоманена / Steel

Антибактериална и антимикробна пяна / Antibacterial & antimicrobial foam.

Полиуретан 2D SRC / PU 2D SRC

35 – 47 / 2 – 12

Горна част  (сая) /
Upper part
Подплата / Pad

Защита на глезена
Бомбе / Toe-cap
Пластина / Disk
Стелка / Insole
Ходило / Sole
Размери/Size

Водоустойчив ДРАЙ ТЕК материал, резистентен на 12 химикала.
Water resistant DRY-TEK® material, resistant to 12 chemical products.
Камбрел + Амикор, третирана за „освежаване”.
Cambrelle® + Amicor® with  “refreshing” treatment.
Подплата от синтетичен полиуретанов м-л / Padded synthetic PU material.
Композит 200 Джаула Лайт Систем / Composite 200 J Light System®
Стоманена / Steel
Антибактериална и антимикробна пяна / Antibacterial & antimicrobial foam.
Полиуретан 2D SRC / PU 2D SRC
35 – 48 / 2 – 13

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

СЕРИЯ УАЙТ Високо сцепление на подметката от не-пързалящи се грайфери за гладки и омазнени подови настилки, горна част
от ДРАЙ ТЕК – без странични шевове, водоустойчива, дишаща и резистентна на 12 химични продукта (стандарт EN 13832-2). Антибак-
териални, антимикробни и антистатични, голяма устойчивост на абразия. Подходящи за машинно пране до 60oС, без метални части.

ЛУНА +  S2 / S3 / LUNA + S2 / S3

EN ISO 20345:2011 SRC

Обувки МТS – ЛУНА +  S2 / S3 / LUNA + S2 / S315209

Горна част  (сая) /
Upper part
Подплата / Pad

Бомбе / Toe-cap

Пластина / Disk

Стелка / Insole

Ходило / Sole

Размери / Size

Водоустойчив ДРАЙ ТЕК материал, резистентен на 12 химикала.
Water resistant DRY-TEK® material, resistant to 12 chemical products.
Камбрел + Амикор, третирана за „освежаване“.
Cambrelle® + Amicor® with  „refreshing“ treatment.

Композит 200 Джаула Лайт Систем / Composite 200 J Light System®

Стоманена / Steel

Антибактериална и антимикробна пяна / Antibacterial & antimicrobial foam

Полиуретан 2D SRC / PU 2D SRC

35 – 47 / 2 – 12

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 
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Гамата е разработена изцяло в съответствие с ESD
(Електростатичен разряд) стандарта ЕN 61340-5-1 чрез
специална антистатична обработка, приложена към хо-
дилото и стелката, с цел постигане на електрическо
съпротивление между 0.75 и 35 MΩ. Обувките от тази
серия предпазват не  само оборудването, но и поддържат
безопасносттта и здравето на работещите.

АТЕХ Директива (Експлозивни Атмосфери) 1999/92/ЕС
Тази директива е възприета за контролиране на риска от експлозия и по
този начин за предпазване на работниците, които е вероятно да бъдат
изложени на риск в експлозивни атмосфери (АТЕХ зони). Бидейки пионер в
областта на безопасността, MTS са извършили тестване на своята гама
M – ESD в INERIS – нотифициран орган в Европейската Общност за при-
лагане на Директивата АТЕХ. Докладът от Прочуването на INERIS с
№DRA-10-107959-04889A с дата 20.04.2010 удостоверява, че използваните
материали са антистатични и не представляват риск от запалване,
както и че вследствие на това обувките от тази серия за напълно при-
емливи за употреба в АТЕХ зони за запалими газове/пари 0,1 и 2, и в зони
за запалими прахове 20, 21 и 22. Препоръчва се тези обувки да се носят
върху подови повърхности, които разсейват електростатичните заряди.

Подходящи за всички индустрии, без метални части, отговарящи на изискванията на АТЕХ Директива
1999/92/ЕС.СЕРИЯ М – ESD
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0.75 MΩ

35 MΩ

EN 61340-5-1

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

НАКСОС + ESD НЮ – S1 / NAXOS + ESD NEW – S1

EN ISO 20345:2011 SRC
ЕN 61340-5-1

ATEX 1999/92/CE

НАКСЪС + И ЕС ДИ НЮ – S1 / NEXUS + ESD NEW – S115131

ХЕРМЕС + ESD НЮ – ФЛЕКС S3 / 
HERMES + ESD NEW – FLEX S3

EN ISO 20345:2011 SRC
ЕN 61340-5-1

ATEX 1999/92/CE

ХЕРМЕС + И ЕС ДИ НЮ – Флекс S3 / HERMES + ESD NEW – Flex S315156

Горна част  (сая)/Upper part

Подплата / Pad

Език / Tongue

Бомбе / Toe-cap

Стелка / Insole

Ходило / Sole

Размери / Size

Гладка цяла кожа и Кордура / Smooth full leather & Cordura®

Поромакс / Poromax® 

Подплатен език / Padded tongue.

Композит 200 Джаула Лайт Систем / Composite 200 J Light System®

Термоформована пяна с антибактериална и ESD антистатична обра-
ботка / Thermoformed foam with antibacterial and ESD antistatic treatment.

Полиуретан 2D SRC / PU 2D SRC

35 – 48 / 2 – 13

Горна част  (сая) /
Upper part

Подплата / Pad

Език / Tongue

Бомбе / Toe-cap

Стелка / Insole

Ходило / Sole

Размери / Size

Гладка кожа, водоустойчива за 4 часа, и материя тип 3D
Supple leather water resistant for 4 hours + 3D type cloth

Поромакс / Poromax®

Подплатен език / Padded tongue

Композит 200 Джаула Лайт Систем / Composite 200 J Light System®

Термоформована пяна с антибактериална и ESD антистатична обра-
ботка / Thermoformed foam with antibacterial and ESD antistatic treatment.

Полиуретан 2D SRC / PU 2D SRC

35 – 48 / 2 – 13
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Леки и елегантни, с кожа от вътрешната страна, подобрено сцепление на подметката и защита срещу удар,
богат избор на цветове. Без метални части.СЕРИЯ МИС

ЕВА S3 / EVA S3

EN ISO 20345:2011 SRC

ЕВА S3 / EVA  S309110

Горна част  (сая) /
Upper part
Подплата / Pad

Език / Tongue

Пластина / Disk

Бомбе / Toe-cap

Стелка / Insole

Ходило / Sole

Размери / Size

Водоустойчива обработена в барабан цяла кожа.
Water resistant drumming full leather.

Цяла кожа / Full leather

Подплатен език / Padded tongue

Композит 200 Джаула Лайт Систем / Composite 200 J Light System®

Композит Флекс Систем / Composite Flex System®

От цяла кожа / Full leather

Полиуретан 2D / Термопластичен полиуретан  с цветни елементи срещу
подхлъзване SRC / PU 2D / TPU coloured anti-slip inserts SRC

35 – 42 / 2 – 8

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КИНГ – ФЛЕКС S3 / KING – FLEX S3

EN ISO 20345:2011 SRC

КИНГ – Флекс S3 / KING – Flex S343002

Горна част  (сая) /
Upper part
Подплата / Pad

Език / Tongue

Пластина / Disk

Бомбе / Toe-cap

Стелка / Insole

Ходило / Sole

Размери / Size

Водоустойчива гладка цяла кожа.
Water resistant smooth full leather.

Камбрел / Cambrelle®

Подплатен кожен език / Padded leather tongue

Композит 200 Джаула Лайт Систем / Composite 200 J Light System®

Композит Флекс Систем / Composite Flex System®

Термоформована полиуретанова пяна, анатомична, антибактериална и
антистатична / Thermoformed PU foam, anatomic, antibacterial, antistatic

Кантирана гума SRC / Welt rubber SRC

49 – 50 / 14 – 15

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Пришита гумена подметка, антистатични, с 6-мм грайфери, от висококачествена цяла водоустойчива
кожа.СЕРИЯ М – ХХL

ПРИНС – ФЛЕКС S3 / PRINCE – FLEX S3

EN ISO 20345:2011 SRC

ПРИНС – Флекс S3 / PRINCE – Flex S343001

Горна част  (сая) /
Upper part
Подплата / Pad

Език / Tongue

Пластина / Disk

Бомбе / Toe-cap

Стелка / Insole

Ходило / Sole

Размери / Size

Водоустойчива гладка цяла кожа
Water resistant smooth full leather.

Камбрел / Cambrelle®

Кожен език / Leather tongue

Композит 200 Джаула Лайт Систем / Composite 200 J Light System®

Композит Флекс Систем / Composite Flex System®

Термоформована полиуретанова пяна, анатомична, антибактериална и 
антистатична / Thermoformed PU foam, anatomic, antibacterial, antistatic

Кантирана гума SRC / Welt rubber SRC

49 – 50 / 14 – 15

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 
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ЛАУРА S3 / LAURA S3

EN ISO 20345:2011 SRC

ЛАУРА S3 / LAURA  S309111

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Горна част  (сая) /
Upper part

Подплата / Pad

Език / Tongue

Пластина / Disk

Бомбе / Toe-cap

Стелка / Insole

Ходило / Sole

Размери / Size

Водоустойчива обработена в барабан цяла кожа и Кордура. Анти-маг-
нитни връзководи от ЦАМ / Water resistant drumming full leather and 
Cordura®. Zamac anti-magnetic fasteners.

Цяла кожа / Full leather

Подплатен език / Padded tongue

Композит 200 Джаула Лайт Систем / Composite 200 J Light System®

Композит Флекс Систем / Composite Flex System®

От цяла кожа / Full leather

Полиуретан 2D / Термопластичен полиуретан  с цветни елементи срещу
подхлъзване SRC / PU 2D / TPU coloured anti-slip inserts SRC

35 – 42 / 2 – 8

АРГОН – S3 / ARGON – S3

EN ISO 20345:2011 SRC

АРГОН – S3 / ARGON – S327312

Горна част  (сая) /
Upper part
Подплата / Pad

Език / Tongue

Бомбе / Toe-cap

Пластина / Disk

Стелка / Insole

Ходило / Sole

Размери / Size

Водоустойчива цяла кожа / Water-resistant full leather 

Еър Систем / Air System®

Подплатен, с капак / Padded, with flap

Стоманено 200 Джаула / Steel toe-cap 200 J 

Стоманена / Steel

Латекс върху пяна / Latex on foam 

НИТРИЛ 300°С, антистатична и маслоустойчива
NITRILE 300°C, oil resistant & antistatic

38 – 47 / 5 –12

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

ВЕЗУВ  – S3 / VESUVE – S3 EN ISO 20345:2011 SRC

ВЕЗУВ  – S3 / VESUVE – S327313

Горна част  (сая) /
Upper part

Подплата / Pad

Език / Tongue

Бомбе / Toe-cap

Защита на глезена

Пластина / Disk

Стелка / Insole

Ходило / Sole

Размери / Size

Водоустойчива цяла кожа / Water-resistant full leather

Еър Систем / Air System®

Подплатен, с двупластов капак / Padded, with 2-layered flap

Стоманено 200 Джаула / Steel toe-cap 200 J

Подплатена кожа / Padded leather

Стоманена / Steel

Латекс върху пяна / Latex on foam

НИТРИЛ 300°С, антистатична и маслоустойчива
NITRILE 300°C, oil resistant & antistatic

38 – 47 / 5 – 12

Серията се характиризира с устойчивост на ходилото на топлина при контакт до 300°С, дълбоки грайфери,
антикорозионно обработени връзководи, енергопоглъщаща пета. Моделите от серията имат вградена си-
стема против усукване на глезена и висока устойчивост на киселини и масла. 

СЕРИЯ НИТРИЛ
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OS 6121/5K S3*

ISO EN 20345

Обувки на фирма БИКАПOS 6121/5K S3

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Горна част  (сая) /
Upper part
Подплата / Pad

Език / Tongue

Пластина / Disk

Бомбе / Toe-cap

Стелка / Insole

Ходило / Sole

Размери / Size

Щампована кожа. Висока механична якост.
Printed leather. High mechanical strength.

Текстил / Textile

Подплатен език / Padded tongue

Композитен материал / Composite material

Композитен материал / Composite material

С анатомична форма / Anatomically shaped.

Модерен дизайн, полиуретан с двойна плътност, директно инжектиран
върху горната част. Енергопоглъщаща пета SRC / Modern design, PU 2D
directly injected on upper. Shock absorbing heel SRC.

36 – 47

OS 6266 / K4 S3*

ISO EN 20345

Обувки на фирма БИКАПOS 6266/K4  S3

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Горна част  (сая) /
Upper part
Подплата / Pad
Език / Tongue
Пластина / Disk
Бомбе / Toe-cap
Стелка / Insole
Ходило / Sole

Размери / Size

Щампована кожа . Висока механична якост.
Printed leather. High mechanical strength.
Текстил / Textile
Подплатен език / Padded tongue
Композитен материал / Composite material
Композитен материал / Composite material
С анатомична форма / Anatomically shaped.
Модерен дизайн, полиуретан с двойна плътност, директно инжектиран 
върху горната част. Енергопоглъщаща пета SRC / Modern design, PU 2D 
directly injected on upper. Shock absorbing heel SRC.
36 – 47

AD 4040 / K4 S3*

ISO EN 20345

Обувки на фирма БИКАПAD 4040/K4 S3

Горна част  (сая) /
Upper part

Подплата / Pad

Език / Tongue

Пластина / Disk

Бомбе / Toe-cap
Стелка / Insole
Ходило / Sole

Размери / Size

Щампована кожа . Висока механична якост.
Printed leather. High mechanical strength.

ТИНСУЛАТ / Thinsulate®.

Подплатен език / Padded tongue

Композитен материал / Composite material

Композитен материал / Composite material

С анатомична форма / Anatomically shaped.

Модерен дизайн, полиуретан с двойна плътност, директно инжектиран 
върху горната част. Енергопоглъщаща пета SRC / Modern design, PU 2D
directly injected on upper. Shock absorbing heel SRC.

36 – 47

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

* Опция със защита О1, О2, S2

* Опция със защита S2 и О2

* Опция със защита S2 и О2
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T 4041 K S1P*

ISO EN 20345

Обувки на фирма БИКАПT 4041 K S1P

Горна част  (сая) /
Upper part
Подплата / Pad

Пластина / Disk

Бомбе / Toe-cap

Стелка / Insole

Ходило / Sole

Размери / Size

Перфориран велур в сив цвят . Висока механична якост.
Perforated suede leather, gray colour. High mechanical strength.

Жълт цвят, висока абсорираща способност, отвеждаща влагата, 
устойчива на издраскване, антибактериална / Уellow color, absorbent, 
moisture wicking, high scratch resistance, anti-bacterial.

Композитен материал / Composite material

Композитен материал / Composite material

Сменяема, двупластова, антистатична, с мека латексова пяна отвътре. 
Removable, two layer, anti-static, soft latex foam inside
Модерен дизайн, устойчива на масла, срещу подхлъзване, от полиуретан
с двойна плътност, директно инжектиран върху горната част. Енерго-
поглъщаща пета SRC / Modern design, oil resistant, anti-slip, PU 2D directly in-
jected on upper. Shock absorbing heel SRC.

36 – 47

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

G 4600 K S1P*

ISO EN 20345

Обувки на фирма БИКАПG 4600 K S1P

Горна част  (сая) /
Upper part
Подплата / Pad

Пластина / Disk

Бомбе / Toe-cap

Стелка / Insole

Ходило / Sole

Размери / Size

Перфориран велур в сив цвят . Висока механична якост.
Perforated suede leather, gray colour. High mechanical strength.

Жълт цвят, висока абсорираща способност, отвеждаща влагата, 
устойчива на издраскване, антибактериална / Уellow color, absorbent, 
moisture wicking, high scratch resistance, anti-bacterial.

Композитен материал / Composite material

Композитен материал / Composite material

Сменяема, двупластова, антистатична, с мека латексова пяна отвътре. 
Removable, two layer, anti-static, soft latex foam inside

Модерен дизайн, устойчива на масла, срещу подхлъзване, от полиуретан
с двойна плътност, директно инжектиран върху горната част. Енерго-
поглъщаща пета SRC / Modern design, oil resistant, anti-slip, PU 2D directly in-
jected on upper. Shock absorbing heel SRC.

36 – 47

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

OS 5588-1 S1P*
ISO EN 20345

Обувки на фирма БИКАПOS 5588-1 S1P

Горна част  (сая) /
Upper part
Подплата / Pad

Бомбе / Toe-cap

Стелка / Insole

Ходило / Sole

Размери / Size

Пигментирана кожа.  Висока механична якост и устойчивост на абразия.
Pigmented leather. High mechanical strength and resistance to abrasion..

Висока абсорираща способност, отвеждаща влагата, устойчива на 
издраскване, антибактериална / Аbsorbent, moisture wicking, high scratch 
resistance, anti-bacterial.

Стоманено / Steel toe-cap.

Сменяема, двуантистатична / Removable, two layer, anti-static, soft latex 
foam inside

Модерен дизайн, устойчива на масла, срещу подхлъзване, от полиуретан
с двойна плътност, директно инжектиран върху горната част. Енерго-
поглъщаща пета SRC / Modern design, oil resistant, anti-slip, PU 2D directly in-
jected on upper. Shock absorbing heel SRC.

35 – 48

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

* Опция със защита О1

* Опция със защита S1 и О1

* Опция със защита О1



ЗАЩИТНИ ОБУВКИ / SAFETY SHOES

142 Здраве и Безопасност          Health & Safety

W10 S1 ISO EN 20345

Обувки на фирма АЛБАW10 S1

Горна част  (сая)/Upper part
Подплата / Pad

Пластина / Disk

Бомбе / Toe-cap

Стелка / Insole

Ходило / Sole

Размери / Size

Бял или черен микрофибър / White or black microfibre. 

Сив текстил / Gray textile.

Композит 200 Джаула Лайт Систем / Composite 200 J Light System®

Композитен материал / Composite material.

Сменяема – анатомична, антибактериална и антистатична
Removable – anatomic, antibacterial, antistatic

Полиуретан с единична плътност SRC / Single density PU SRC

35 – 47

A 02 ISO EN 20345

Обувки на фирма АЛБАA02

Горна част  (сая)/Upper part
Подплата / Pad

Вътрешно ходило 

Ходило / Sole

Размери / Size

Бяла кожа / White leather. 

Синтетична материя / Synthetic.

Кожа / Leather

Полиуретан с единична плътност SRC / Single density PU SRC

36 – 42

AD 4557 K S3*

ISO EN 20345

Обувки на фирма БИКАПAD 4557 K S3

Горна част  (сая) /
Upper part
Подплата / Pad

Бомбе / Toe-cap

Пластина / Disk

Стелка / Insole

Ходило / Sole

Размери / Size

Велур и текстил . Висока механична якост. Без метални части.
Perforated suede leather, gray colour. High mechanical strength. Non-metal.

Жълт цвят, висока абсорираща способност, отвеждаща влагата, 
устойчива на издраскване, антибактериална / Уellow color, absorbent, 
moisture wicking, high scratch resistance, anti-bacterial.

Композитен материал / Composite material

Композитен материал / Composite material

Сменяема, двупластова, антистатична, с мека латексова пяна отвътре. 
Removable, two layer, anti-static, soft latex foam inside

Модерен дизайн, устойчива на масла, срещу подхлъзване, от полиуретан
с двойна плътност, директно инжектиран върху горната част. Енерго-
поглъщаща пета SRC / Modern design, oil resistant, anti-slip, PU 2D directly 
injected on upper. Shock absorbing heel SRC.

35 – 48

САБО 001L/600 / CLOG 001L/600001L/600

САБО 001L/600 / CLOG 001L/600
Подходящи за стерилизация в автоклав при 134оС. SRB – ходило срещу подхлъзване. Антиста-
тични. Енергопоглъщаща пета. Странични вентилационни отвори срещу изпотяване. Инжекти-
рана антивибрационна и антибактериална стелка. Регулируема каишка за стабилност. Налични
в 10 цвята.

Suitable for sterilization at 134єC in autoclave. SRB anti-slip outsole. Antistatic. Energy absorbing heel. Anti-
perspiration lateral ventilation windows. Injected anti-vibration and anti-bacterial insole. Adjustable stabilizer
back-strap. 10 colours available. 

EN 20345, EN 20347:2008, EN 20344,
ENV 13287/00-SRB, EN 13832

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

* Опция със защита О2
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ВF 01

ISO EN 20345

Сабо на фирма АЛБАВ01

Горна част  (сая)/Upper part
Подплата / Pad
Вътрешно ходило 
Ходило / Sole
Размери / Size

Бяла или черна кожа /  White or black leather 
Плат / Fabric
Кожа / Leather
ПВЦ SRC / PVC SRC
36 – 47

D 01 ISO EN 20345

Сабо на фирма АЛБАD01

Горна част  (сая)/Upper part
Подплата / Pad
Вътрешно ходило 
Ходило / Sole
Размери / Size

Бяла кожа / White leather 
Синтетична материя / Synthetic
Кожа / Leather
Полиуретан с единична плътност SRC / Single density PU SRC
40 – 46

B1F* ISO EN 20345

Сабо на фирма АЛБАB1F

Горна част  (сая)/Upper part
Подплата / Pad
Вътрешно ходило 
Ходило / Sole
Размери / Size

Бяла или черна кожа с перфорация / White or black perforated leather
Кожа и текстил / Leather & textile
Кожа / Leather
ПВЦ / PVC
36 – 47

K 03K – S3*
ISO EN 20345

Обувки на фирма АЛБАK03K – S3

Горна част  (сая) /
Upper part
Подплата / Pad
Пластина / Disk
Бомбе / Toe-cap
Стелка / Insole

Ходило / Sole

Размери / Size

Обработена биволска кожа, водоотблъскваща, фини шевове в светло-
зелен цвят / Buffalo grain leather, water repellent, light green stitches. 
Черен текстил / Black textile.
Композит 200 Джаула или стомана / Composite 200 J   or steel.
Кевлар или стомана / KEVLAR or steel.
Сменяема – латексова, антистатична, с текстилно покритие
Removable – latex, antistatic, covered with textile
Полиуретан с единична плътност, антистатична, маслоустойчива, 
с/у подхлъзване, енергопоглъщаща в областта на петата SRC / Single 
density PU, antistatic, SRC slip & oil resistant,shock absorbing in the heel area SRC
36 – 48

K 05K – S3* ISO EN 20345

Обувки на фирма АЛБАK05K – S3

Горна част  (сая) /
Upper part

Подплата / Pad

Пластина / Disk

Бомбе / Toe-cap

Стелка / Insole

Ходило / Sole

Размери / Size

Обработена биволска кожа, водоотблъскваща, фини шевове в светло-
зелен цвят / Buffalo grain leather, water repellent, light green stitches. 

Черен текстил / Black textile.

Композит 200 Джаула или стомана / Composite 200 J   or steel.

Кевлар или стомана / KEVLAR or steel.

Сменяема – латексова, антистатична, с текстилно покритие
Removable – latex, antistatic, covered with textile
Полиуретан с единична плътност, антистатична, маслоустойчива, 
с/у подхлъзване, енергопоглъщаща в областта на петата SRC / Single 
density PU, antistatic, SRC slip & oil resistant,shock absorbing in the heel area SRC
36 – 48

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

* Опция без перфорация

* Опция със защита О1 и S2

* Опция със защита О1 и S2
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C16SK – S3* / C01SK – S3

ISO EN 20345

Обувки

Боти

C16SK

C01SK

Горна част  (сая) /
Upper part

Подплата / Pad

Бомбе / Toe-cap

Пластина / Disk

Стелка / Insole

Ходило / Sole

Размери / Size

Цяла черна кожа, водоотблъскваща.
Black fullgrain leather, water repellent. 

Hong Kong 3D

Композит 200 Джаула или стомана / Composite 200 J or steel.

Кевлар или стомана / KEVLAR or steel.

Сменяема, антистатична / Removable, antistatic

Полиуретан с двойна плътност, антистатична, маслоустойчива, срещу
подхлъзване, енергопоглъщаща в областта на петата / Double density PU,
antistatic, SRC slip and oil resistant, shock absorbing in the heel area

35 – 47

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

C29SK – S1P

ISO EN 20345

Обувки на фирма АЛБАC29SK – S1P

Горна част  (сая) /
Upper part

Подплата / Pad

Бомбе / Toe-cap

Пластина / Disk

Стелка / Insole

Ходило / Sole

Размери / Size

Цяла черна кожа, водоотблъскваща.
Black fullgrain leather, water repellent. 

Hong Kong 3D

Композит 200 Джаула или стомана / Composite 200 J   or steel.

Кевлар / KEVLAR

Сменяема, антистатична / Removable, antistatic

Полиуретан с двойна плътност, антистатична, маслоустойчива, срещу
подхлъзване, енергопоглъщаща в областта на петата / Double density PU,
antistatic, SRC slip and oil resistant, shock absorbing in the heel area

35 – 47

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

ОБУВКИ И БОТИ – черни, горна част от естествена лицева кожа, с връзки и връзководи, с подплатен и омекотен език 
от естествена кожа, пригодни за работа в лоши метеорологични условия – сняг, кал, вода и екстремни 
температури.

ГОРНА ЧАСТ (САЯ) – от специално обработена естествена кожа, издържаща на механични въздействия и абразия, пръски
от нефтопродукти и минерални масла, вода, твърди субстанции и прах.

ХОДИЛО – от полиуретан, SRC – противохлъзгащо, антистатично и термоустойчиво, съединено със саята чрез 
полиуретанов слой по технология на двойно инжектиране под налягане, осигуряваща максимално здраво 
свързване и увеличаваща износоустойчивостта на обувката. Специално водоотблъскващо оребряване. 
Енергопоглъщаща пета.

ПОДПЛАТА – дишаща, отблъскваща потта.

СТЕЛКА – анатомична, от пресован памук, антистатична, прошита.

СЕРИЯ SS ОЛИМП ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ

* Опция със защита О2
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SS 1009

S17020151

Сандали, перфорирани отгоре, отвори отстрани. Бомбе от олеко-
тена стомана. Защита S1 (Опция със защита О1), № 36-47.

Sandals, upper and sidelong perforation, S1 protection (O1 protection avail-
able), № 36-47.

EN 20345

SS 1010

S3
S1P
S1
O1
O2

7020142
7020144
7020152
7020158
7020158_

Обувки до глезена. Бомбе от олекотена стомана. Защита S3. (Опция
със защита О1, О2, S1, S1P – пластина от олекотена неръждаема
стомана, S2 – пластина от олекотена неръждаема стомана). № 36-
47.

Shoes. S3 protection. (О1, О2, S1, S1P, S2 protection available). № 36-47. 

EN20345.

SS 1020

Боти с омекотяващ маншет на глезена. Бомбе от олекотена стомана.
Защита S3 (Опция със защита О1, S1, S1P – пластина от олекотена
неръждаема стомана, S2 – пластина от олекотена неръждаема сто-
мана). № 36-47. 

Cushioned ankle cuff boots. S3 protection. (О1, S1, S1P, S2 protection avail-
able). № 36-47. 

EN20345

S3
S2
S1P
S1
O1
O2

7020141
7020136
7020145
7020153
7020157
7020157_

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 
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SS 1016
Обувки до глезена, от естествена кожа, бял цвят. Защита S1 (Опция
със защита S2). № 38-47.

White shoes. S1 protection. (S2 protection available). № 38-47.

EN20345

SS 1030

S3
S2
O2

7020167_
7020154_
7020154_

Високи боти, цепена кожа, топла подплата. Бомбе от олекотена сто-
мана. Защита S3 (Опция със защита S2 – пластина от олекотена не-
ръждаема стомана). № 36-47.

High boots, grain leather, warm lining. S3 protection. (S2 protection available). 
№ 36-47.

EN20345

S1
S2

7020156
7020223

СЕРИЯ КЕЙ ДАЙВЪР / K DIVER RANGE 
Защитни обувки и боти от висококачествена специално обработена естествена лицева кожа, с композитни бомбе и пластина против пробождане, комфортна
дишаща подплата, подметка срещу подхлъзване, подходящи за работа в тежки условия. 

Safety shoes and boots  made of high-quality specially treated genuine leather, with composite toe cap and anti-puncture midsole, anti-slip outsole, suitable for heavy duty work.

К-ДАЙВЪР S3 / K-DIVER S3*

EN 20345

КЕЙ ДАЙВЪР S3 / K DIVER S37020251

Горна част  (сая) /
Upper part
Подплата / Pad
Език / Tongue
Бомбе / Toe-cap
Пластина / Disk
Стелка / Insole

Ходило / Sole

Размери / Size

Специално обработена кожа, сигнална лента
Specially treated leather, with reflective band.

От естествена кожа, с подплата / Anti-perspiration, breathable.
Подплатен от естествена кожа / Padded, genuine leather.
Композит 200 Джаула / Composite 200 J  
Композит против пробождане / Composite 
Цяла многослойна от латекс или пресован памук с хастар от нетъкан
текстил, противоизпотяваща / One piece, multi-layer – latex or extruded cot-
ton, non-woven textile lining, anti-perspiration.
Полиуретан с двойна плътност, термоустойчива, антистатична. 
SRC – грайферно оребряване против приплъзване. Енергопоглъщаща
пета. / Double density polyurethane, heat resistant, antistatic. SRC – antislip
cleated outsole. Shock-absorbing heel.
36 – 48

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

* Опция със защита S2 и О2

Вече налични и с подметка с нов дизайн.
Also available with the new design outsole.
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СЕРИЯ ДАРК / DARK RANGE Луксозни защитни обувки от естествена кожа. Горната част е импрегнирана, издържаща на топ-
линни, химически, механични въздействия и абразия, агресивни течности, както и на токсични твърди субстанции и прах. Оптимално ниво на защита
и комфорт. / Luxury safety shoes made of genuine leather. Upper part impergnated, resistant to temperature, chemical substances, mechanical impact and abrasion,
aggressive liquids, as well as toxic hard particles and dust. Optimum level of protection and comfort.

ДАРК I S3 / DARK I S3* EN 20345

Dark I S37010254

Горна част  (сая) /
Upper part

Подплата / Pad

Език / Tongue
Бомбе / Toe-cap
Пластина / Disk
Стелка / Insole
Ходило / Sole

Размери / Size

Специално обработена кожа – набук, 2 мм дебелина, устойчива на 
топлина, химикали, абразия / Specially treated leather, 2 mm thick, resistant to
heat, chemicals & abrasion.
Комфортна, дишаща, студо- и топло-изолираща.
Comfortable, breathable, heat and cold insulation.
Подплатен от текстил / Padded, textile.
Композит 200 Джаула / Composite 200 J 
Композит / Composite 
Антибактериална, антистатична / Anti-bacterial, antistatic.
Полиуретан с двойна плътност, термоустойчива до 180°С, антиста-
тична. SRC – грайферно оребряване против приплъзване. Енергопоглъ-
щаща пета / Double density polyurethane, heat resistant up to 180°С,  antistatic.
SRC – antislip cleated outsole. Shock-absorbing heel.
35 – 48

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

ДАРК II S3 / DARK II S3*

EN 20345

Dark II S37010253

Горна част  (сая) /
Upper part

Подплата / Pad

Език / Tongue
Бомбе / Toe-cap
Пластина / Disk
Стелка / Insole
Ходило / Sole

Размери / Size

Специално обработена кожа – набук, 2 мм дебелина, устойчива на хими-
топлина, кали, абразия / Specially treated leather, 2 mm thick, resistant to heat,
chemicals & abrasion.
Комфортна, дишаща, студо- и топло-изолираща.
Comfortable, breathable, heat and cold insulation.
Подплатен от текстил / Padded, textile.
Композит 200 Джаула / Composite 200 J 
Композит / Composite 
Антибактериална, антистатична / Anti-bacterial, antistatic.
Полиуретан с двойна плътност, термоустойчива до 180°С, антиста-
тична. SRC – грайферно оребряване против приплъзване. Енергопоглъ-
щаща пета / Double density polyurethane, heat resistant up to 180°С,  antistatic.
SRC – antislip cleated outsole. Shock-absorbing heel.
35 – 48

К ДАЙВЪР ПРО S3 / K DIVER PRO S3*
EN 20345

КЕЙ ДАЙВЪР ПРО S3 / K DIVER PRO S37020250

Горна част  (сая) /
Upper part
Подплата / Pad

Език / Tongue

Бомбе / Toe-cap

Пластина / Disk

Стелка / Insole

Ходило / Sole

Размери / Size

Специално обработена кожа, сигнална лента
Specially treated leather, with reflective band.

От естествена кожа, с подплата / Anti-perspiration, breathable.

Подплатен от естествена кожа / Padded, genuine leather.

Композит 200 Джаула / Composite 200 J  

Композит защита против пробождане / Composite 

Цяла многослойна от латекс или пресован памук с хастар от нетъкан
текстил, противоизпотяваща / One piece, multi-layer – latex or extruded cot-
ton, non-woven textile lining, anti-perspiration.

Полиуретан с двойна плътност, термоустойчива, антистатична. 
SRC – грайферно оребряване против приплъзване. Енергопоглъщаща
пета. / Double density polyurethane, heat resistant, antistatic. SRC – antislip
cleated outsole. Shock-absorbing heel.

36 – 48

* Опция със защита S2 и О2

* Опция със защита S2 и О2

* Опция със защита S2 и О2
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ТРОНЧЕТО / TRONCHETTO

Ботуши  ТРОНКЕТО / TRONCHETTO

За професионална употреба. От ПВЦ.
Височина 28 см. Подметка, устойчива
на масла и горива. Водонепромокаеми.
Размери – 36 – 48. 
Налични цветове – черен, бял, зелен,
син и жълт.

For professional use. PVC – 28 cm height.
Oil- and fuel-resistant sole. Impermeable.
Size range: 36 – 48. Available colours:
black, white, green, blue & yellow.

EN 347

ДЖИНОЧИО / GINOCCHIO

Ботуши  ДЖИНОЧИО / GINOCCHIO

За професионална употреба. От ПВЦ.
Височина 38 см. Подметка, устойчива
на масла и горива. Водонепромокаеми.
Размери – 36 – 48. Налични цветове –
черен, бял, зелен.

For professional use. PVC – 38 cm height.
Oil- and fuel-resistant sole. Impermeable.
Size range: 36 – 48. Available colours: black,
white, green

EN 347

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

ХЪСКИ / HUSKY

Ботуши  ХЪСКИ / HUSKY

За професионална употреба. Подплата
от вълна. От термопластичен еластомер
– височина 38 см. Подметка, устойчива на
масла и горива. Водонепромокаеми.
Размери – 36 – 47. Налични цветове –
черен, зелен.

For professional use. Thermoplastic elastomer
– 38 cm height. Oil- and fuel-resistant outsole.
Impermeable. Size range: 36 – 47. Available
colours: black, green.

EN 347

СЕЙФТИ S4/S5 / SAFETY S4/S5

Ботуши  СЕЙФТИ  S4 / S5 / SAFETY  S4 / S5

За професионална употреба. От термопластичен
еластомер – височина 38 см. Подметка, устойчива
на масла и горива, антистатична. Стоманено бомбе.
Пластина против пробождане в подметката (на-
лична е и версия без пластина – S4).  Водонепромо-
каеми.  Размери – 36 – 48. 
Налични цветове – черен, зелен .

For professional use. Thermoplastic elastomer – 38 cm
height. Oil- and fuel-resistant outsole, anti-static anti-perfo-
ration midsole. Steel toe-cap. Impermeable. Size range: 36
– 48. Available colours: black, green

EN 347

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

АНАТОМИК РЕВОЛЮШЪН / ANATOMIC REVOLUTION

Стелка Анатомик Революшън7020014

СТЕЛКИ / INSOLES

Повърхност от истинска щавена аг-
нешка кожа. Долна повърхност от
перфорирана латексова пяна, им-
прегнирана с активен въглен. Ерго-
номична полиестерна подплата на
петата. Вложка от вискоеластична
пяна. Латексовата пяна с въглена
импрегнация алсорлира удари и
филтрира неприятни миризми. Раз-
мери 36 – 47. 

Upper surface plant-tanned sheepskin
leather. Undersurface in perforated latex
foam. Ergonomic polyester heel-pad. Vis-
coelastic foam heel insert. Sizes: 36 – 47.

ЕN 12746, EN 13520

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

ЕКСТРА-КОНФОРТ / EXTRA-CONFORT

Стелка Екстра-Конфорт 7030028

Горен пласт: 100% полиестерен мик-
рофибър. Долен пласт: „Мемори” пяна
от Viscolatex с перманентна Sani-
tized® обработка. Обща дебелина 3.5
mm. Микрофибърът в контакт с
крака осигурява комфорт. Пяната
от Viscolatex с висока плътност и
памет на формата редуцира енерго-
поглъщането с до 55% повече от ла-
тексова пяна. Размери 36 – 47. 

Upside layer: 100% polyester microfibre.
Downside layer: Viscolatex memory foam
with permanent Sanitized® treatment.
Total thickness: 3.5 mm +/- 10 %. Sizes:
36 – 47. 
ЕN 12746, EN 13520

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 
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СЕЙФТИ ПЛЮС / SAFETY PLUS

Стелка Сейфти Плюс7020083

Тъкан от микрофибри, 100% полиестер. Опора:
отлята стелка от EVA с перфорации за дишане.
Вложка в предната част на стъпалото от перфо-
риран EVA. Дебелина 2.0 mm. Вложка на петата
от Poron®. Дебелина 3.0 mm. Дишаща, устойчива
на късане и със силна влаго-поглъщаща способ-
ност. Вложка от Рoron® с изравнител на наляга-
нето. Размери 36 – 47. 

Fabric in touch with the feet made of microfibres, 100%
polyester. Support: moulded EVA insole with perforations
to make it more breathable. Insert on the front part of
the foot made of perforated EVA. Insert on the heel part
made of Poron®, insert with pressure equalizer & special
gel effect. Sizes: 36 – 47. 

ЕN 12746, EN 13520

АНАТОМИЧНА СТЕЛКА ПРАЙМ /
ANATOMIC INSOLE PRIME

Анатомична стелка7033333

АНТИПЕРФО / ANTIPERFO

Стелка Антиперфо7030029

СТЕЛКА ПРОТИВ ПРОБОЖДАНЕ. Многопластова
стелка 99% полиестер и 1% други нишки. Обща
дебелина: 3,6 mm +/– 5%. Предпазва стъпалото
от пробождане, перфорация и срязвания.
Ниско тегло, анти- статична, изолираща. Раз-
мери 36 – 47. 

„ANTIPERFO“ ANTI-PERFORATION INSOLE.
Multi-layer insole 99% polyester and 1% other fibres.
Total thickness: 3,6 mm +/– 5%. Protects the foot
against punctures, perforation and cuts. 
Light-weight, antistatic, insulating. Sizes: 36 – 47. 

EN 20344, EN12568:2010 (7.2.1)

Анатомична стелка от
латекс и антибактериа-
лен и антистатичен не-
тъкан текстил,
прошита, с надлъжен
свод, трапецовидна
пета, напречно и над-
лъжно оребряване. 
Антистатичнa.

Anatomic latex and antibac-
terial/antistatic non-woven
textile insole, 
patched, with longitudinal
vault, trapeze-shaped heel,
transverse and 
longitudinal ribbing.

СТЕЛКА ОТ ПРЕСОВАН ПАМУК

ЕКСТРУДА / EXTRUDED COTTON 

INSOLE EXTRUDA

Стелка от пресован памук 7033334

Комфортна стелка
от пресован памук,
противоизпотяваща,
хастар от нетъкан
текстил. Антиста-
тичнa.

Comfortable extruded
cotton insole, 
anti-perspiration,
non-woven textile lining.

„КОТКИ“ ЗА ЛЕД

Виж стр. 87 с продукта с номенклатурен
номер 823.03, от раздел ВИСОЧИННА ЗАЩИТА 

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

НАКОЛЕНКИ / KNEE PADS

НАКОЛЕНКИ С ГЕЛ K-PR
GEL KNEE PADS K-PR

Наколенки с гел K-PR / Gel knee pads K-PRACU201-001-100

Здрави и изключително удобни наколенки
с гел. Пристягане с ластична лента и Велкро.

Strong & extremely comfortable gel knee pads.
E.asticated strap and hook & loop closure.
EN14404

ГУМЕНИ НАКОЛЕНКИ С ВИСОКА ПЛЪТНОСТ K106
HIGH DENSITY RUBBER KNEE PADS K106

Наколенка „тежък тип” от полиуретан 
с висока плътност. 

Heavy duty high density polyurethane knee pads. 

EN14404

Гумени наколенки K-106 / Rubber knee pads K-1067030020

ОЛЕКОТЕНИ НАКОЛЕНКИ К105
LIGHTWEIGHT KNEE PADS K105

Олекотени наколенки K-105 / Lightweight knee pads K-1057030018

Олекотен дизайн с контур по коляното
за цялостен комфорт и сигурност. 

Lightweight design to the knee shape for overall
comfort and safety. 
EN14404

НАКОЛЕНКИ КР444
KNEE PADS KP444

Етилен-винил-ацетат. Един размер.

Ethylen-Vinyl-Acetate. One size.

EN14404

Наколенки KP-444 / knee pads KP-444KP444
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Стандартите, използвани в повечето страни извън Северна Америка са
IEC и CENELEC. 
IEC (International Electrotechnical Commission) установява общи стандарти
за оборудване и класификация на зоните. 
CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) използва
IEC стандартите като база и ги хармонизира с всички стандарти на
страните членки на ЕС.
CENELEC маркировката е приета във всички държави членки на ЕС.
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МОНИТОРИНГ НА РАБОТНАТА СРЕДА

СЪЩЕСТВУВАТ 3 ОСНОВНИ ГРУПИ ОПАСНИ ГАЗОВЕ:
• Запалими: Опасност от експлозия и пожар (метан, пропан,

бутан...) Където има концентрация на запалими газове или пари,
винаги има повишен риск от експлозия. Това е обикновено засяга
следните области: добив, преработка, химическа промишленост,
както и много други.

• Токсични: Опасност от натравяне (въглероден окис, въглероден
двуокис, хлор...) Токсични натравяне може да се случи навсякъде. В
промишленото производство, в процесите на преработка, по време
на транспорт (железопътен, автомобилен или корабен), по време
на непълно изгаряне, при процеси на разлагане на отпадъци и др.

• Задушливи: Опасност от задушаване (свързва се с недостиг на
кислород и замяната му с друг газ).

Работата в затворени пространства крие големи опасности и много ин-
циденти са причинени от тяхното пренебрегване. 65% от смъртните
злополуки в ограничени пространства се дължат на опасна атмосфера.
Най-често не е имало детектори за опасни вещества и вентилационна
система.  

ATEX ДИРЕКТИВА 94/9/ЕО 
„ATEX Директива 94/9/ЕО се отнася за различни видове оборудване, из-
ползвано на морски платформи, нефтохимически заводи, рудници, мел-
ници за брашно и други места, където може да има потенциално
експлозивна атмосфера/среда. Директивата включва също така съще-
ствените изисквания за безопасно използване на това оборудване,
както и безопасни устройства спомагащи за безопасната употреба на
оборудването в обхвата. Тези устройства може да са извън потенци-
ално експлозивната среда.“
Член 100а описва отговорностите на производителя по отношение на:
• Изискванията към оборудването и системите за сигурност, предна-

значени за използване в потенциално експлозивна атмосфера (напри-
мер газ детектори).

• Изискванията за безопасност и контрол на устройства, предна-
значени за използване извън потенциално взривна атмосфера, но не-
обходими за безопасното функциониране на оборудването и
системите за сигурност (например контролери).

• Класификацията на оборудване по групи и категории.
• Базовите изисквания за здраве и безопасност, свързани с проектира-

нето и изграждането на уреди/съоръжения/системи.

За да съответства на ATEX Директивата, всеки уред или система
трябва:

• да има маркировка CE;
• да разполага с необходимото за опасната зона сертифициране;
• да отговаря на признат стандарт за изпълнение, например EN 61779-

1:2000 за детектори за запалими газове.

Съответствие с Европейс-
ките стандарти и директиви

Нотифициран Орган
№ LCNE = 0081

Употреба в потенциално
експлозивна атмосфера

G = газ и пари
D = прах

Група оборудване:
I = мини

II = повърхност

Категория оборудване:
1 = зони 0 и 20
2 = зони 1 и 21
3 = зони 2 и 21

Типичната маркировка се кодира по следния начин:

Зона Категория Присъствие на експлозивна 
Газ Прах оборудване атмосфера

0 20 1 Continously or for long periods: > 1000 hours/year

1 21 2 Occasionally: 10-1000 hours/year

2 22 3 Rarely or for short periods: < 10 hours/year

Норми за съответствие на качеството на измерване, дори и при екс-
тремни условия (температура, налягане, вятър, влага, вибрации и т.н.)
EN 45544 – за токсични газове и пари;
EN 50104 – за кислород;
EN 60079-29-1 – за запалими газове и пари.

Honeywell Analytics е водещ производител в света на системи и уреди
за откриване на запалими, токсични газове и кислород. Компанията има
близо 200-годишен опит в проектирането и създаването на някои от
най-иновативните продукти за откриване на газ. Газдетекторите на
Honeywell са подходящи за промишлени, търговски и битови приложения,
където хората могат да бъдат изложени на опасности.
Газ детекторите на Honeywell са широко разпространени и предпочи-
тани в цял свят заради надеждността и предлаганите икономически
ефективни решения, в зависимост от конкретните нужди.
Всички газдетектори са оборудвани със светлинни, звукови и вибриращи
алармени системи, които се задействат при концентрация на измерва-
ните газове, която е извън зададения допустим диапазон.
Газдетекторите са лесни за работа, леки и удобни за носене и иконо-
мични по отношение на придобиване, поддръжка и калибриране.
Съвместими са със станцията за автоматичмо калибриране, зареждане
и тествane MicroDock II на Honeywell.
Всички газдетектори от серията GasAlert са водоустойчиви IP66/67.



Противоударен корпус

Водоустойчив

Клипс алигатор

Клипс за колан

STEL/TWA аларма

Висока аларма

Ниска аларма

Вибрираща аларма

95 dB звукова аларма

Фоново осветление

Intelflash

Презареждащи батерии

АА батерии

Автоматично нулиране

Автоматично тестване

Защита с парола

Многоезичен интерфейс

Индикатор за остатъчния
срок на ползване

Нулеви разходи за
поддръжка

Datalogging

IR порт

Управление с един бутон
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КОД / CODE            ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

ATEX: X II 1 G T4.  Ex ia IIC T4.   IECEx: Ex ia IIC T4

ГАЗАЛЕРТ ЕКСТРИМ / GASALERT EXTREME
Откриване на следните газове: H2S, CO, O2, SO2, NH3, PH3, Cl2, ClO2, NO2, HCN, ETO, O3

Голям LCD дисплей. Водоустойчив IP66/67. Здрав и издръжлив корпус. Възможност за настройка на потребителски
опции и защита с парола. Визуална, звукова и вибро аларма. Калибриране на всеки 6 месеца и при смяна на сензора.
Сменяема батерия и сензор. Две години гаранция, включително и на сензора. Размер: 9,5 х 2,8 х 5,0 см.  Тегло: 82 гр.

Detectable gases: H2S, CO, O2, SO2, NH3, PH3, Cl2, ClO2, NO2, HCN, ETO, O3

Water resistant – IP 66/67; strong & durable body; visual, audible & vibrating alarm; user options & password protection; calibration
– each 6 months or on sensor replacement; 2 year warranty, including sensor.

ЕДНОКАНАЛНИ ГАЗДЕТЕКТОРИ / SINGLE GAS DETECTION

GAEBW-BG002

КОД / CODE            ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

За сероводород, 2 г непрекъсната работа.    ATEX: X II 1 G T4. Ex ia IIC T4. IECEx: Ex ia IIC T4

ГАЗАЛЕРТКЛИП ЕКСТРИМ / GASALERTCLIP EXTREME
Откриване на следните газове: H2S, CO, O2, SO2.
Голям LCD дисплей. Водоустойчив IP66/67. Здрав корпус, компактен размер и ниско тегло. Ежедневна самодиагно-
стика. Запис и трансфер на информация към компютър. Визуална, звукова и виброаларма. Две или три години на не-
прекъсната работа, без поддръжка, презареждане и калибриране, считано от датата на активация.
Размер: 8,1 х 2,8 х 5,0 см. Тегло: 76 гр.

Detectable gases: H2S, CO, O2, SO2
Water resistant – IP 66/67; strong & durable body; visual, audible & vibrating alarm; datalogging & data transfer; 2 year or 3 year
without  calibration, sensor replacement, battery replacement or battery charging; daily self-test.

GA24-XT-H510

Легенда на икони към детектори

КОД / CODE            ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

ATEX X II 1 G Ex ia IIC T4 Ga    IECEx Ex ia IIC T4 Ga

ГАЗАЛЕРТМИКРОКЛИП ХТ / GASALERTMICROCLIP XT
Разпознава до 4 газа едновременно, включително H2S, CO, O2 и взривоопасни (LEL). Работа с един бутон, която предлага
лекота на използване и значително намалява времето за обучение на потребителя. Лек и удобен за носене. Голям LCD
дисплей, показващ едновременно концентрацията на до 4 газа. 4 нива на аларма. Здрав и удароустойчив корпус за
работа в тежки условия. Литиево-полимерна батерия. Време за презареждане: 4 часа. Визуална, звукова и вибро аларма.
Калибриране на всеки 6 месеца и при смяна на сензор. Две години пълна гаранция включително и на сензорите. 
Размери: 10,7 х 6,0 х 3,6 см. Тегло: 160 гр.

Detectable gases: H2S, CO, O2 and LEL. Strong & durable body for rugged environment; visual, audible & vibrating alarm; calibration
– each 6 months or on sensor replacement; simple one-button operation; LiOH battery – less than 4 hours charging time; 2 year
warranty, including sensors.

MC2-XW-HM-Y-EU

МНОГОКАНАЛНИ ГАЗДЕТЕКТОРИ / MULTI GAS DETECTION
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КОД / CODE            ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

ATEX X II 1 G Ga Ex ia IIC T4.  IECEx: Ga Ex ia IIC T4.  

ГАЗАЛЕРТ КУАТРО / GASALERT QUATRO
Най-високото възможно ниво на безопасност. Показва в реално време концентрациите на до четири газа едновременно,
включително H2S, CO, О2 и взривоопасни газове (LEL). 
Голям графичен дисплей. Обслужване с един бутон. Потребителски опции, достъп чрез IR интерфейс. Възможност за
защита с парола. Визуална, звукова и вибро аларма. Калибриране на всеки 6 месеца и при смяна на сензор. Захранване
чрез акумулаторна батерия или 3 х AA батерии. Две години пълна гаранция включително и на сензорите. 
Размери: 13,0 х 8,1 х 4,7 см. Тегло: 316 гр.

Highest level of protection. Real-time gas detection of up to 4 gases simultaneously, including H2S, CO, О2 & combustibles. 
Large LCD display, one-button operation; user options, IR interface & password protection; visual, audible & vibrating alarm; calibration
– each 6 months or on sensor replacement; rechargeable battery or 3 x AA batteries; 2 year warranty, including sensors.

МНОГОКАНАЛНИ ГАЗДЕТЕКТОРИ / MULTI GAS DETECTION

GAQBW-BG 003

КОД / CODE            ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

ATEX: X g II 1 G Ga Ex ia IIC T4    IECEx: Ga Ex ia IIC T4

ГАЗАЛЕРТ МАКС ХТ II / GASALERT MAX XT II
Разпознава до четири опасности едновременно, включително H2S, CO, O2 и взривоопасни газове. 
Интегрирана помпа за вземане на проби от разстояние до 20 м, с филтрираща система. Аларма за запушване на тръбич-
ката на помпата. Лесна работа с един бутон. Презареждаща се литиево-полимерна батерия – 12 часа време за работа.
Четири нива на алармата. Калибриране на всеки 6 месеца и при смяна на сензор. Две години пълна гаранция включително
и на сензорите. 
Размери: 13,1 х 7,0 х 5,2 см. Тегло: 316 гр.

Detection of up to 4 gases simultaneously, including H2S, CO, О2 & combustibles. 
Integrated sampling pump for a distance up to 20 m with anti-clog warning, one-button operation; 4-level alarm; calibration – each 6
months or on sensor replacement; rechargeable LiPolymer batterie; 2 year warranty, including sensors.

GAMXT-BG004

КОД / CODE            ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

ATEX: X g II 1 G Ga Ex ia IIC T4   IECEx: Ga Ex ia IIC T4

ГАЗАЛЕРТМИКРО 5 СЕРИЯ / GASALERTMICRO 5 SERIES
Разпознава едновременно до пет потенциални опасности: O2, O3, CO2, CO, H2S, SO2, PH3, NH3, NO2, HCN, Cl2, ClO2, възпла-
меними газове и летливи съединения. 
Напълно адаптивен към всяка работна среда. Две опции за захранване: АА алкални или акумулаторни бързосменяеми ба-
терии. Визуална, звукова и вибро аларма. 4 нива на алармата: високо, ниско, TWA и STEL. Калибриране на всеки 6 месеца
и при смяна на сензор. Две години пълна гаранция включително на сензорите. Опция – вградена помпа за вземане на
проба от разстояние.
Размери: 14.5 х 7.4 х 3.8 см. Тегло: 370 гр.

Detection of up to 4 gases simultaneously, including  O2, O3, CO2, CO, H2S, SO2, PH3, NH3, NO2, HCN, Cl2, ClO2, LEL & VOL. 
Fully adaptive for every environment; visual, audible & vibrating alarm; calibration – each 6 months or on sensor replacement; 4-level
alarm – Low, High, TWA & STEL. Option – integrated pump for sampling.

GAM5 – BG 005
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КОД / CODE     ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION

MID-BG 0051 Микродок II / Microdock II

MUC-BG 0015 Зарядно устройство / Multi-unit cradle charger

MUC-BG 0016 Зарядно устройство / Multi-unit power adaptor

MUC-BG 0019 Комплект за работа в ограничени пространства

ОБОРУДВАНЕ ЗА КАЛИБРИРАНЕ И ЗАРЕЖДАНЕ/ SAMPLING AND TESTING EQUIPMENT

МИКРОДОК II / MICRODOCK II
Станция за автоматично калибриране, ударно тестване,
трансфер на информация и зареждане на газ-детектори
от серията GasAlert. Поддържа до 6 стационарни модула,
различни за различните модели 
газ-детектори.

Automatic calibration, bump testing, 
data transfer and charging for the GasAlert 
series. Maintains up to 6 modules.

ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО / MULTI-UNIT POWER ADAPTOR
с 5 разклонения за едновремено зареждане на до 5 газ-детектора. Предлага се за GasAlert Quatro,
GasAlert Microclip XT, GasAlert Max XT II.
Simultaneously charges 5 detectors. Used for GasAlert Quatro, GasAlert Microclip XT, GasAlert Max XT II.

КОМПЛЕКТ ЗА РАБОТА В ОГРАНИЧЕНИ ПРОСТРАНСТВА /
DELUXE CONFINED SPACE KIT
Предлага се в стандартна и делукс версия. Осигурява нужния инструментариум за безопасно
вземане на проби и трансфер на данни. Всички аксесоари са разположени в удобен за носене
куфар. Предлага се за моделите GasAlert Quatro, GasAlert Microclip XT, GasAlert Max XT II, GasAlert
Micro 5.
Simplify confined space entry. The Deluxe Confined Space Kit is designed to provide all the accessories
necessary to safely sample and effectively monitor for atmospheric hazards during confined space entry
work. Used for GasAlert Quatro, GasAlert Microclip XT, GasAlert Max XT II, GasAlert Micro 5.

MUC-BG 0020 Комплект филтри / Auxilitary filter kit

КОМПЛЕКТ ФИЛТРИ / AUXILITARY FILTER KIT
Външен комплект филтри, удължаващи живота на сензорите. 5 бр. в комплект с държач. Пред-
лага се за GasAlert Microclip XT.

Easily attaches in the field to protect the internal filter (complete with filter adaptor and 5 filters). Used for
GasAlert Microclip XT.

GasAlertClip Extreme • • •

GasAlert Extreme • • • • • •

GasAlertMicroClip XT • • • • • •

GasAlertMax XT II • • • • • •

GasAlertQuattro • • • • •

GasAlertMicro 5 Series • • • • •
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ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО / MULTI-UNIT CRADLE CHARGER
Тип конзола с 5 гнезда – за едновремено зареждане на до 5 газ-детектора. Предлага се за
GasAlert Quatro, GasAlert Microclip XT, GasAlert Max XT II.
Simultaneously charges 5 detectors. Use for GasAlert Quatro, GasAlert Microclip XT, GasAlert Max XT II.
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КОД / CODE            ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Стандарт EN50291 

SF 340
Уред за откриване на въглероден оксид. Електро-химичен сензор с 5 години гаранция. 10 години гаранция на основния
блок. Аларма – звукова (85 dB на 3 м) и светлинна. Предупреждение за смяна на сензора – двоен звуков сигнал на всяка
минута. Работен диапазон: – 5°С до 40°С. Тегло: 575 г. Размери: 170 х 110 х 65 мм.
Отговаря на изискванията на стандарта EN50291.

Gas monitor for carbon monoxide. Electrochemical sensor – 5 year warranty. 10 years warranty of the main unit. Audible (85 dB at
3 m) and light alarm. Sensor replacement warning – double buzzer each minute. Operating temperature: – 5°С до 40°С.
Dimensions: 170 х 110 х 65 мм. Weight: 575 g. EN50291.

ГАЗ ДЕТЕКТОРИ ЗА ДОМАШНИ УСЛОВИЯ / GAS DETECTORS FOR HOME USAGE

ВЛАГОМЕР / HYGROMETER

ШУМОМЕР / SOUND LEVEL METER

SF340BW-BG0010

КОД / CODE            ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Стандарт EN50194 

HF500
Уред за откриване на природен газ или пропан-бутан. Каталитичен сензор с висока прецизност. Аларма – звукова
(85 dB на 1 м) и светлинна. Работен диапазон: –10°С до 55°С. Визуален индикатор в три цвята: зелен – захранване,
червен – опасност, жълт – грешка. Тегло < 400 г. Бутон за тестване и заглушване на алармата. Размери: 160 х 104 х 37
мм. Отговаря на изискванията на стандарта EN50194.

Gas monitor for natural gas or propane. Precise catalytic sensor. Audible (85 dB at 1 m) and light alarm. Visual light indicator: green
– power supply, red –alarm, yellow – fault. Operating temperature: –10°С до 55°С. Dimensions: 160 х 104 х 37 мм. Weight: < 400  g.
Button for test and alarm mute. EN50194.

HF500BW-BG0011

КОД / CODE            ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Влагомер Сентър 315 / Hygrometer Center 315  

Влагомер СЕНТЪР 315 / Hygrometer CENTER 315
Влагомер за замервания в офиси, складови и производствени помещения. Ниската влажности влияе отрицателно на
персонала, а високата и на продуктите. Възможности: замерва влагата (% RH) и температурата (°С, °F). Чувстви-
телност 0,1 % RH, 0,1 °С, 0,1°F. Работен диапазон: –20°С до 60°С. Минимум/максимум функция. Автоматично изключ-
ване.

Hygrometer for measurements in the office, stores and production areas. Low humidity affects negatively on the employees and high
on the products too.  Properties: Measures the humidity (% RH) and temperature (°С, °F). Resolution 0,1 % RH, 0,1 °С, 0,1°F. Operating
temperature: –20°С до 60°С. Minimum/maximum function. Auto powering off.

CT315-BG0017

КОД / CODE            ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Шумомер Сентър 320 / Sound level meter Center 315  

Шумомер СЕНТЪР 320 / Sound level meter CENTER 320
Шумомер за замерване нивата на шум в офиси, домове и на открито. 
Диапазон: нисък (30-80 dB), среден (50-100 dB), висок (80-130 dB). 4-цифров дисплей. Резолюция: 0.1 dB. Точност: ±1.5 dB.
Динамичен обхват: 50 dB. Честотен обхват: 31.5Hz до 8KHz. Батерия: 1 х 9V. Размери: 275 x 64 x 30 mm. Тегло: 280 г.
IEC 651 TYPE II.      Виж стр..... Защита на слуха

Sound level meter for measuring noise in office, home and outdoors.
Level range: low (30-80 dB), medium (50-100 dB), high (80-130 dB). 4-digit display. Resolution: 0.1 dB. Accuracy: ±1.5 dB.
Dynamic range: 50 dB. Frequency range: 31.5Hz - 8KHz. Battery: 1 х 9V. Dimensions: 275 x 64 x 30mm. Weight: 280 g.
IEC 651 TYPE II.

CT320-BG0018
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ТЕСТЕРИ ЗА АЛКОХОЛ / BREATHALYZERS

КОД / CODE            ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Персонален алко-тестер ЛайфГард / Personal breathalyzer LifeGuard

Персонален алко-тестер ЛАЙФГАРД / Personal breathalyzer LIFEGUARD
Точност на отчитане: +/– 0.005 ВАС. Мерни единици: ВАС (Алкохолно съдържание), Промили, мгр./л, гр/л. Захранване: 9V
алкална батерия. Продължителност на работа с 1 батерия до 1 200 теста. Дисплей графичен, с висока резолюция. По-
казва графично последните 3 резултата. Лесен достъп с два бутона. Размери: 127 х 63,6 х 31,7 мм. Тегло: 142 гр. Гаранция
1 година. Накрайници: статичен (прибиращ се) и сменяеми (10 броя включени в комплекта). Опаковка: Найлонов плик и
твърд калъф.

Accuracy of reading: +/– 0.005 ВАС. High resolution graphic display. Power supply: 9V alkaline battery – capacity – up to 1200 tests.1
year warranty. Permanent (fold-away) mouthpiece and 10 units disposable (slip-on) mouthpieces. Easy two-button operation. Meas-
urement units: BAC, ‰, mg/l, g/l.  Optinal hard plastic case.

12012

КОД / CODE            ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Портативен алко-тестер FC10+ / Portable breathalyzer FC10+ 

Портативен алко-тестер FC10+ / Portable breathalyzer FC10+
Точност на отчитане: +/– 0.005 ВАС. Захранване: 4 х АА алкални или NiMH презареждащи се батерии. Продължителност
на работа без презареждане: до 6 000 теста. Автоматичен, ръчен и пасивен режим. Индикатор за състояние на бате-
риите. Дисплей: 64 символен, LCD дисплей. Памет: 10 теста. Размери: 125 х 65 х 31,3 мм. Тегло: 142 гр. Гаранция: 1 година.
Накрайници: статичен (прибиращ се) и сменяеми (10 броя включени в комплекта). Гумиран противоударен калъф. 

Accuracy of reading: +/– 0.005 ВАС. High resolution 64-character LCD display. Power supply: 4x AA alkaline or NiMH rechargeable
batteries. Auto, Manual, and Passive modes. Battery life: up to 6000 tests. Battery status indicator. Memory: 10 tests. 1 year warranty.
Permanent (fold-away) mouthpiece and 10 units disposable (slip-on) mouthpieces. Rubber concussion-proof  boot.

FC10P

КОД / CODE            ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Портативен алко-тестер FC20 / Portable breathalyzer FC20 

Портативен алко-тестер FC20 / Portable breathalyzer FC20
Точност на отчитане: +/– 0.005 ВАС. Захранване: 4 х АА алкални или NiMH презареждащи се батерии. Продължителност
на работа без презареждане: до 6 000 теста. Автоматичен, ръчен и пасивен режим. Индикатор за състояние на бате-
риите. Дисплей 64 символен, LCD дисплей. Памет: 10 теста. Размери: 125 х 65 х 31,3 мм. Тегло: 142 гр. Гаранция: 1 година.
Накрайници: статичен (прибиращ се) и сменяеми (10 броя включени в комплекта). Гумиран противоударен калъф. Защита
с парола. Портативна клавиатура за лесно въвеждане на данни. Bluetooth трансфер на данни.

Accuracy of reading: +/– 0.005 ВАС. High resolution 64-character LCD display. Power supply: 4x AA alkaline or NiMH rechargeable
batteries. Auto, Manual, and Passive modes. Battery life: up to 6000 tests. Battery status indicator. Memory: 10 tests. 1 year warranty.
Permanent (fold-away) mouthpiece and 10 units disposable (slip-on) mouthpieces. Rubber concussion-proof  boot. Password protection.
Portable keyboard for easy input. Bluetooth data transfer.

FC20

КОД / CODE            ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Система за достъп СЕНТИНЕЛ / Entry system SENTINEL™
Система за достъп до работните места, отчитаща бързо и надеждно съдържанието на алкохол в организма на служи-
телите. Тестването се извършва чрез духване от разстояние от потребителя, без употребата на стандартния мунд-
щук. Лесен за употреба чрез само 4 икони, индикиращи показанията на дисплея: Здрав корпус от анодизиран алуминий,
осигуряващ защита от прах, вибрации, кондензация, неоторизиран достъп. Калибрацията се извършва без да е необхо-
димо отваряне на корпуса. Лесен за употреба чрез само 4 икони, индикиращи показанията на дисплея:
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Система за достъп СЕНТИНЕЛ / Entry system SENTINEL™ESSENT-321-003

Система за достъп СЕНТИНЕЛ / Entry system SENTINEL™ (продължение)

Fully automated breath alcohol screening system for fast and reliable detection of alcohol in employees and visitors. Testing performed
after breath-blowing by the user, no need to use any mouthpiece. Easy for use through 4 only indicative displays. Strong and durable
anodized aluminium housing, ensuring protecion against dust, vibrations, condensation and tampering. Calibration is performed without
disassembling or opening the housing.

Дисплей / Display LCD
Размер / Dimensions 20 x 33 сm
Тегло / Weight 2.15 кg
Вземане на проба / Sampling Автоматично пасивно / Automatic passive
Датчик / Sensor 1” платинена горивна клетка / 1” platinum fuel cell
Време за загряване на устройството / 
Warm-up time

90 секунди / 90 seconds

Комуникация / Communication Двоен релеен изход / Double relay output
Обновяване на софтуер / Software update USB

Време за отчитане / Response time
2 секунди за негативен резултат, до 10 секунди за позитивен резултат
2 seconds on negatives, less than 10 seconds on positives

Време, необходимо за готовност за Незабавно за негативен резултат, до 20 секунди за позитивен резултат.
следващо отчитане / Recovery time 2 seconds on negatives, less than 20 seconds on positives
Работен температурен диапазон / 
Operating temperature range

0–55°С

Захранване / Power supply 9V 3 A или АС адаптер 90 VAC – 265 VAC / 9V 3 A or АС adapter 90 VAC – 265 VAC
Регулиране на волтажа / Voltage regulation +/– 5% максимална пулсация 1% Vp-p / +/– 5% maximum ripple 1% Vp-p
Корпус / Housing Анодизиран алуминий / Anodized aluminium
Сертифициране СЕ
Гаранция / Warranty 1 година / 1 year

Tермопринтер с аксесоари / Thermal printer + Accessories

TЕРМОПРИНТЕР С АКСЕСОАРИ / THERMAL PRINTER + ACCESSORIES
Термопринтер с батерия с до 6000 цикли на зареждане и зарядно устройство. Термопринтерът се свързва с алко-те-
стера чрез кабел или безжично/блутуут.

Thermal printer with a battery of up to 6000 charging cycles and charger. Cable or wireless/bluetooth connection to the alco-tester.

FC10TP

Tермохартия ролка / Thermal paper roll

ТЕРМОХАРТИЯ ролка / THERMAL PAPER roll
Термохартия за принтер с 20 години гаранция против избеляване.

Thermal paper – 20-year warranty against fading.

FC10TPR

ДЕТЕКЦИЯ НА �, �, � ЛЪЧИ

КОД / CODE            ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

ГАЙГЕРОВ БРОЯЧ (ДЕТЕКТОР ЗА РАДИАЦИЯ) ГАМА-СКАУТ / GEIGER COUNTER (RADIATION DETECTOR) GAMMA-SCOUT                                           

LCD дисплей с квази-аналогова логаритмична скала. Броячна тръба за алфа-, бета- и гама-лъчи на Гайгер-Мюлеров прин-
цип, както и на Рентгенови лъчи. Удароустойчив корпус от неръждаема стомана. Звукова и визуална аларма. 64 kbyte
памет (= 32 000 отчитания). Измерване в микросиверти/час и микробери/час. Размери: 163 х 72 х 30 мм.

Quasi-analogue logarithmic bar chart on LCD display. Alpha-beta-gamma detector counting tube according to the Geiger-Mьller 
principle, as well as X-rays. Impact-resistant stainless steel housing. Audible and visible alarm. μSv/hr & mRem/hr units. 64 kbyte
memory equal to 32 000 readings.  Dimensions: 163 х 72 х 30 мм.

EN 61526

GMM_00-32YSL

ГАМА-СКАУТ / GAMMA-SCOUT ГАЙГЕРОВ БРОЯЧ (ДЕТЕКТОР ЗА РАДИАЦИЯ)
GEIGER COUNTER (RADIATION DETECTOR)
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КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Диелектрически ръкавици, обхват 2.5 kV / Insulating gloves, range 2.5 kV

Диелектрически ръкавици,обхват 10 kV / Insulating gloves, range 10 kV

Диелектрически ръкавици,обхват 20 kV / Insulating gloves, range 20 kV

Диелектрически ръкавици,обхват 30 kV / Insulating gloves, range 30 kV

ДИЕЛЕКТРИЧНИ РЪКАВИЦИ / INSULATING GLOVES
За работа с елeктрически съоръжения под напрежение до 30 kV, обхвати: 2.5 kV, 10 kV, 20 kV и 30 kV. Произве-
дени от естествен латекс. Анатомична форма. 2.5 kV и 10 kV – 3 размера. 20 kV и 30 kV – 2 размера. 
For work with high voltage electrical equipment to 30 kV, with the following ranges: 2.5 kV, 10 kV, 20 kV and 30 kV. Manu-
factured from natural latex. Anatomic shape. 2.5 kV and 10 kV – 3 sizes. 20 kV and 30 kV – 2 sizes. 
EN 60903

2010026

2010011

2010020

2010021
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За работа с ел. съоръжения под
напрежение до 20 kV. Произве-
дени от естествен каучук. 4
размера/ обуват се върху обув-
ките. 
ГОСТ 13385-78

For work with high voltage electrical
equipment up to 20 kV. Manufac-
tured from natural rubber. 4 sizes/
to be put over shoes.

ДИЕЛЕКТРИЧНИ БОТИ / INSULATING BOOTS

Диелектрични боти / Insulating boots2010040

ДИЕЛЕКТРИЧНИ КИЛИМЧЕТА / 
INSULATING COVERS AND MATS
За работа с ел. съоръжения под напрежение до 20 kV. Произведени от есте-
ствен каучук. Размери на килимчето – 0.75/ 0.75 m. Размери на пътеката:
дължина до 10 m, широчина от 0.8 m до 1.2 m. 
ГОСТ 4997-75

For work with high voltage electrical 
equipment up to 20 kV. 
Manufactured from natural rubber. 
Cover sizes – 0.75/ 0.75 m.
Carpet sizes – length up to 10 m, 
width from 0.8 m to 1.2 m. 

Диелектричнo килимчетe / Insulating  carpet
Диелектрична пътека / Insulating cover

2010039

2010038

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

ЕЛЕКТРОИЗОЛАЦИОННИ СТЪЛБИ / ELECTRICALLY SAFE LADDERS
За работа с ел. съоръжения под напрежение над 25 kV. Произведени от фибростъкло със стъпала от алуминий,
оребрени срещу подхлъзване, с антикорозионно покритие. Олекотени, здрави и износоустойчиви, едно-, дву- и
трисекционни стълби. 

For work with high voltage electrical equipment to over 25 kV voltage. Manufactured from fiberglass with aluminum rungs,
ribbed against slip, protected against corrosion. Light – weight, yet strong and durable single, dual and triple section ladders.

EN 131

Електроизолационна стълба / Electrically Safe Ladder2010040

Характеристики на електроизолационни стълби / Electrically Safe Ladders – characteristics

Височина (затво-
рено състояние)

Closed height, m

Едносекционни / Single section

Брой стъпала
Number of rungs

Тегло, кг
Weight, kg

Височина растегната
Extended height, m

Брой стъпала
Number of rungs

Тегло, кг
Weight, kg

Височина растегната
Extended height, m

Брой стъпала
Number of rungs

Тегло, кг
Weight, kg

Двусекционни / Dual section Трисекционни / Triple section

2,44 8 7,50 4,20 16 15,10 6,20 24 23,70
3,05 10 9,50 5,49 20 18,90 8,20 30 29,40
3,66 12 11,40 6,70 24 22,70 9,70 36 35,00
4,27 14 13,30 7,92 30 26,50 11,57 42 40,70
4,88 16 15,20 8,84 34 30,30 12,00 48 46,40
5,49 18 17,00 10,06 38 34,00 – – –
6,10 20 20,00 10,97 42 40,50 – – –

ИЗПИТВАТЕЛНО НАПРЕЖЕНИЕ, ДОПУСТИМ МАКСИМАЛЕН ТОК НА УТЕЧКА И МАКСИМАЛНО РАБОТНО НАПРЕЖЕНИЕ

Клас на ръкавицата Изпитвателно напрежение,        Допустим максимален ток на утечка, mA, за дължина на ръкавицата, mm            Максимално работно
kV (ефективна стойност) 270 360 410 460 напрежение, kV

00 2.5 12 12 – – 0.5
0 5 12 14 16 18 1
1 10 – 14 16 18 7.5
2 20 – 14 16 18 17
3 30 – 14 16 18 26.5
4 40 – – 16 18 36

Изпитването се извършва с променливо напрежение с честота 50 Hz, с продължителност 1 минута, в края на която се измерва тока на утечка.
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КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Напрежение/Voltage Дължина/Length O1 O2 Брой сегменти/Number of segments
1 kV; 500 mm; 32 mm; – 1
10 kV; 900 mm; 32 mm – 1
20 kV; 1100 mm; 32 mm – 1
30 kV; 1160 mm; 32 mm – 1
40  kV; 1260 mm; 32 mm – 1
110  kV; 2100 mm; 32 mm 39 mm 2
220  kV; 3050 mm; 32 mm 39 mm 2
400  kV; 5000 mm; 32 mm 39 mm 3

ДИЕЛЕКТРИЧНИ ЩАНГИ, НАКРАЙНИЦИ И ЗАЗЕМИТЕЛИ / 
INSULTING POLES, ADAPTERS, EARTHING DEVICES
Изолиращите щанги са предназначени за предпазване на оператора от електрически удар при работа в близост до елек-
трически инсталации под напрежение. Изолиращата част на щангата, която е за хващане с ръка, е направена от епок-
сидна смола с пълнеж от полиуретанова пяна или празна стандартна тръба с висока механична и електрична устойчивост.
Произвеждат се в оранжев цвят за лесна идентификация. Спазват се изискванията на стандартите EN 60832 и EN 61230.

The insulating poles are designed for operator’s protection against electric shock during work in proximity to live electric equipment. The
insulating and handling part of the pole is made of an epoxy-glass tube filled with polyurethane foam or an empty standard tube (S) of
high mechanical and electrical resistance. For easy identification, the poles are of orange colour. In compliance with the requirements of
the standards EN 60832 & EN 61230.

2010046
2010018
2010060
2010067
2010016
2010017
2010061
2010045

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

ДЕТЕКТОР ЗА НАПРЕЖЕНИЕ СЪС ЗВУКОВИ И ОПТИЧНИ СИГНАЛИ AOWN-4
SOUND-OPTICAL VOLTAGE DETECTOR AOWN-4
Сигнализира наличие на променливо напрежение в ел. мрежи 50 Hz с номинално напрежение от 0.23 ч 400 kV. Устройствата
са снабдени с алкални батерии и защитен калъф от импрегниран плат. Технически характеристики /виж табл/. 

Signaling the presence of alternative voltage in 50 Hz networks with the rate voltage from 0.23 kV to 400 kV. The devices are equipped
with alkaline batteries and protective cover made of coated fabric. Technical parameters of the model in Table. 

Елементи на звуково-оптичен детектор 
за напрежение AOWN:

1. Контактен електрод
2. Цилиндричен корпус
3. Тяло
4. Каучуково уплътнение
5. Държач
6. Обозначение на продукта
7. Червен /светещ/ диод
8. Превключвател
9. Червен /светещ/ диод
10. Звуково сигнализиращо устройство
11. Защитен екран
12. Обозначение на полярността на батерията
13. Батерия

PN-EN 61243-1:98

Elements of sound-optical voltage 
detector AOWN:

1. Contact electrode
2. Cylindrical housing
3. Body
4. Rubber sealing
5. Holder
6. Name plate
7. Red diode
8. Switch
9. Red diode
10. Audible signaling device
11. Protective screen
12. Plate of battery polarity
13. Battery

Модел/ Обхвати на напрежение, kV Тегло, кг
Model Range of rated voltages, kV Weight, kg

AOWN-4/1 0,23 – 1 0,50

AOWN-4/2 2 – 6 0,50

AOWN-4/3 6 – 15 0,55

AOWN-4/4 12 – 36 0,55

AOWN-4/5 30 – 75 0,60 

AOWN-4/6 110 – 400 0,65

Eлементи на изолираща щанга UDI
Elements of insulating poles UDI

1. Изолационна тръба / Insulating tube
2. Глава на щанга / Head of UDI pole
3. Ограничител на движението на

ръката / Hand guard
4. Съединителен елемент / Joint

element



КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIP-

УНИВЕРСАЛНИ МАНИПУЛАЦИОННИ НАКРАЙНИЦИ ZO И ZU / 
UNIVERSAL MANIPULATING CATCHES ZO AND ZU
Изработени от конструкционна стомана с антикорозионно галванично по   к ри  тие, тегло 0.2 kg. ZO –
служи за включване и изключване на мощностни разединители. ZU – за инсталиране на преносими зазе-
мители.
Produced from structural steel protected with anticorrosive electrolytic coating, weight 0.2 kg. ZO is designed for op-
erating isolator switches not equipped with power drive. ZU – for installing portable earthing devices.

ВРЕМЕННИ ПРЕНОСИМИ ЗАЗЕМИТЕЛИ ЗА НИСКО, СРЕДНО И ВИСОКО 
НАПРЕЖЕНИЕ И ИЗОЛИРАЩИ ЩАНГИ ЗА ТЯХНОТО ПОСТАВЯНЕ / TEMPORARY
PORTABLE EARTHING DEVICES FOR LOW, MEDIUM AND HIGH VOLTAGE AND 
INSULATING POLES FOR INSTALLING THEM
1. За ниско напрежение: за шини, за въздушни мрежи, за изводи с предпазители тип ВП. 2. За средно и високо напрежение:
за ВЕП, за шини. Междинни клеми се доставят за максимално добро присъединяване на заземителите към шини. Преноси-
мите заземители са с различни сечения в зависимост от тока на к. с. на ел. съоръженията. Въжетата са обвити с про-
зрачен шлаух срещу механични увреждания, влага и за предпазване от нараняване ръцете на работещия. Обвивката
представлява също и електрическа изолация за възникналия спад при преминаване на тока на к. с.

1. For iow voltage: for rims, for air grids, for terminals with fuses type High power safety fuse. 2. For medium and high voltage: for air
electric power lines, for rims. Medial clamps can be delivered for best possible integrating the earthing devices to rims. The portable
earthing devices are with different cross sections according to the short cicuiting current of the electrical equipment and to the
customers`requirements. The ropes are covered with a gauzy tube against mechanical harms, moisture and also to protect the hands
of the worker against punch. The cover is also an electrical isolation for the arising drop when passing the s. c. current.

ЗАЩИТНО ОБЛЕКЛО ЗА РАБОТЕЩИ 
В ЕНЕРГЕТИКАТА / 
PROTECTIVE GARMENT
FOR POWER ENGINEERS

Защитава от волтова дъга. 
Виж раздел АНТИСТАТИЧНО ОБЛЕКЛО – стр.103

Protects against electric arc. 
See page 103

Захващащ елемент ChM / ChM manipulating grab                                      

ЗАХВАЩАЩ ЕЛЕМЕНТ ChM / 
ChM MANIPULATING GRAB
За монтиране и отстраняване на предпазители,
изолационни екрани и други в ел. мрежи с номи-
нално напрежение до 110 kV, тегло 1.15 kg.
For installing and removing fuse elements, insulating
screens and etc. in electrical power equipment with a
rated votage up to 110 kV, weight 1.15 kg.

2010035

Временни преносими заземители / temporary portable earthing devices2011111_-_

РЕМЪК ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА ЧОВЕКА КЪМ
СТЪЛБА AF 725 / LANYARDWEBBING
FOR POLE ATTACHMENT AF 725

Ремък за закрепване на човека към стълба.
Виж раздел ВИСОЧИННА ЗАЩИТА, стр. 68–87

Lanyard, webbing for pole attachment.
see page 68-87

Заземител 
за ниско
напрежение
Earthing
devices for
low voltage

Заземител за
средно и високо
напрежение
Earthing devices
for medium and
high voltage

Виж раздел ЗАЩИТА НА ГЛАВАТА,
стр. 7 и стр. 10 от 

ДИЕЛЕКТРИЧНА КАСКА 
МАУС ДИЕЛЕТРИКО
DIELECTRIC HELMET 
MOUSE DIELETTRICO

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Универсални накрайници zo / universal catches zo  

Универсални накрайници zu / universal catches zu                                    

2010037

2010036

ДИЕЛЕКТРИЧНИ СРЕДСТВА / DIELECTRIC EQUIPMENT
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ИЗОЛИРАНЕ И БЛОКИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
Повечето промишлени аварии са причинени от неочаквана енер-
гизация на машини или оборудване. Много от тези инциденти
могат да бъдат предотвратени чрез подходящи Lockout / Tagout
процедури.
Lockout / Tagout са предназначени да предотвратят ненужни
смъртни случаи и тежки наранявания на персонала по под-
дръжката на машини и съоръжения, чрез контролиране на нераз-
решено или случайно активиране на енергия.
За да извършите обслужване или поддръжка на индустриално обо-
рудване безопасно, трябва да се разбере значението на контрола
над енергията и как да я изолирате с използването на Lockout /
Tagout системи.

Съгласно чл.49 от Директива CE89/655, работодателят е длъжен:
1. Да изолира всички възможни енергийни източници на машини или

оборудване, по които се извършват сервизни и ремонтни ра-
боти

2. Да осигури поставянето на тагове с надпис „Експлоатацията
забранена” на всички блокирани източници на енергия.

Основните енергийни източници, които подлежат на 
изолиране и блокиране са:
1. Източници на електрическа енергия;
2. Източници на хидравлична енергия;
3. Източници на газ, в т.ч. и сгъстен въздух;
4. Източници на топлинна енергия;
5. Източници на потенциална и кинетична енергия 
и други

Процедурата включва няколко основни дейности:
1. Координиране и уведомяване на засегнатите лица
2. Изключване на източниците на енергия
3. Изолиране на източниците на енергия
4. Проверка на изолирането
5. Поставяне на уведомителни тагове
6. Блокиране на движещи се елементи
7. Трафик мениджмънт

Олимп Предпазни Екипировки е изключителен представител на
MasterLock за България. Американската компания има почти 100-
годишна история и е производител No1 на катинари и други LOTO
продукти в световен мащаб. 
MasterLock предлага предварителен одит за въвеждане на про-
цедура „Изолиране и блокиране на енергийни източници”, както и
разработка и последващ контрол върху прилагането на процеду-
рата с цел повишаване на безопасността.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСТРОЙСТВАТА ЗА ИЗОЛИРАНЕ И БЛОКИ-
РАНЕ, СЪГЛАСНО OSHA

Дълготрайни: способни да издържат на въздействията, на които
са изложени за максимално дълъг очакван период.
Продуктите от сериите за безопасност Safety Series са произве-
дени от висококачествени метали и сплави (стомана,
алуминий,месинг) и пластмаси (Xenoy®, HDPE), а дизайнът им е
такъв, че да издържа на почти всякакви въздействия. Master Lock
предлага три вида материали за lockout катинари за безопасност.
Изберете един, който ще отговаря на вашите потребности.

Стандартизирани: Механизмите за улеснение са стандартизи-
рани поне по един от следните критерий: цвят, форма или размер. 
Всички продукти от сериите за безопасност Safety Series са на-
лични в червен цвят. Изберете от повече от девет цвята кати-
нари, за да можете за Ваше улеснение да различавате вашите
катинари за безопасност (по отдели, отговорност и т.н.)

Солидни: За да се избегне отстраняване чрез прекомерна сила
(например, чрез режещи инструменти) или други необичайни тех-
ники.
Продуктите от Safety Series са с голяма здравина, произведени и
проектирани от материали с голяма якост, за да бъдат винаги
издръжливи при транспортиране и  работни условия.

Лесни за идентифициране: Трябва да показват самоличността
на работника, който използва механизма.

Идентификационните етикети се предлагат с катинарите
Xenoy® и са проектирани за алуминиевите и стоманените клю-
чалки. Предлагат се също Lockout етикети и лазерно гравиране на
името на клиента. Някои Lockout механизми (Safety Series регули-
ращи клапи, регулируем кабелен lockout, etc.) включват уникален
неизтриваем етикет, върху който може да е гравирано името на
отговорното лице.

ИЗБОР НА СИСТЕМА ОТ ЗАКЛЮЧВАЩИ УСТРОЙСТВА

Когато избирате система от заключващи устройства, трябва
да отчетете:
1. Броя на работниците, които ще ползват заключващи устрой-
ства;
2. Броя на работниците, които ще ползват повече от едно за-
ключващо устройство.

Система КD – всеки ключ отключва само един катинар.
Система КА – всеки ключ отключва всеки катинар от групата.
Система MK – един ключ отключва всеки катинар от определини
групи КА и KD.
Система КАМК – в системате е предвиден един ключ, който от-
ключва всички катинари от групи KD, КА и МК.

KD

KA

MK

KAMK

KD

KA

MK
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КОД / CODE     ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КАТИНАРИ / PADLOCKS

ДИЕЛЕКТРИЧНИ КАТИНАРИ СЕРИЯ 406/ DIELECTRIC PROTECTION PADLOCK SERIES 406
Пластм. скоба не провежда ел. ток и не изпуска искри. XenoyTM пластмаса и месинг не са магнити и са устойчиви
на химикали. Идеален за корозивни среди. Наличен с ключове за всеки катинар, с 1 ключ за всички катинари и ком-
бинирани (MK). Темп. диапазон от -57оC до +177оС. Използват се в опасни и взривоопасни зони. 8 цвята: червен,
оранжев, жълт, зелен, син, черен, лилав, циан. Kорпус: 38 х 44 mm. Дължина на скобата: 38/76 mm

ZenexTM composite body.  6 mm dia composite Nylon Shackle. Non-conductive padlock, dielectric protection, non-sparkung.
Safe to use in hazardous area. Corrsion resistant. Chemical resistant. Padlock option: keyed-different (KD), master-keyed
(MK). Withstands temperatures ranging from -57оС tо +177оС. Suitable for use in explosive atmospheres (Zone 2). 8 colour
options: red, orange, yellow, green, blue, black, purple, cian.

Катинар серия 406406

38 mm

o 6 mm

20 mm

АЛУМИНИЕВИ КАТИНАРИ СЕРИИ 6835, 110/ALUMINIUM PADLOCK SERIES 6835, 110
Идеални за корозивни среди. Налични с алуминиево покритие (серия 6835) или анодиризирани (серия 110).
Стандартно се доставят с 2 ключа. 6 цвята: червен, оранжев, жълт, зелен, син, черен.

Chrome plated and borron alloy steel shackle. Excellent corrsion resistant. Supplied with 2 keys. 6 colour options: red, or-
ange, yellow, green, blue, black.

38 mm

o 6 mm

19 mm

40 mm

o 6.35 
mm

20 mm

СТОМАНЕНИ КАТИНАРИ СЕРИЯ 1220 /  STEEL PADLOCK SERIES 1220
Икономично решение за малки съоръжения. Стандартно се доставят с 2 ключа. 6 цвята: червен, оранжев,
жълт, зелен, син, черен. Корпус: 40 х 42 mm. Дължина на скобата: 38/51 mm

Steel shackle. Supplied with 2 keys. 6 colour options: red, orange, yellow, green, blue, black. 

40 mm

o 7.1 mm

16 mm

ЕТИКЕТИ ЗА
КАТИНАРИ
СЕРИЯ 6835

LOCK LABEL
FOR 6835

Етикети за катинари

ДЪРЖАЧ ЗА КАТИНАРИ / PADLOCK CADDY
Гарантира, че ползвателят е обезпечил всички точки на заключване.
Възможност за избор на броя на точките, които трябва да бъдат
заключени. Спомагателно приспособление при заключваща програма.
За 12 катинара.

Indicates exactly how many padlocks are required for equipment lock-out.
Еrgonomic handle. Holds up 12 padlocks.

Държач за катинариS125

КОД / CODE     ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Катинар серия 6835 Корпус: 40 х 50 mm. Дължина на скобата: 25/38/76 mm6835

Катинар серия 110 Корпус: 38 х 46 mm. Дължина на скобата: 25/38/76 mm6835

Катинар серия 12201220

АЛУМИНИЕВА ЧЕЛЮСТ / ALUMINIUM
LOCK OUT HASPS
Алуминиево тяло с цветно покритие от винил.
Диаметър 25/38 мм. До 6 катинара.

Aluminium body. Vinyl-coated. Diameter 25/38 mm.
Hold up to 6 padlocks with shackles up to 6.35 mm in
diameter.

СТОМАНЕНА ЧЕЛЮСТ / 
STEEL LOCK OUT HASPS
Стоманено тяло с цветно винилово покритие.
Диаметър 25 мм. До 6 катинара.

Steel body. Vinyl-coated. Diameter 25 mm.
Hold up to 6 padlocks with shackles up to 6.35 mm in
diameter.

ХАСП УСТРОЙСТВА / HASPS

Алуминиева челюст416 Стоманена челюст420

КОД / CODE  ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION     

КОД / CODE  ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION     КОД / CODE  ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION     

ЧЕЛЮСТ ОТ ДИЕЛЕКТРИЧЕСКА
ПЛАСТМАСА / LOCK OUT HASPS FROM
DIELECTRIC NYLON
Скоба: 25 х 63 мм. До 6 катинара

Size 25 x 63 mm. Ideal for electrical applications. Hold
up to 6 padlocks with shackles up.

Челюст от диел. пластмаса426

КОД / CODE  ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION     
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УНИВЕРСАЛНО ЗАКЛЮЧВАЩО УСТРОЙСТВО ЗА СТЕНЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ / UNIVERSAL
WALL SWITCH LOCK-OUT 496B
Универсално заключващо устройство, подходящо за почти всички типове стенни превключватели за предот-
вратяване на включване на тока, което да предизвика произшествие. Съвместимо с превключватели с щифт
или пластина.
Locks out both toggle and paddle wall swithes. Unobstructed normal operation of switch when hinges are open.

Универсално заключващо устройство за стенен превключвател496B

КОД / CODE             ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

ЗАКЛЮЧВАЩИ МЕХАНИЗМИ ЗА ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК ПО ВЕРИГАТА
491B И 493B / GRIP TIGHT CIRCUIT BREAKER LOCK-OUT 491B AND 493B
Метална конструкция с дълготрайно прахово покритие. Уникалният дизайн позволява на двете приспособления
да покриват 90% съществуващите видове токови прекъсвачи. Компактен размер. 491B за широки и високи пре-
късвачи. 493B за прекъсвачи със стандартна височина.

Hardened steel body. Narrow profile for side-by-side breaker lock-out. Fits all types of breaker toggle.  Secure and simple
mounting for solid lock-out. Safe to use in hazardous area. Suitable for use in explosive atmospheres. 

Закл. механизъм за прекъсване на ел. ток по веригата за широки и високи прекъсвачи

Закл. механизъм за прекъсване на ел. ток по веригата за прекъсвачи със станд. височина

491B

493B

ИЗОЛИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ / ЕLECTRICAL LOCK-OUT DEVICES

491В

493В

ЗАКЛЮЧВАЩИ МЕХАНИЗМИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЩЕПСЕЛИ / LOCK-OUT DEVICE FOR
SMALL ELECTRICAL PLUGS
Модел 487 малък. 2 ј диаметър. x 3 ј”. Подходящ за 120 до максимум 240 Волта. Модел 488 голям. 3” диаметър.
x 6”. Подходящ за 120, 240, и 550 Волта.
Litle 487 – 2 ј diameter x 3 ј”: for 120 to 240 volt electrical plugs. Big 488 – 3” diameter x 6”:  for 240 to 550 volt electrical
plugs.

Заключващи механизми за електрически щепсели модел 487 и 488487

ЗАКЛЮЧВАЩИ МЕХАНИЗМИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЩЕПСЕЛИ / LOCK-OUT DEVICE FOR
SMALL ELECTRICAL PLUGS MODEL S2005
Модел S2005 – за 2 и 3-зъби 120-волтови щепсели.

Compact design. Fits two-prong plugs with or without earth.

Заключващ механизм за електрически щепсели S2005

УСТРОЙСТВО ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕ НА БУТОНИ МОДЕЛ S2151 / PUSH BUTTON AND ROATARY
SWITCH PROTECTIVE COVERS MODEL S2151
Устройство от две части – ABS прозрачен корпус, който се монтира към подложка.
Подходящо за заключване на бутони с диаметър от 22.5 до 30.5 мм.

Strong transparent ABS body. Used to lock out push buttons and rotary swithes from 22.5 mm to 30.5 mm in diameter.

Устройство за заключване на бутониS2151

СТОМАНЕНА ЧЕЛЮСТ / STEEL LOCK
OUT HASPS
Стомана с висока плътност. Място за по-
ставяне на 4 или 8 катинара.

Steel body. Hold up to 6 or 8 padlocks with
shackles up to 6.35 mm in diameter.

Стоманена челюст418

КОД / CODE     ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

ХАСП УСТРОЙСТВО С ТАГ / LOCK OUT
HASP WITH TAG
Подходящи за почти всички сфери. Комбинация от нер-
ъждаема стомана и алуминий за здравина и лекота.
Удобен заключващ се клипс. Етикетите са на три
езика. Налични в 9 цвята.

Steel and aluminium body. 

Хасп устройство с таг427

КОД / CODE     ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

ХАСП УСТРОЙСТВА / HASPS
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СТАНЦИЯ ЗА LOCK-OUT/TAGOUT УСТРОЙСТВА
S1720 / LOCK-OUT & TAG STATION S1720

Станция за 2 катинара, 2 хасп-устройства, 12 тага.

Station for 2 padlocks, 2 hasps, 12 tags.

Станция за lock-out / tag-out устройствоS1720

КОД / CODE     ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

СТАНЦИЯ ЗА LOCK-OUT/TAGOUT
УСТРОЙСТВА S1850 / 
LOCK-OUT STATION S1850
6 катинара, 2 хасп-устройства, 48 тага, 
3 устройства за изолиране на ел. енергия

Station for 6 padlocks, 2 hasps, 48 tags.

Станция за lock-out / tag-out устройствоS1850

КОД / CODE     ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КАБЕЛНО ЗАКЛЮЧВАЩО УСТРОЙСТВО ТИП 8611 / ADJUSTABLE LOCK-OUT CABLE 8611
Здраво и лесно регулируемо. Възможно допълнително регулиране в едната посока. Едно защитно заключващо
резе и 6 ft. кабел за лесна употреба. Изолиран кабел, идеален за двойно приложение – електричество и клапи. Съв-
местим с множество катинари и резета с различен диаметър. За секунди се сменя с 15’ кабел.

Ideal for simultaneous lock-out of multiple valves and circuit breakers. Device can be locked using four padlocks. Lock out can
be adjusted once the cable is locked. Safe to use in hazardous area.

Кабелно заключващо устройство8611

КОД / CODE             ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

ИЗОЛИРАНЕ НА МЕХАНИЧНИ УСТРОЙСТВА / MECHANICAL LOCK-OUT

ЗАКЛЮЧВАЩО УСТРОЙСТВО ЗА СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ S3068 / 
BALL VALVE LOCK-OUT S3068
Заключващо устройство за спирателни кранове S3068. Монтира се към дръжката на крана и не позволява от-
варянето є. Подходящо за ограничени пространства. Устойчиво на високи температури до 538оС. Комбинация
между алуминий и стомана. Изключителна корозоустойчивост.

Attaches to handle to prevent movement. Suitable for confined spaces and  insulated pipes. Aluminium and steel body, steel
pin fits behind valve stopper tab. Without corrosive environments and extreme conditions. Heat resistant up to 538оС.

Заключващо устройство за спирателни крановеS3068

ЗАКЛЮЧВАЩО УСТРОЙСТВО ЗА СФЕРИЧНИ КРАНОВЕ S3477 / 
BALL VALVE LOCK-OUT S3477
Заключва сферичния кран в затворено положение като не позволява отварянето му. Устойчив на висока тем-
пература, метален корпус. Два реда отвори за катинари.

Attaches to handle to prevent movement. Suitable for confined spaces and insulated pipes. Metall body. Material resistant to
extreme temperatures. Two rows of lock-out points for greater accurancy.

Заключващо устройство за сферични кранове S3477

ЗАКЛЮЧВАЩИ МЕХАНИЗМИ ЗА ЗАТВАРЯЩИ КЛАПИ / PRESSURISED GAS VALVE LOCK-OUT
Всеки размер се върти около оста си и заема Ѕ от пространството в кутията за инструменти. Всеки размер
влиза в следващия по-голям за спестяване на пространството при съхранение. В комплект със защитни иден-
тификационни етикети (с възможност за надписване/изтриване на данните).

Completely surrounds the valve handle to prevent accidetal operation. Composite body. Fits virtually all pressurised gas valves
up to 76 mm in diameter. Each size nests into the next largest size to save space for easy storage. „Danger DO NOT OPRATE“
label supplied.

Заключващи механизми за затварящи клапи483

ЗАКЛЮЧВАЩИ СИСТЕМИ ЗА ПНЕВМАТИЧНИ УРЕДИ S3900 / PNEUMATIC LOCK-OUT S3900
Поставят се на пневматични фитинги, предпазва фитинга от повторно свързване с източника на налягане.
Конструкция от неръждаема стомана. Размери 1-3/8” ширина x 7-3/4” височина x 1/8” плътност. Подходящ за
почти всички пневматични фитинги, използвани в производството.

Prevents pneumatic fittings from being reconnected to a pressurised air source. Suitable for all types of pneumatic fitting found
in manufacturing facilities. Stainless steel for increased corrosion resistance. Dimensions: 35 x 17 x 3 mm.

Заключващи системи за пневматични уредиS3900

СТАНЦИИ ЗА LOCK-OUT/TAG-OUT УСТРОЙСТВА / FILLED STATIONS
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Специализираните осветителните тела на PELI са тествани в уверение на това, че няма опасност от възпламеняване при
работа с тях на опасни локации, съгласно конкретните изисквания на АТЕХ директива 94/9/ЕС. Минимална IP – 54.

* Фенер, сертифициран по Категория 1 (Зона 0), е безопасен за употреба на места, класифицирани в Категория 2 (Зона 1) и Категория 3 (Зона 2). Обрат-
ното НЕ Е възможно.

ОПАСНИ ЗОНИ – РЪКОВОДСТВО ПО ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ

ВЕЩЕСТВО ТИПИЧНА СРЕДА
АМЕРИКАНСКА

КЛАСИФИКАЦИЯ
ЕВРОПЕЙСКА

КВАЛИФИКАЦИЯ

Клас 1

Запалими газове,
пари или теч-
ности
(ацетилен, водород,
етилен, пропан)

Петролни рафинерии,
складове с бои, оф-
шорни платформи, ка-
мери за боядисване

Раздел 1
(вероятна опасност)

Категория 1 / Зона 0
(сигурна опасност)

Категория 2 / Зона 1
(вероятна опасност)

Раздел 2
(малко вероятна опасност)

Категория 3 / Зона 2
(малко вероятна опасност)

Клас 2

Възпламеним прах
(Метали [само Раз-
дел 1], въглища,
зърно)

Рудници, зърнени 
силози, арсенали, 
сеновали

Раздел 1
(вероятна опасност)

Категория 1 / Зона 0
(сигурна опасност)

Категория 2 / Зона 1
(вероятна опасност)

Раздел 2
(малко вероятна опасност)

Категория 3 / Зона 2
(малко вероятна опасност)

Клас 3
Запалими влакна
(машинен магнезий)

Мелници за хартия,
дърводелни работил-
ници, текстилни мел-
ници. 

Раздел 1
(вероятна опасност)

Категория 1 / Зона 0
(сигурна опасност)

Категория 2 / Зона 1
(вероятна опасност)

Раздел 2
(малко вероятна опасност)

Категория 3 / Зона 2
(малко вероятна опасност)

АМЕРИКАНСКИ КЛАСИФИКАЦИИ ЕВРОПЕЙСКИ КЛАСИФИКАЦИИ

Раздел 1:
Където летливи субстанции
е възможно да съществуват
през цялото време или част
от времето при нормални
работни условия

Раздел 2:
Където летливи субстанции
не е много вероятно да
съществуват при нормални
работни условия.

Категория 1 / Зона 0
Запалим материал при-
съства за дълги периоди (над
1000 часа годишно)

Категория 3 / Зона 2
Запалим материал при-
съства за кратки периоди
(по-малко от 10 часа го-
дишно)

Категория 2 / Зона 1
Запалим материал при-
съства при нормални опера-
ции (10 - 1000 часа годишно)

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ В ПОТЕНЦИАЛНО
ЕКСПЛОЗИВНА СРЕДА – В САЩ (сертифициращи институции UL и FM) И В ЕВРОПА (по Директива АТЕХ
94/9/ЕС Оборудване в Потенциално Експлозивна Среда и Директива RoHS 2002/95/EC – Рестрикция при Употребата на Определени
Опасни Вещества при Електрическо и Електронно Оборудване )
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Индексът за защита (IP) е разработен от Европейския комитет за електротехническа стандартизация (CENELEC) и е дефиниран в
международния стандарт EN 60529.
Класът на защита се индикира чрез кратки символи, състоящи се от латинските букви I и  Р, следвани от две цифри, първата от
които показва степента на защита от проникване на твърди тела, а втората – от проникване на течности.

IP (INGRESS PROTECTION) СТЕПЕН НА ЗАЩИТА

ПРОНИКВАНЕ НА ТВЪРДИ ТЕЛА
(първа цифра )

ПРОНИКВАНЕ НА ТЕЧНОСТИ
(втора цифра )

0 (Х) Няма защита 0 (Х) Няма защита срещу влага.

1
Защита от твърди тела с диаметър 
над 50 мм,  както и от случайно 
докосване с ръка

1
Защита от вертикално падащи капки 
вода или кондензация

2
Защита от твърди тела с диаметър 
над 12 мм,  както и от случайно 
докосване с пръсти

2 Защита от пръскане на вода до 15°

3
Защита от твърди тела с диаметър 
над 2.5 мм,  както и от докосване с 
инструменти и кабели

3
Защита от пръскане с вода под ъгъл 
60 градуса

4
Защита от твърди частици с диаметър
над 1 мм,  както и от докосване с 
инструменти и кабели

4
Защита от впръскване на вода във 
всички посоки – възможно е ограничено 
проникване на влага.

5
Ограничена защита от проникване на 
прах – над степен, която може да наруши
нормалната работа на изделието

5
Защита от струи вода с ниско налягане 
във всички посоки – възможно е 
ограничено проникване на влага.

6
Пълна защита от проникване на прах - поне
в количество, което може да бъде устано-
вено с невъоръжено око

6
Защита от временно потапяне във 
вода – възможно е ограничено проникване

7
Защита от потапяне във вода между 
15 см и 1 метър за не повече от 
30 минути.

8
Изделието е защитено от пълно потапяне и
налягане за неограничено време

Виж още раздели ЗАЩИТА НА ГЛАВАТА (стр. 2-10), ПЪТНА МАРКИРОВКА (стр.180-185), ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА НА ПОЖАРНИКАРИ. ПРОТИВОПОЖАРНО ОБОРУДВАНЕ (стр.116-124)



LED осветяване с номинален живот на диодите 50 000 ч. 12V, с презареждаща се батерия. Разтегляща се
мачта със заключване и чупеща се глава на 360о. Височина на мачтата в разгънат вид – 82 см. Мощност на
осветяване: 2000 Lm (силен режим) и 1000 Lm (слаб режим). Гумиран водоустойчив бутон за активиране. Раз-
пространение на лъча: 90°. Време на работа: 8 ч (силен режим), 15 ч (слаб режим). Тегло: 10 кг. Време за за-
реждане на батерията от напълно разредено състояние – 5 ч.

LED Array with life expectancy of 50,000 hours. 12 rechargeable battery. Mast height extended – 82 cm. Light output:
2000 Lm (high), 1000 Lm (low). Waterproof rubber switch, beam spread: 90°. Runtime: 8 h (high), 15 hour (low). Weight:
10 kg. Battery charging time: 5 hours from full discharge.

CE, RoHS

ОСВЕТИТЕЛНА СИСТЕМА 9430 / RALS 9430

LED осветяване. Литиево-йонна батерия. Разтегляща се мачта с регулируема глава. Височина на мачтата
в разгънат вид – 150 см. Мощност на осветяване: 1000 Lm (силен режим) и 500 Lm  (слаб режим). Разпро-
странение на лъча: 58°. Време на работа: 2 часа (силен режим), 4 часа (слаб режим). Време за презареждане
на батерията: 2 часа. Водоустойчив превключвател за силен и слаб режим.  IP 54. Тегло: 3.8 кг.
LED high flux source. Li ION battery. Extendable mast with adjustable head. Mast height extended – 150 cm. Light output:
1000 Lm (high), 500 Lm (low). 2 hour recharge time. High-Low water resistant switch. IP54. Run-time: 2 hours (high) 4
hours (low). Beam spread: 58°. Weight: 3.8 kg.
CE, RoHS

ОСВЕТИТЕЛНА СИСТЕМА 9420 / RALS 9420
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LED осветяване. 12V, с 4 броя презареждаща се батерия. Мощност на осветяване: 8000 Lm (силен режим) и
4000 Lm  (слаб режим). Разпространение на лъча: 90°. 4 броя телескопични мачти с чупещи се глави на 360°.
Време на работа: 7 часа (силен режим), 14 часа (слаб режим). Тегло: 40 кг. Лесно придвижване с помощта на
изтегляща се дръжка и полиуретанови колела със стоманени лагери. Система за Интелигентен Контрол,
изчисляваща и показваща състоянието на батерията, което дава възможност на потребителя да
регулира интензитета на светлината и да избере желаното време за действие. Време за зареждане
на батерията от напълно разредено състояние – 8 часа.

LED high flux source. 12V rechargeable battery x 4. 4 swivelling telescope masts, height extended – 180 cm.
Light output: 8000 Lm (high), 4000 Lm (low). Beam spread: 120°. Runtime: 7 h (high), 14 hour (low). Weight: 40 kg. Pull
handle and stainless steel ball-bearing, polyurethane wheels. Intelligent Control System which calculates and displays
current battery life. Battery charging time: 8 hours from full discharge.

CE, RoHS

ОСВЕТИТЕЛНА СИСТЕМА 9470 / RALS 9470

LED осветяване. 12V, с презареждаща се батерия. Мощност на осветяване: 4000 Lm (силен режим) и 2000
Lm  (слаб режим). Разпространение на лъча: 120°. 2 броя телескопични мачти с чупещи се глави на 360°. Ви-
сочина в разгънат вид: 180 см. Време на работа: 7 часа (силен режим), 14 часа (слаб режим). Тегло: 20 кг Лесно
придвижване с помощта на изтегляща се дръжка и полиуретанови колела със стоманени лагери. Система
за Интелигентен Контрол, изчисляваща и показваща състоянието на батерията, което дава възмож-
ност на потребителя да регулира интензитета на светлината и да избере желаното време за дей-
ствие. Време за зареждане на батерията от напълно разредено състояние – 6 часа.

LED high flux source. 12V rechargeable battery. 2 swivelling telescope masts, height extended – 180 cm. Light output:
4000 Lm (high), 2000 Lm (low). Beam spread: 120°. Runtime: 7 h (high), 14 hour (low). Weight: 20 kg. Pull handle and
stainless steel ball-bearing, polyurethane wheels. Intelligent Control System which calculates and displays current
battery life. Battery charging time: 6 hours from full discharge.

CE, RoHS

ОСВЕТИТЕЛНА СИСТЕМА 9460 / RALS 9460

Жълт цвят
Черен цвят

6230-01-570-0962
6230-01-569-9643

Осветителна система 94209420

ОСВЕТИТЕЛНИ СИСТЕМИ / REMOTE AREA LIGHTING SYSTEMS (RALS)

КОД / CODE            ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Осветителна система 94606230-99-814-0353

Осветителна система 94706230-99-427-8084

Виж още раздели ЗАЩИТА НА ГЛАВАТА (стр. 2-10), ПЪТНА МАРКИРОВКА (стр.180-185), ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА НА ПОЖАРНИКАРИ. ПРОТИВОПОЖАРНО ОБОРУДВАНЕ (стр.116-124)



LED осветяване. NiMH презареждащи се батерии. Мощност на осветяване: 740 Lm (силен режим) и 300 Lm
(слаб режим). Време на работа: 1 час и 45 минути (силен режим), 4 часа и 45 минути (слаб режим). Дължина
на лъча: 425 м (силен режим) и 249 м (слаб режим). 3 режима на действия: силен, слаб и мигащ. Въртяща се на
120° глава. Дължина: 22 см. Тегло: 1.4 кг. Водоустойчив. Наличен в жълт и в черен цвят. Индикатор за статус
на батерията. * Гаранцията не обхваща консумативите – батерии и осветителни тела.

LED light source. NiMH rechargeable battery. Light output: 740 Lm (high), 300 Lm (low). Beam distance: 425 m (high),
249 Lm (low). 3 light modes: high, low & blinking. Runtime: 1.45 h (high), 4.45 hour (low). Length: 22 cm. Weight: 1.4 kg.
Battery status indicator. Lifetime warranty. Water resistant. Yellow and black colour available. * The warranty excludes con-
sumables – batteries and lamps.

ФЕНЕР 9410 / LANTERN 9410
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ФЕНЕРЧЕ СЕЙБЪРЛАЙТ 2010 Z0 ATEX / SABRELITE™ 2010 Z0 ATEX TORCH

Ксеноново осветяване. 3 С алкални батерии ( не са включени ). Мощност на осветяване: 39 Lm. Дължина на
лъча: 177 м. Време на работа: 6 часа. Дължина: 20 см. Тегло: 360 г (с батерии). Водоустойчиво. Възможност
за потапяне до 1 метър дълбочина. IP 67. Налично в жълт и в сив цвят.
Сертифицирано по АТЕХ за Зона 1, Категория 2 – изключително  подходящо за употреба при висок
риск от експлозии в химичната и фармацевтичната индустрия, енергодобив, добив на нефт и земен
газ, противопожарни служби. * Гаранцията не обхваща консумативите – батерии и осветителни тела.

Xenon light source. 3 C alkaline batteries (not included). Light output: 39 Lm. Beam distance: 177 m. Runtime: 6 hours.
Length: 20 cm. Weight: 360 g (incl.batteries). Waterproof, submersible up to 1 meter. IP 67. Yellow and grey colour available.
Lifetime warranty. ATEX certified for Zone 1, Category 2 – suitable for use in areas with high risk of explosion
such as chemical, pharmaceutical, power, oil and gas, and fire rescue.
* The warranty excludes consumables – batteries and lamps.

II 1 G Ex ia IIC T4 Ga  

ФЕНЕРЧЕ СУПЕР СЕЙБЪРЛАЙТ 2000 Z1 ATEX / SUPER SABRELITE™ 2000 Z1 ATEX TORCH

ФЕНЕРИ / TORCHES

КОД / CODE            ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Жълт цвят
Черен цвят

9410-001-245E
9410-001-110E

Жълт цвят
Черен цвят

2000-020-241E
2000-020-111E

Фенерче Сейбърлайт 2010 Z0 ATEX2010Z0

ФЕНЕРЧЕ СТЕЛТЛАЙТ 2400 / STEALTHLITE™ 2400 TORCH
Ксеноново осветяване. 4 AA алкални батерии ( включени ). Мощност на осветяване: 45 Lm. Лъчът прониква
през мъгла, дим и прах. Дължина на лъча: 125 м. Време на работа: 3 часа и 45 минути. Дължина: 16.5 см. Тегло:
200 г (с батерии). Водоустойчиво. Възможност за потапяне до 1 м  дълбочина. IP 67. Корпус, устойчив на ко-
розия и екстремни температури. Уникален плъзгащ ключ за активиране само с палеца на ръката. Налично в
черен и в жълт цвят.

Xenon light source. 4 AA alkaline batteries ( included). Light output: 45 Lm. Beam distance: 125 m. Beam penetrates dust,
fume & fog. Runtime: 3.45 hours. Length: 16.5 cm. Resistant to chemicals, corrosion and extreme temperatures. Weight: 200
g (incl.batteries). Submersible up to 1 meter. IP 67. Unique easy slide thumb switch. Yellow and black colour available.

C1 D1

Жълт цвят
Черен цвят

6230-01-428-7464
6230-01-462-9320

Ксеноново осветяване. 3 С алкални батерии ( не са включени ). Мощност на осветяване: 109 Lm. Разстоя-
ние на лъча: 144 м. Време на работа: 32 часа. Дължина: 20 см. Тегло: 380 г (с батерии). Водоустойчиво.
Възможност за потапяне до 1 метър.  IP Х7. Налично в жълт и в сив цвят. 
Сертифицирано по АТЕХ за Зона 0, Категория 1 
* Гаранцията не обхваща консумативите – батерии и осветителни тела.

Xenon light source. 3 C alkaline batteries (not included). Light output: 109 Lm. Beam distance: 144 m. Runtime: 32
hours. Length: 20 cm. Weight: 380 g (incl.batteries). Waterproof, submersible up to 1 meter. IP Х7.
Yellow and grey colour available. Lifetime warranty.

Ceртификат: ITS11ATEX27782
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LED осветяване. 3 ААА алкални батерии (включени). Два режима на действие: с 1 и с 3 светодиода.
Мощност на осветяване: 30 Lm (силен режим) и 14 Lm (слаб). Време на работа: 19 ч (силен режим)
и 47 ч (слаб режим). Дължина на лъча: 28 м (силен режим) и 19 м (слаб режим). Тегло: 90 г (с батерии).
Водоустойчив. Дължина: 3.8 см. Цвят – черен. Два вида ленти включени в комплекта – текстилна
(за глава) и гумена ( за твърда шапка или каска). Сертифицирано по АТЕХ за Зона 1, Категория
2. * Гаранцията не обхваща консумативите – батерии и осветителни тела.

LED light source. 3 AAA alkaline batteries ( included). Two light modes: 1 LED and 3 LEDs. Light output: 30 Lm
(high), 14 Lm (low). Beam distance: 28 m (high) and 19 m (low). Runtime: 19 hours (high), 47 hours (low).
Length: 3.8 cm. Water resistant.. Weight: 90 g (incl. batteries). Black colour. Lifetime warranty.
Certified to ATEX for Zone 1, Category 2. * The warranty excludes consumables – batteries and lamps.

II 2 G Ex ia IIB T4

НАЧЕЛНИК ХЕДСАП ЛАЙТ 2610Z1 АТЕХ / HEAD LIGHT HEADSUP LITE™ 2610Z1

LED осветяване. 4 АА алкални батерии ( не са включени). Мощност на осветяване: 126 Lm. Дължина
на лъча: 161 м. Време на работа: 7 часа и 30 минути. Дължина: 18 см. Тегло: 210 г (с батерии). Водо-
устойчиво. Възможно за потапяне до 1 метър дълбочина. IP 67. Корпус, устойчив на корозия и екс-
тремни температури. Уникален плъзгащ ключ за активиране само с палеца на ръката. Налично в
сив и в жълт цвят. Сертифицирано по АТЕХ за Зона 0, Категория 1.

LED light source. 4 AA alkaline batteries ( included). Light output: 126 Lm. Beam distance: 161 m. Runtime:
7.30 hours. Length: 18 cm. Resistant to water, corrosion and extreme temperatures. Weight: 210 g (incl.batter-
ies). Submersible up to 1 meter. IP 67. Unique easy slide thumb switch. Yellow and grey colour available. 
Certified to ATEX for Zone 0, Category 1.

ITS.0 9.0 0 17X Ex ia IIC T4 G a, Ex ia IIIC T135C Da IP66 

ФЕНЕРЧЕ СТЕЛТЛАЙТ 2410Z0 ATEX / STEALTHLITE™ 2410Z0 TORCH

НАЧЕЛНИЦИ / HEAD LIGHTS
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Жълт цвят
Черен цвят

2410-040-241E
2410-040-111E

Начелник Хедсап Лайт 2610OZ1 Атех2610-030-111E

LED осветяване. 3 AA алкални батерии (включени). Мощност на осветяване: 113 Lm. Разстояние
на лъча: 150 м. Време на работа: 9 часа и 45 минути. Дължина: 15.6 см. Тегло: 175 г (с батерии). IP
Х4. Ергономичен оребрен дизайн, позволяващ висок комфорт при работа с ръкавици. 

LED light source. 3 AA alkaline batteries (included). Light output: 113 Lm. Beam distance: 150 m. Runtime: 9.45
hours. Length: 15.6 cm. Resistant to chemicals, corrosion and extreme temperatures. Weight: 175 g (incl. bat-
teries). IP Х4. Unique easy slide thumb switch. Yellow and black colour available.

GP ABCDEFG T4 Exia.

КОД / CODE            ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Фенерче Peli 33153315

ФЕНЕРЧЕ PELI™ 3315 / PELI™ 3315 TORCH

LED осветяване. 4 АА алкални батерии (включени). 3 режима на действие: силен, слаб, мигащ. Мощ-
ност на осветяване: 174 Lm (силен режим) и 95 Lm (слаб). Време на работа: 4.45 ч (силен режим) и
8.30 ч (слаб режим). Разстояние на лъча: 278 м (силен режим) и 175 м (слаб режим). Тегло: 410 г с ба-
терии. Водоустойчив – IP X4. Дължина: 13.5 см.  Цвят – жълт, черен.

LED light source. 4 AA alkaline batteries ( not included). 3 light modes: high, low, blinking. Light output: 174 Lm
(high), 95 Lm (low). Beam distance: 278 m (high) and 175 m (low). Runtime: 4.45 hours (high), 8.30  hours
(low). Length: 13.5 cm. Water resistant – IP X4. Weight: 410 g with batteries. Yellow or black colour. Lifetime
warranty. 

II 1G Ex ia IIC T4 Ga
Ceртификат: TRAC12ATEX0018X

ФЕНЕР PELI™ 3715 Z0 / PELI™ 3715 Z0 TORCH

Жълт цвят
Черен цвят

3715Z0YEL
3715Z0BLK

Виж още раздели ЗАЩИТА НА ГЛАВАТА (стр. 2-10), ПЪТНА МАРКИРОВКА (стр.180-185), ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА НА ПОЖАРНИКАРИ. ПРОТИВОПОЖАРНО ОБОРУДВАНЕ (стр.116-124)



LED осветяване. 3 ААА алкални батерии (включени). Мощност на осветяване: 60 Lm. Време на ра-
бота: 19 ч и 30 мин. Дължина на лъча: 81 м. Тегло: 120 г (с батерии). Водоустойчив. Дължина: 7 см.
Цвят – черен. Два вида ленти включени в комплекта – текстилна (за глава) и гумена (за твърда
шапка или каска). Сертифицирано по АТЕХ за Зона 0, категория 1.
* Гаранцията не обхваща консумативите – батерии и осветителни тела.

LED light source. 3 AA alkaline batteries ( included). Light output: 60  Lm . Beam distance: 81 m. Runtime:
19.30 hours. Length: 7 cm. Water resistant. Weight: 120 g (incl.batteries). Black colour. Lifetime warranty.
Certified to ATEX for Zone 0, Category 1. * The warranty excludes consumables – batteries and lamps.

II 1 D/G Ex ia IIC T4,  Ex ia D 20  IP65 T65°C

ОСВЕТИТЕЛНИ СИСТЕМИ, ПРОЖЕКТОРИ И ФЕНЕРИ

LED осветяване. 3 ААА алкални батерии (включени). Два режима на действие: с 1 и с 3 светодиода.
Мощност на осветяване: 100 Lm (силен режим) и 40 Lm (слаб). Време на работа: 3.45 ч (силен режим)
и 12 ч (слаб режим). Разстояние на лъча: 70 м (силен режим) и 49 м (слаб режим). Тегло: 130 г с ба-
терии. Водоустойчив – IP X4. Дължина: 5.7 см. Цвят – син, сив.
* Гаранцията не обхваща консумативите – батерии и осветителни тела.

LED light source. 3 AAA alkaline batteries ( included). Two light modes: 1 LED and 3 LEDs. Light output: 100
Lm (high), 40 Lm (low). Beam distance: 70 m (high) and 49 m (low). Runtime: 3.45 hours (high), 12 hours (low).
Length: 5.7 cm. Water resistant – IP X4. Weight: 130 g with batteries. Blue or grey colour. Lifetime warranty.
* The warranty excludes consumables – batteries and lamps.

НАЧЕЛНИК ХЕДЛАЙТ 2740 / HEADLIGH 2740

LED осветяване. 3 ААА алкални батерии (включени). 4 режима на действие: силен, слаб, мигащ и
нощен (червена  светлина). Мощност на осветяване: 35 Lm (силен режим) и 13 Lm (слаб). Време на
работа: 20 ч (силен режим) и 51 ч (слаб режим). Разстояние на лъча: 32 м (силен режим) и 19 м (слаб
режим). Тегло: 90 г с батерии. Водоустойчив – IP X4. Дължина: 5.7 см.  Цвят – жълт, сив.
* Гаранцията не обхваща консумативите – батерии и осветителни тела.

LED light source. 3 AAA alkaline batteries ( included). 4 light modes: high, low, blinking and night-vision (red
light). Light output: 35 Lm (high), 13 Lm (low). Beam distance: 32 m (high) and 19 m (low). Runtime: 20 hours
(high), 51 hours (low). Length: 5.7 cm. Water resistant – IP X4. Weight: 90 g with batteries. Yellow or grey colour.
Lifetime warranty.
* The warranty excludes consumables – batteries and lamps.

НАЧЕЛНИК ХЕДЛАЙТ 2750 / HEADLIGH 2750
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КОД / CODE            ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Начелник Хедсап Лайт 2690OZ0 Атех2690-033-110E

НАЧЕЛНИК ХЕДСАП ЛАЙТ™ 2690Z0 АТЕХ / HEAD LIGHT

HEADSUP LITE™ 2690Z0

НАЧЕЛНИК КЛИК1 / HEADLAMP KLIK1 Захранване: 1 х АА батерия

Режим Лумени Разстояние на осветяване Време на действие Тегло

Среден 30 30 м 10 ч

48 г (без
батерия)

Силен 110 50 м 5 ч

Слаб 4 7 м 30 ч

S.O.S. 75 50 ч

Изключено
Преминете през режимите чрез „кликване”. След като някой от тях е бил в дей-
ствие 3 минути, с 1 „кликване” светлината угасва.

Силен 25 12 м 8 ч

Слаб 7 6 м 18 ч

Стробоскоп 25 30 ч

Изключено
Преминете през режимите чрез „кликване”. След като някой от тях е бил в дей-
ствие 3 минути, с 1 „кликване” светлината угасва.

На разстояние

Прожектор

Начелник Хедсап Лайт 2680 Рикойл Лед951009G00KK

Cин цвят
Cив цвят

2740BLU
2740GRE

Жълт цвят
Cив цвят

2750YEL
2750GRE

Виж още раздели ЗАЩИТА НА ГЛАВАТА (стр. 2-10), ПЪТНА МАРКИРОВКА (стр.180-185), ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА НА ПОЖАРНИКАРИ. ПРОТИВОПОЖАРНО ОБОРУДВАНЕ (стр.116-124)
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LIGHTING SYSTEMS, FLOODLIGHTS AND TORCHES

АВАРИЙНА ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
EMERGENCY LIGHTING INSTALLATION

НАЧЕЛНИК КЛИК2 / HEADLAMP KLIK2 Захранване: 3 х ААА батерииНа разстояние

Прожектор

Начелник Хедсап Лайт 2680 Рикойл Лед951010G00KK

Режим
Лу-
мени

Разстояние на осве-
тяване

Време на дей-
ствие

Тегло

Среден 50 83 м 78 ч

56 г
(без
бате-
рия)

Силен 122 120 м 50 ч
Слаб 7 30 м 180 ч
S.O.S. 122 -
Изклю-
чено

Преминете през режимите чрез „кликване”. След
като някой от тях е бил в действие 3 минути, с 1

Силен 20 7 м 110 ч
Слаб 11 5 м 155 ч
Стробос-
коп

20 -

Изклю-
чено

Преминете през режимите чрез „кликване”. След
като някой от тях е бил в действие 3 минути, с 1

СВЕБАШ / SVEBASH
Аварийната осветителна инсталация със светлинна кула е предназначена за аварийно осветяване на площи  в
случай на природни бедствия и катастрофи, неоторизирано прекъсване на осветлението, провеждане на рутинни
и аварийно-ремонтни дейности, провеждане на нощни „просвети“ с подвижна платформа, а също и за осветяване
на големи площи по време на културно-масови мероприятия.

Аварийна осветителна инсталация / Emergency lighting installation 1 бр. / piece
Разпъващи ремъци / Stretch belts 3 бр. / piece
Колчета  за разпъване / Stretch rods 3 бр. / piece
Резервна лампа / Spare lamp 1 бр. / piece
ЗИП / Tool kit 1 к-т / 1 set
Паспорт и инструкция за експлоатация / Passport and instructions for use 1 бр. / piece

• Светлинен източник – натриева газоразрядна
лампа, мощност 400 – 1000 W.

• Светлинен поток – 48 000 – 130 000 Lm.
• Захранване: ел-мрежа с променлив ток с напрежение

220 V, 50 Hz, или от интегрирана електроцентрала.
• Компресор: мощност 150 до 1200 W., производител-

ност  2,5 – 3,5 м  куб./мин, свръхналягане 10000–
14000 Ра.

• Габарити в опаковано състояние: 600 х 450 х 500 мм.
• Височина на инсталацията в работно състояние: –

3 ч 5 и 5 ч 7 мин.

• Регулиране на височината.
• Осветяване на площ до 15 000 кв. м.
• Общо тегло: до 26 кг ( с интегрирана електроцент-

рала до 70 кг).
• Време за надуване на платнения цилиндър – 1 мин,

време за пълно загряване на лампата – 5 мин.
• Минимално време на непрекъсната работа – не по-

малко от 8 часа.
• Ветроустойчивост (с ремъци): 20 м/ сек
• Степен на защита: IP 65.
• Работен живот: не по-малко от 5 години.

TУ 3043-109-082-2004 
ELG (T5) 600 s 2.2GX

ГОСТ 17677, ГОСТ 15150

The emergency lighting installation with a light tower is designed for emergency illumination of areas in the events of natural
hazards and disasters, unauthorized lighting cut-off, conducting routine and emergency repairs, carrying out night patrols with
mobile platform, as well as illumination of large areas during mass cultural events.

• Light source – sodium vapour lamp, 400 – 1000 W.
• Light output – 48 000 – 130 000 Lm.
• Power supply: power grid 220 V, 50 Hz or integrated power

station.
• Compressor: power output – 150–1200 W, performance

– 2.5–3.5 meters3 / min, excess pressure – 10 000–14 000
Pa.

• Dimensions (packed): 600 x 450 x 500 mm.
• Height in operating condition: 3–5 m  or  5–7 m.
• Height adjustment.

• Area lighting: up to 15 000 sq.m.
• Total weight: up to 26 kg ( 70 kg with integrated power sta-

tion).
• Canvass cylinder inflate time – 1 minfull warm-up period

of the lamp – 5 min.
• Minimum time of continuous operation – not less than 8

hours.
• Wind resistance (with belts) – 20 m/sec.
• Ingress protection: IP 65.
• Operation life – not less than 5 years.

КОМПЛЕКТЪТ ВКЛЮЧВА / THE COMPLETE CONSISTS OF

Виж раздел ЗАЩИТА НА ГЛАВАТА, стр. 2-10.

ОСВЕТЛЕНИЕ
ЗА ПЪТНА
МАРКИРОВКА
Виж стр. 183-184

Виж още раздели ЗАЩИТА НА ГЛАВАТА (стр. 2-10), ПЪТНА МАРКИРОВКА (стр.180-185), ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА НА ПОЖАРНИКАРИ. ПРОТИВОПОЖАРНО ОБОРУДВАНЕ (стр.116-124)



Прибираща се дръжка за теглене. 2 здрави полиуретанови колела с лагери от неръждаема стомана.
Протектори за катинар от неръждаема стомана. Конструкция от пяна с отворени клетки. Из-
ключително здрав корпус с ниско тегло. Херметично уплътнение на капака. Лесни за отваряне
ключалки. Вентил за автоматично изравняване на налягането. Сгъваеми странични дръжки. До-
животна гаранция.  Водонепропусклив и удароустойчив. IP67. Външни размери: 63 х 50 х 30 см.
Вътрешни размери: 55 х 42 х 27 см. Тегло: 10 кг. Температурен диапазон на употреба: - 40 до 99°С.
Не потъва с тегло до 54 кг. Стандартен черен цвят, масленозелен и пясъчен цвят – по заявка.
Възможност за поставяне на персонална табелка.

Retractable extension handle. 2 strong polyurethane wheels with stainless steel bearings. Stainless steel  pad-
lock protectors. Open Cell Core foam construction. Extremely strong light-weight body. Watertight seal with O-
ring. Easy open latches. IP 67. Integrated Automatic Pressure Equalization Valve. Fold down handles. Lifetime
warranty. Exterior dimensions: 63 х 50 х 30 см.  Interior dimensions: 55 х 42 х 27 см. Weight: 10 kg. Temperature
range: - 40 to 99°С. Buoyancy: up to 54 kg. Standard black colour.OD green & Desert Tan – available upon
request. Personalized nameplate service available. 

IP67  Def Stan 81-41/STANAG 4280

Защитните куфари на PELI™ са направени от ко-полимерен полипропилен с употреба на клетки с
отворена сърцевина, което им придава изключителна здравина, съчетана с ниско тегло. Характерна
тяхна черта е и автоматичният вентил за изравняване на налягането, който освобождава
натрупания вътре въздух, но не позволява на водните молекули да навлязат към вътрешността. Ку-
фарите на PELI™ са с кодове по NATO и имат сертификати по STANAG 4280 – DEF STAN 81-41, MIL C-
4150-J, ATA – Specification 300, NATO Stock Number, IP – EN60529:1992.

КУФАР 1610 / TRANSPORT CASE 1610
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ЗАЩИТНИ КУФАРИ И КАЛЪФИ (iPhone, Samsung, iPad)

Прибираща се дръжка за теглене. 4 здрави полиуретанови колела с лагери от неръждаема стомана.
Протектори за катинар от неръждаема стомана. Конструкция от пяна с отворени клетки. Из-
ключително здрав корпус. Херметично уплътнение на капака. Лесни за отваряне ключалки. Вентил
за автоматично изравняване на налягането. Сгъваеми странични дръжки. Доживотна гаранция.
Водонепропусклив и удароустойчив. IP67. Външни размери: 85 х 72 х 46 см. Вътрешни размери: 76 х
63 х 38 см. Тегло: 19.5 кг. Температурен диапазон на употреба: - 40 до 99°С. Не потъва с тегло до
185 кг. Стандартен черен цвят, масленозелен и пясъчен цвят – по заявка. Възможност за поста-
вяне на персонална табелка.

Retractable extension handle. 4 strong polyurethane wheels with stainless steel bearings. Stainless steel  pad-
lock protectors. Open Cell Core foam construction. Watertight seal with O-ring. Easy open latches. Integrated
Automatic Pressure Equalization Valve. Large 2-person fold down handles. Lifetime warranty. Exterior dimen-
sions: 85 х 72 х 46 см. Interior dimensions: 76 х 63 х 38 см. Weight: 19.5 kg. Temperature range: - 40 to 99°С.
Buoyancy: up to 185 kg. Standard black colour.OD green & Desert Tan – available upon request.

IP67  Def Stan 81-41/STANAG 4280

КУФАР 1690 / TRANSPORT CASE 1690

Прибираща се дръжка за теглене. 4 здрави полиуретанови колела с лагери от неръждаема стомана.
Протектори за катинар от неръждаема стомана. Конструкция от пяна с отворени клетки. Из-
ключително здрав корпус с ниско тегло. Херметично уплътнение на капака. Лесни за отваряне
ключалки. Подсилени ъгли. Вентил за автоматично изравняване на налягането. Сгъваеми стра-
нични дръжки. Доживотна гаранция. Водонепропусклив и удароустойчив. IP67. Външни размери: 79
х 61 х 44 см. Вътрешни размери: 70 х 53 х 39 см. Тегло: 16 кг. Температурен диапазон на употреба:
- 40 до 99°С. Не потъва с тегло до 158 кг. Стандартен черен цвят, масленозелен и пясъчен цвят
– по заявка. Възможност за поставяне на персонална табелка.

Retractable extension handle. 4 strong polyurethane wheels with stainless steel bearings. Stainless steel  pad-
lock protectors. Open Cell Core foam construction. Watertight seal with O-ring. Easy open latches. Reinforced
corners. Integrated Automatic Pressure Equalization Valve. Fold down handles. Lifetime warranty. Exterior di-
mensions: 79 х 61 х 44 см. Interior dimensions: 70 х 53 х 39 см. Weight: 16 kg. Temperature range: - 40 to
99°С. Buoyancy: up to 158 kg. Standard black colour. OD green & Desert Tan – available upon request.

IP67  Def Stan 81-41/STANAG 4280

КУФАР 1630 / TRANSPORT CASE 1630

КОД / CODE            ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Куфар 1610 – Черен цвятPETC1610

Куфар 1630 – Черен цвятPETC1630

Куфар 1630 – Черен цвятPETC1690
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PROTECTIVE CASES (iPhone, Samsung, iPad)

4 здрави полиуретанови колела с лагери от неръждаема стомана. Опция – спирачки. Протектори за катинари
от неръждаема стомана. Конструкция от пяна с отворени клетки. Изключително здрав корпус, подсилен до-
пълнително капак чрез конструкция тип „пчелна пита”. Херметично уплътнение на капака. Лесни за отваряне
ключалки със заключване в отворено положение. 2 вентила за автоматично изравняване на налягането. Сгъваеми
странични дръжки за носене от 2 човека. 4 дълбоки жлеба на капака за максимална стабилност при складиране
на няколко куфара един върху друг. Доживотна гаранция. Водонепропусклив и удароустойчив. Прозрачна външна
поставка за документи. Размери: външни 130 х 70 х 58 см, вътрешни 120 х 61 х 45 см. Тегло: 43 кг. Темп. диапазон
на употреба: - 40 до 99°С. Не потъва с тегло до 370 кг. Възможност за повдигане с електрокар.

4 strong polyurethane wheels with stainless steel bearings. Stainless steel  padlock protectors. Open Cell Core foam con-
struction. Extremely strong body, additionaly reinforced honeycomb lid. Watertight seal. IP 55. Dual Integrated Automatic
Pressure Equalization Valves. Double wide grip fold down handles. Four extra-deep base-to-lid locking cleats ensure max-
imum stacking stability. Lifetime warranty. Exterior dimensions: 130 х 70 х 58 см. Interior dimensions: 120 х 61 х 45 см.
Weight: 43 kg. Temperature range: - 40 to 99°С. Buoyancy: up to 370 kg.

IP55

КУФАР 0550 / TRANSPORT CASE 0550

Здрави полиуретанови колела с лагери от неръждаема стомана. Протектори за катинар от неръждаема сто-
мана. Конструкция от пяна с отворени клетки. Изключително здрав корпус. Херметично уплътнение на капака.
Лесни за отваряне ключалки. Вентил за автоматично изравняване на налягането. Сгъваемa страничнa дръжкa.
Доживотна гаранция. Водонепропусклив и удароустойчив. Размери: външни  112 х 40 х 15 см, вътрешни 106 х 34
х 13 см. Тегло: 8.6 кг. Температурен диапазон на употреба: - 40 до 99°С. Не потъва с тегло до 70 кг. Стандартен
черен цвят, масленозелен и пясъчен цвят – по заявка. Възможност за поставяне на персонална табелка.

Strong polyurethane wheels with stainless steel bearings. Stainless steel  padlock protectors. Open Cell Core foam con-
struction. Extremely strong body. Watertight seal. Easy open latches. Automatic Pressure Equalization Valve. Fold down
side handle. Lifetime warranty.Watertight and crushproof. Exterior dimensions: 112 х 40 х 15 см. Interior dimensions: 106
х 34 х 13 сm. Weight: 8.6 kg. Temperature range: - 40 to 99°С. Buoyancy: 70 kg. Standard black colour.OD green & Desert
Tan – available upon request.

Def Stan 81-41/STANAG 4280

КУФАР 1720 / LONG CASE 1720

Голяма работна повърхност, стол, чекмеджета. Корпус от ротационно отлят полиетилен. Ключалки от сто-
мана. 6 чекмеджета: * 2 плитки (с катинар за допълнителна сигурност); * 2 дълбоки; * 2 за папки; 1 сгъваем
стол – товароносимост до 135 кг. Размери в сгънато положение: 78 х 53 х 72 см. Размери в разгънато положе-
ние: 156 х 72 х 72 см. Тегло: 37 кг. Устойчиво на вятър и вода. Приложения: командни центрове, строителни
обекти, заслони за извънредно положение.

Large flat work surface; chair & drawers. Roto-moulded PE body. Stainless steel locks. 6 drawers: 2 shallow drawers (lock-
able), 2 large drawers and 2 drawers fpr paper works. 1 fodable chair – 135 kg capacity. Dimensions: 78 х 53 х 72 см
(folded), 156 х 72 х 72 см (unfolded). Weight: 37 kg. Wind- and water-resistant.

БЮРО ЗА ПОЛЕВИ УСЛОВИЯ FD3121 / FIELD DESK FD3121

Предпазен куфар за лаптоп 14”. Водоустойчив и удароустойчив. Херметичен
капак. Автоматичен вентил срещу влага и прах. Ремък за носене на рамото.
Размери: 36 х 25 х 5 см. Тегло: 1.4 кг. Материал: ABS. 

Designed to protect 14” laptop. Crushproof and dustproof. Watertight seal. Automatic
Purge Valve – keeps dust and moisture out. Removable shoulder strap. Size: 36 х 25
х 5 сm. Weight: 1.4 kg. Material: ABS

КУФАР ЗА ЛАПТОП 1085 / LAPTOP CASE 1085

Водоустойчив и прахоустойчив – IP 54.
Твърд и здрав корпус от ABS. Удобна
ключалка. Карабина за закачане на ра-
ница или на колан. Външен отвор за слу-
шалки. Място за съхранение на
слушалки. Доживотна гаранция. Про-
зрачен или в черен цвят. Размери: 17 х
10 х 4.7 см. Тегло: 220 г. 

Waterproof and dustproof – IP54. Hard
ABS body. Easy open latch. Carabiner for
attachment to backpack or belt. Built-in
cable manager. Lifetime warranty. Size: 17
х 10 х 4.7 сm. Weight: 220 g 

ПРЕДПАЗЕН КАЛЪФ ЗА МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН I1015
MOBILE PHONE PROTECTIVE CASE I1015

КОД / CODE            ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Куфар 0505 – Черен цвятPETC0550

Куфар 1720 – Черен цвятPELC1720

Куфар 1720 – Черен цвятPEFD3121

Куфар за лаптоп 1085PELapC1085 Предпазен калъф за мобилен телефонPEMPPCi1015
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ЗАЩИТНИ КУФАРИ И КАЛЪФИ (iPhone, Samsung, iPad)

ПРОТЕКТОРИ ЗА СМАРТФОНИ PRO GEAR НА PELI

• Aлуминиеви и инженерен клас полимерни материали осигуряват мак-
самалната защита  

• По-тънък и по-лек дизайн в сравнение с останалите калъфи за смарт-
фони на пазара 

• Eластомерна ко-полимерна гума, абсорбираща удари и други въздей-
ствия

• Дизайн с плътно прилепване, защитаващ от сняг, дъжд и прах
• Бутони от самолетен клас алуминиева сплав за прецизен контрол 
• Издръжливо покритие от Lexan® на екрана по технология срещу из-

драскване
• Водоустойчива GORE-TEX® мембрана покриваща микрофона и висо-

коговорителите за  прецизна аудио връзка
• Порт за камера с оптичен клас Gorilla® Glass 
• Инсталиране чрез хексагонални болтове от неръждаема стомана

(включен шестограм)

• Aluminum and engineering grade polymer materials provide ultimate
protection

• Slimmer and lighter than other smart phone case designs
• Elastomeric copolymer rubber absorbs shock and impact
• Full-seal design defends against wind-driven snow, rain and dust
• Aircraft grade aluminum dial and buttons for precise control
• Durable Lexan® screen cover with anti-scratch technology
• Waterproof GORE-TEX® membrane covers microphone and speakers

for hi-fi delity audio
• Optical grade Gorilla® Glass camera port
• Flush fi t stainless steel hex-head machine screws (hex wrench in-

cluded)

СЕРИЯ ПЕЛИ ПРОГИЪР ВОЛТ / PELI PROGEAR™ VAULT SERIES

Малко неща са с толкова красив инженерен дизайн както  смартфоните.  Едни от тях са новата серия пред-
пазни калъфи за телефони Peli ProGear™ Vault. Създадени със същата прецизност като вашите iPhone® 5 или
Galaxy S®, Peli ProGear™ Vault защитават мобилното устройство по-добре от всяко друго от този род.

Черен мат/черен мат/черен мат

Бял мат/черен мат/черен мат

Пурпурно/Черен мат/Мат тъмен металик

Черен мат/Червено/Металик

Тъмнозелен мат/Черен мат/Тъмносив мат

PPGV0_001

PPGV0_002

PPGV0_003

PPGV0_004

PPGV0_005

iPhone® 5
Galaxy® S
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PROTECTIVE CASES (iPhone, Samsung, iPad)

СЕРИЯ ПЕЛИ ПРОГИЪР ВОЛТ ЗА IPAD® И IPAD MINI™/ 
PELI PROGEAR™ VAULT FOR IPAD® AND IPAD MINI™ SERIES

Със своя функционален капак, новият Peli ProGear™ Vault за iPad® и iPad Mini™ позволява тристранна защита на вашето
устройство. В затворено положение той предпазва от удар, прах и влага. Когато е отворен, защитата от удари не спира
да функционира. Когато отворите докрай капака, можете да го използвате като надеждна поставка за върху маса.

СЕРИЯ ПЕЛИ ПРОГИЪР ПРОТЕКТЪР/ PELI PROGEAR™ PROTECTOR SERIES

Сега в скучното ви ежедневие има едно по-малко нещо, за което да се тревожите: да не изпуснете смартфона си. Нашите
инженери са разработили 2 нива на защита: здрав дизайн със скъсени ръбове от външната страна и мека еластомерна обли-
цовка отвътре. Резултатът? При стълкновение Peli ProGear™ Protector отклонява енергията и предпазва вашия телефон
от счупване на крехката стъклена повърхност или на чуствителната електроника. 

• Eксклузивен капак Peli ProGear™ Vault с гумиран ръб, който блокира сняг, дъжд и прах
• Обтегнати панти задържат капака за дискретност, сянка или при употреба на триножник
• Капакът се отделя лесно, но калъфът продължава да предпазва iPad-а 
• Eластомерна ко-полимерна гума отвътре абсорбира ударите
• Оптичен клас Gorilla® Glass покритие на камерата
• Водоустойчива Gore-Tex® мембрана покрива микрофона и високоговорителите за прецизна

аудио връзка 
• Инсталиране чрез хексагонални болтове от неръждаема стомана (включен шестограм)
• Тествано чрез изпускане върху бетон от 2 м. 

• Exclusive Peli ProGear™ Vault cover with rubber edge seal blocks out rain, snow and dust
• Tensioned hinges hold the cover for privacy, shade or easel stand use
• Cover detaches quickly while case continues to protect iPad
• Elastomeric Copolymer rubber interior absorbs impact forces
• Optical grade Gorilla® Glass camera lens cover
• Waterproof Gore-Tex® membrane covers microphone and speakers for hi-fi delity audio
• Flush fi t stainless steel hex-head machine screws (hex wrench included)
• Drop tested to concrete at 2 m.

Тъмносин за iPad

Черен за iPad Mini

PPGVi_011 CE2180

PPGVi_012 CE3180

Черен мат/тъмносиво/черен мат

Бял мат/черен мат/бял мат

Черно/Оранж/Тъмносиво

Тъмночервен мат/Черен мат/Червен мат

Син мат/Сив мат/Син мат

PPGVPro_006

PPGVPro_007

PPGVPro_008

PPGVPro_009

PPGVPro_010

• Eластомерна ко-полимерна гума, абсорбираща удари и други възействия 
• Инженерен клас полимер за максимална защита от удар 
• Проста конструкция 
• Капакът обгръща ръба на екрана за 360° защита 
• Гладка външност на корпуса за лесно мушване в джоба

• Elastomeric Copolymer rubber interior absorbs shock and impact
• Engineering grade polymer for ultimate impact protection
• Simple, snap together construction
• Cover wraps over screen edge for 360° protection
• Smooth outer shell slides easily into pockets and bags

iPhone® 5

Galaxy® S



УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАМЪРСЯВАНИЯ И РАЗЛИВИ

7 СТЪПКИ ЗА РЕАГИРАНЕ ПРИ ЗАМЪРСЯВАНЕ И РАЗЛИВИ

ТРИ ОСНОВНИ КАТЕГОРИИ СРЕДСТВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗЛИВИ

1. ЗА МАСЛА И НЕФТЕНИ ПРОДУКТИ (Бял цвят) 
– тези абсорбенти са хидрофбни, третирани да
отблъскват водата и течности на водна основа.
Попиват само въглеводороди – масло, нефт, дизел,
хидравлични и смазочни масла, парафин. Не по-
тъват във водата и отстраняват маслени петна
от повърхността. С приложение на открито
(езера, реки, потоци и други водоизточници) и на
закрито (складове, фабрики, танкери, логистика).

2. ЗА АГРЕСИВНИ ТЕЧНОСТИ (Жълт цвят) 
– тези абсорбенти са предназначени за киселини,

основи, разтворители и окислители. Универсално
приложение – попиват всякакви течности, включи-
телно масла. С приложение в химическата инду-
стрия, фармацевтичната индустирия, болници,
лаборатории, земеделието.

3. С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (Сив цвят) 
– тези абсорбенти попиват неагресивни течности
– бои, вода, почистващи препарати, масла. С при-
ложение в работилници, гаражи, училища, болници,
фармацевтичната и хранително-вкусовата инду-
стрия.

1 ОЦЕНЕТЕ
Определете вида на замърсяването (напр. раз-
лята течност) и оценете риска на хората, окол-
ната среда и имуществото.

2 ИЗБЕРЕТЕ
Направете избор на подходящи лични предпазни
средства, като се уверите, че всички части на
тялото са защитени.

3 ОГРАНИЧЕТЕ
Ограничете замърсяването (разлива) до колкото
е възможно по-малка площ, като обърнете осо-
бено внимание на канали, водоизточници и други
уязвими места. 
Използвайте баражи, чорапи, предпазни капаци,
адсорбенти.

4 СПРЕТЕ
Спрете източника на замърсяването (разлива)
чрез изправяне на контейнери, завъртане на кра-

нове и вентили, запушване на дупки и счупени
тръби, използване на специализирани платнища
и мрежи (ако замърсителят е в твърда фаза).

5 ПОЧИСТЕТЕ
Адсорбирайте и възстановете всички замърсени
адсорбенти и ги поставете в торби или контей-
нери, предназначени за тази цел.

6 ОБЕЗЗАРАЗЕТЕ
Най-накрая почистете мястото, персонала и
оборудването. Изхвърлете всички лични пред-
пазни средства, които са замърсени.

7 ДОКЛАДВАЙТЕ И ПОДРЕДЕТЕ ОТНОВО
Докладвайте за инцидента на оторизираните
лица и, ако е необходимо, на местните власти и
Агенцията за опазване на околната среда. Под-
редете наново всички продукти, които са били
използвани, за да бъдат в готовност, ако пак се
наложи.    

МАСЛА ХИМИКАЛИ ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Цветен код

Капацитет на 15 л, 30 л, 35 л, 90 л, 15 л, 30 л, 35 л, 90 л, 15 л, 30 л, 35 л, 90 л,
комплектите за разлив 250 л, 500 л 250 л, 500 л 250 л, 500 л

Отделни продукти чорапи, баражи, ролки, чорапи, баражи, ролки, чорапи, баражи, ролки,
възглавници, подложки, листа, възглавници, подложки, листа възглавници, подложки, 

гранули листа

ISO 14001 е международен стандарт, който дефинира рамката за контрол на Система за управление на околната среда, на базата на
която дадена организация може да бъде сертифицирана от трето лице. Международният стандарт ISO 14001 помага на фирмите да
подобрят загрижеността си по отношение на околната среда, чрез налагане на Система за управление на околната среда.
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КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Комплект за разлив на химикали – 15 л/ Chemical Spill Kit – 15 l 

КОМПЛЕКТ ЗА РАЗЛИВ НА ХИМИКАЛИ – 15 л / CHEMICAL SPILL KIT – 15 l
Подходящ за малки разливи на химични в-ва, често употребяван в лаборатории. Химичният сорбент е подходящ за
всички химикали с изключение на най-агресивните. Потърсете съвет от производителя, ако не сте сигурни за съвме-
стимостта. Комплектът се състои от подложки, чорапи, торбички за отпадък, връзки и лист с инструкции – всичките
съдържими в прозрачна полиетиленова чанта. 

For small spills of all chemicals but the most aggressive ones.. The kit contains pads, socks, disposal bags, cable ties & instruction
sheet in a convenient clear PE bag.

КОМПЛЕКТИ ЗА РАЗЛИВ / CHEMICAL SPILL KITS

PKC040-010-000

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Комплект за разлив на химикали – 30 л/ Chemical Spill Kit – 30 l 

КОМПЛЕКТ ЗА РАЗЛИВ НА ХИМИКАЛИ – 30 л / CHEMICAL SPILL KIT – 30 l
Подходящ за неголеми разливи, може да се носи в електрокар за бързо реагиране при разлив. Комплектът се състои от
подложки, чорапи, торбички за отпадък, връзки и лист с инструкции – всичките съдържими в прозрачна полиетиленова
чанта. 

For small spills of all chemicals but the most aggressive ones.. The kit contains pads, socks, disposal bags, cable ties & instruction
sheet in a convenient clear PE bag.

PKC060-010-000

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Комплект за разлив на химикали – Стандарт / Chemical Spill Kit – Standard
Комплект за разлив на химикали – Лукс / Chemical Spill Kit – Deluxe

КОМПЛЕКТ ЗА РАЗЛИВ НА ХИМИКАЛИ – 90 Л КОНТЕЙНЕР С КАПАК / 
CHEMICAL SPILL KIT – 90 L CONTAINER WITH LID
Подходящ  за  всички химикали, с  изключение на най-агресивните, както и за масла и воднисти течности. Ком-
плектът се състои от подложки, чорапи, торбички за отпадък, връзки. Налична е версия Лукс, която освен гореспо-
менатите  включва ЛПС за двама: предпазни очила с индиректна вентилация,  ръкавици, гащеризон, галоши, АВЕК
респиратор. 

For spills of all chemicals but the most aggressive ones, as well as oils and water-based liquids.  The standard kit contains pads,
socks, disposal bags, cable ties & instruction sheet in a container with lid. Deluxe kit contains PPE for two people.

PKC110-010-000
PKC110-020-000

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Комплект за разлив на масла – 15 л / Oil Spill Kit – 15 l 

КОМПЛЕКТ ЗА РАЗЛИВ НА МАСЛА – 15 л / OIL SPILL KIT – 15 l
Подходящ за неголеми разливи на масла. Състои се от подложки, чорапи, торбички за отпадък, връзки и лист с инструк-
ции, събрани в прозрачна полиетиленова торба с цип. Всички сорбенти в комплекта са водоотблъскващи. 

For small spills of oils, can be carriedd in a forklift truck. The kit contains pads, socks, disposal bags, cable ties & instruction sheet in
a convenient clear zip-up PE bag. All sorbents are water-repellent.

PKQ040-010-000

Комплект за разлив на масла – 30 л / Oil Spill Kit – 30 l 

КОМПЛЕКТ ЗА РАЗЛИВ НА МАСЛА – 30 л / OIL SPILL KIT – 30 l
Подходящ за наличност в танкери и транспортиращи превозни средства. Състои се от подложки, чорапи, торбички
за отпадък, връзки и лист с инструкции, събрани в прозрачна полиетиленова торба с цип. Всички сорбенти в комплекта
са водоотблъскващи. 

Suitable for availability in tankers and transportation vehicles. The kit contains pads, socks, disposal bags, cable ties & instruction
sheet in a convenient clear zip-up PE bag. All sorbents are water-repellent.

PKQ060-010-000
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КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

ПОПИВАТЕЛНИ ПОДЛОЖКИ / PADS & SHEETS
Размери 48 см х 43 см. Удобни  за реагиране при течове в  работни  помещения, намаляващи  опасността от подхлъзване.
Налични две версии: 100 броя с поглъщаща  способност  на  отделната  подложка – 1  литър; 200 броя с поглъщаща спо-
собност на отделната подложка – Ѕ литра. 

Suitable for workshop leaks, cut down the slip hazard. 2 versions: 100 units – sorbency: 1 l/pad ; 200 units – sorbency: Ѕ l/pad.

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Комплект серпентини от целулоза за универсални цели / Cellulose Maintenance Socks Kit (25 pieces)

КОМПЛЕКТ СЕРПЕНТИНИ ОТ ЦЕЛУЛОЗА ЗА УНИВЕРСАЛНИ ЦЕЛИ / 
CELLULOSE MAINTENANCE SOCKS KIT (25 PIECES)
Висока абсорбираща способност, всяка отделна серпентина може да погълне 5.5 л течност. Размер на серпентината
7 см х 120 см, 25 броя в опаковка, капацитет на поглъщане на комплект а – 137 л. За универсални цели. 

High sorbency – 5.5 l/ piece. General universal purpose. 

PSM331-300-000

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Абсорбиращи гранули АВХ10 / Absorbing Wood Fibre АВХ10

АБСОРБИРАЩИ ГРАНУЛИ АВХ10 / ABSORBING WOOD FIBRE АВХ10
Незапалими гранули от дървесни влакна, с висока абсорбираща способност, подходящи за масла, греси и други течни
разливи. Капацитет на поглъщане – 15 л / чувалче. 

Fire-reteradant, for oil, grease and other liquid spillages. Sorbency – 15 l / bag.

PAM060-100-000

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КАПТАЖНА ВАНА ЗА 2 ВАРЕЛА / 2 DRUM CONTAINMENT BUND
Позволява  съхраняването на масла в съответствие с правилата за съхранение. Здрава конструкция от полиетилен. Вер-
сии с нисък и с висок профил (с възможност за повдигане с електрокар), и 2 са с решетка, подходящи са за работни поме-
щения и гаражи при процеси на смесване и декантиране, пръските преминават през решетката и се събират под нея.

Strong PE construction. Low-profile version and high-profile version (for lifting with a forklift truck), designed for use during mixing and
decanting, spills or splashes will move through the grating and collect underneath.

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Комплект за разлив на масла – Стандарт / Oil Spill Kit – Standart
Комплект за разлив на масла – Лукс / Oil Spill Kit – Deluxe

КОМПЛЕКТ ЗА РАЗЛИВ НА МАСЛА – 90 Л КОНТЕЙНЕР С КАПАК / 
OIL SPILL KIT – 90 L CONTAINER WITH LID
Плаващият  бараж  е подходящ за блокиране и събиране на масла от водоизточници. Стандартният комплект включва
чорапи, подложки, плаващ бараж, торбички за отпадъци и връзки. Луксозната версия включва  още ЛПС за двама: пред-
пазни очила с индиректна вентилация, ръкавици, гащеризон и галоши.

Boom for blocking & collecting of oils in watercourses. The standard kit contains pads, socks, boom, disposal bags, cable ties & instruction
sheet in a container with lid. Deluxe kit contains PPE for 2 people.

PKQ110-010-000
PKQ110-020-000
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Попивателни подложки (100 бр. пакет) / Pads & Sheets (100 units – sorbency)

Попивателни подложки (200 бр. пакет) / Pads & Sheets (200 units – sorbency)
PJM002-500-000
PHM002-910-000

Каптажна вана за 2 варела – нисък профил/ 2 drum Containment Bund – low-profile

Каптажна вана за 2 варела – висок профил/ 2 drum Containment Bund – high-profile
PTT830-000-200
PTT720-000-800
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КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КАПТАЖНА ВАНА ЗА 4 ВАРЕЛА / 4 DRUM CONTAINMENT BUND
Дизайнът  позволява  смесване  и  декантиране, пръските   преминават  през  подвижаната решетка и се събират под
нея. Нископрофилна версия и високопрофилна версия с възможност за повдигане с електрокар.

Strong PE construction. Low-profile version and high-profile version (for lifting with a forklift truck), designed for use during mixing and
decanting, spills or splashes will move through the grating and collect underneath.

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Платнени изрезки – бели / Cloth clipping – white  

Платнени изрезки – цветни / Cloth clipping – color                                  

ПЛАТНЕНИ ИЗРЕЗКИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ПОДОВЕ И ДРУГИ ПОВЪРХНОСТИ /
CLOTH CLIPPINGS FOR CLEANING OF FLOORS & OTHER SURFACES

Цветни и бели 

8010501

8010524

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

Зимна течност за стъкла (–20°С) 1 л /  Winter Windshield fluids  (–20°С) 1 l
„Невидима чистачка“ 1 л
Лятна течност за стъкла (1:100) 1 л – цветя / Summer Windshield fluids (1:100) 1 l – flower
Лятна течност за стъкла (1:100) 1 л – лимон / Summer Windshield fluids (1:100) 1 l – lemon
Лятна течност за стъкла (1:100) 1 л – ябълка / Summer Windshield fluids (1:100) 1 l – apple
Абразивна почистваща паста за ръце – 1,3 кг / Abrasive cleaner paste – 1,3 kg
Абразивна почистваща паста за ръце – 4 кг / Abrasive cleaner pastes – 4 kg
Антифриз (–36°С) – 1 л / Antifreeze liquids – 1 l
Дестилирана вода – 1 л / Distilled water – 1 l
Препарат за размразяване на ключалки – 0,5 л / Defrost liquid for lock – 0,5 l
Препарат за размразяване на автостъкла – 0,5 л / Defrost liquid for car windows – 0,5 l
Спирт за горене – 1 л / Denaturated ethanol – 1 l

ПРЕПАРАТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА / CLEANING & MAINTENANCE 
FLUIDS AND PASTES
Пасти за почистване с абразив
Антифриз 
Препарати за автостъкла (летни и зимни)
Невидима чистачка с наночастици
Дестилирана вода
Спирт за горене
Препарати против запотяване на стъкла
Препарати за размразяване на стъкла и ключалки

Abrasive cleaner pastes
Antifreeze liquids
Distilled water
Denaturated ethanol
Defrost liquids
Windshield fluids 

3020255
3020283
3020253
3020252
3020254
3020074
3020276
3020278
3020277
3020284
3020258
3020282

ПРЕПАРАТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ / CLEANING & MAINTENANCE PREPARATION

Каптажна вана за 4 варела – нисък профил / 4 drum Containment Bund – low-profile

Каптажна вана за 4 варела – висок профил / 4 drum Containment Bund – high-profile
PTT830-000-200
PTT720-000-800
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КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

АВТОАПТЕЧКА, ОБОРУДВАНА ПО ИЗИСКВАНИЯ НА МЗ /
PORTABLE FIRST AID KIT
Съдържание:
– Еластична лента за кръвоспиране (по Есмарх) 1 брой
– Марлен бинт 6 броя  
– Медицински памук  25 гр 1 брой
– Стерилни марлени компреси 4 броя
– Стерилни превръзки за повърхностни рани 40 х 60 см 1 брой
– Цитопласт 8 броя
– Санпласт 1 брой
– Триъгълна кърпа 2 броя
– Стерилни полиетиленови ръкавици 2 броя
– Безопасни игли 6 броя
– Ножици с тъпи върхове 1 брой
– Уред за обдишване 1 брой
– Разтвор на водна основа, подходящ за дезинфекция
на ръце и раневи повърхности 200 мл

Съхранение при температура под 30о С, защитена от пряка слънчева светлина.

Portable first aid kit.

Автоаптечка, оборудвана по изисквания на МЗ8010079

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

АПТЕЧКА ЗА СТЕНА (НЕЗАРЕДЕНА) / WALL-MOUNTED FIRST
AID CABINET
Размери: 37 см х 25 см х 12.5 см

Wall-mounted first aid cabinet.

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

СПАСИТЕЛНА ЖИЛЕТКА СПОРТ РАЙДЪР
LIFE VEST SPORT RIDER
Надуваема спасителна жилетка за възрастни 150 N. Ръчно задействане за по-голяма сигурност. СО2

патрон – 33 г. Подходяща за хора с тегло над 40 кг. Максимална плаваемост 150 N.

Inflatable life vest for adults. 150 N, manual activation, СО2 cartridge – 33 g, suitable for individuals of weight 40 kg.
Maximum buoyancy 150 N. 

EN 396

Аптечка за стена (незаредена)8010021

Надуваема спасителна жилетка за възрастни 150 NSPRE39162
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КАК ДА РАЗБЕРА КАКЪВ РАЗМЕР КОНУС ДА ПОСТАВЯ НА ПЪТЯ? Раз-
мерът на конуса, който използвате, се определя от скоростта на тра-
фика по този път. При повечето пътища в застроени райони ограни-
чението на скоростта е 30 мл/ч и изискуемата височина на конуса е 450
мм. Когато започвате работа на магистрала, се нуждаете от 750 мм
конус, но повечето контрактори използват 1-метров такъв. Можете да
използвате по-високи конуси, но не бива да използвате по-ниски такива.

ТОГАВА ОТ КАКВИ ЛАМПИ СЕ НУЖДАЯ, ОТ МИГАЩИ ЛИ? Видът лампа
зависи от това дали има или няма улично осветление. Ако има такова,
мигаща лампа е най-подходяща, тъй като ще се откроява на фона.

ИМАМ ЛАМПИ И СКОБКИ ЗА КОНУС, КОЙ Е ПРАВИЛНИЯТ НАЧИН ДА ГИ
ПОСТАВЯ НА КОНУСИТЕ, КОИТО ИМАМ? Най-важното което трябва да
обмислите, е да не намалявате или закривате отразителната част на
пътния конус. В много случаи Maxilites се монтират на скобката и тогава
се поставят върху конуса с лещата надолу, а правилно е тя да сочи на-
горе. Maxilite, както и другите лампи на JSP, имат дупки за отводняване
на дъното, така че влагата да се оттича без да засяга електрическата
верига. Ако лампата се напълни с дъждовна вода, тя не само ще изгасне,
но и ще затъмни отразителния ръкав на конуса.

КОЛКО ИЗДЪРЖАТ БАТЕРИИТЕ НА ВАШАТА ЛАМПА? Това зависи от ня-
колко фактора, в това число нивото на естествената светлина и тем-
пературата. JSP предлагат лапми без или с фотоклетки, които се
включват или изключват при тъмно и светло. Това е идеално за в слу-
чаите, когато работното място се оставя за през уикенда, но и удъ-
лжава живота на батериите, особено през летните месеци, когато е
много вероятно да оставите работата преди да се стъмни и когато ще
се съмне преди да сте се върнали на следващия ден. При извършените те-
стове с нови батерии през септември (по средата между най-дългия ден
и нощ), Maxlite FPC са издържали 28 дни.

КОЯ ОТ ВАШИТЕ БАТЕРИИ ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАМ ПРИ ПЪТНИ РА-
БОТИ? 
Ако използвате бариерна система на магистралата, тя трябва да е обо-
рудвана с отразителна емблема, така че фаровете на автомобилите да
правят бариерата по-видима. Трябва да обмислите и поставянето на пред-
упредителни лампи на бариерата, ако трябва да бъде оставена за през
нощта. Всичките трафик бариери на JSP имат възможност за монтиране
на лампи на тях, с помощта на безопасен болт, доставян с лампите.

БАРИЕРИТЕ НЕ ИЗГЛЕЖДАТ ТАКА, СЯКАШ МОГАТ ДА СПРАТ КОЛА ДА
БЛЪСНЕ ХОРАТА, РАБОТЕЩИ НА ПЪТЯ? Така е, бариерите са визуална
преграда, създадена да индикира на шофьорите присъствието на работа
на пътя. Те също помагат хората, работещи на пътя, да не се отклоня-
ват в насрещния трафик докато се концентрират върху работата си.

Преградните системи и бариерите на JSP са тествани съгласно най-ви-
соките стандарти за здравина, устойчивост на вятър и други въздей-
ствия. 
BS 8442 КЛАС С – За да отговарят на изискванията за Клас С, барие-
рите трябва да остават стабилни при скорост на вятъра 8,7 м/сек.
BS 8442 КЛАС В – За да отговарят на изискванията за Клас В, бариерите
трябва да остават стабилни при скорост на вятъра 17,6 м/сек.

МЕНИДЖМЪНТ НА ТРАФИКА – ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Устойчивост Съответства Съответства
на вятър на Клас С на Клас В

6 броя:
Т-образна
конфигурация ¶ 5 ü ü
4 броя:
квадратна
конфигурация ¶4 ü ü
3 броя:
редова
конфигурация ¶3 ü ü
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ТИТАН CR2 / TITANТМ CR2
Цяла Отливка / One Piece Mould
Titan™ има модифициран монолитен дизайн, характеризиращ се с от-
ливане чрез инжектиране от първокачествен полипропилен, който
предлага устойчивост на температури под нулата и двугодишна
устойчивост на цветовете. Новият дизайн е 100 % без метал и
напълно рециклируем.

Отразителен панел / Reflective panel
Изцяло отразяващ панел, отговарящ на изискванията на EN
12899-2.

Отвори за вода / Water apertures
Отверстия за вода са добавени към монолитната отливка така,
че да не се събира вода в рамките й при складиране на отделни
отливки една върху друга. По този начин не се добавя допълни-
телна тежест и не се създава неудобство.

Гъвкави свързващи скоби / Flexi-Coupling Clips
Новото улеснение са сзързване позволява лесно присъединяване
и съвместимост не само с други видове бариери на JSP, но и на
други марки. Скобата може да бъде удобно закрепена за да при-
даде допълнителна устойчивост.

Стабилни поставки / Stable Feet
Поставки с висока плътност, даващи отлично сцепление към по-
върхността. Уникалният им дизайн и отлично качество гаранти-
рат, че няма да се наложи закупуването на резервни такива.

Поставки срещу препъване / Anti-Trip Feet
Titan има опция за поставки срещу препъване с нов огънат дизайн за
предотвратяване на инциденти с пешеходци/работници. Освен това
тези поставки са оцветени в жълт цвят с висока видимост и имат по
два рефлектора на поставка за допълнителна видимост на слабо осве-
тени места.

Възможност за нареждане една върху друга / Stackable
Интелигентният дизайн позволява лесно и практично складиране и на-
реждане на бариерите една върху друга.

Брандиране на контрактора / Contractor Branding
Налична е достатъчна площ за брандиране на данните на контрактора
чрез горещо фолиране или щамповане. Монолитната отливка може да
бъде във всякакъв цвят, а версията от три части може да бъде напра-
вена от различни цветове, за да подхожда на корпоративната идентич-
ност. Дори поставките могат да бъдат оцветени за да си подхождат.

Щифтове / Toggles
Табелки могат бързо да се прикачат посредством лесните за заключване
и отключване щифтове.

БАРИЕРНА СИСТЕМА
BARRIER SYSTEM
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БАРИЕРА ТИТАН™. Titan™ е призната и утвърдена бариера на JSP, тя притежава обичайните предимства на стандартните преградни системи, но в допълнение има
и някои уникални характеристики. Titan е претърпяла редица модификации за допълнително удължаване на живота й и за съответствие с предложените NRSWA промени,
заложени в BS 8442, които засягат устойчивостта й на вятър при правилно издигане и сглобяване. Titan™ ползва рефлективен материал от Клас R2 с висок интензитет,
който предлага с 20% по-висока отражаемост в сравнение със стандартните рефлективни материали от по-нисък клас. Съответства на Клас R2, EN 12899-2 (Високое-
фективен рефлективен лицев материал за знаци).
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ГЪВКАВИ СКОБИ ЗА СВЪРЗВАНЕ
FLEXI-COUPLING CLIPS

КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION

КВА053-000-600 Бариера 1.5 м, стандартни поставки
КВА073-000-600 Бариера 2 м, стандартни поставки
КВР053-000-600 Бариера 1.5 м, поставки с/у препъване
КВР073-000-600 Бариера 2 м, поставки с/у препъване

ГЪВКАВИ ПВЦ ЗНАЦИ / FLEXIBLE PVC SIGNS Размер 60 х 45 см

Виж още раздел ОСВЕТИТЕЛНИ СИСТЕМИ, ПРОЖЕКТОРИ И ФЕНЕРИ стр. 164 - 170



УЪРКГЕЙТ/WORKGATE

™

Отразителен панел / Reflective Panel
Изцяло отразяващ панел, отговарящ на изискванията на EN 12899.

Гъвкави връзки / Flexible Linking
Черните съединяващи скоби позволяват гъвкави конфигурации в раз-
лични позиции.

Дръжки / Handles
Удобните дръжки с отливки за пръстите на ръката правят WorkGate™
особено лесна за маневриране.

Брандиране на контрактора / Contractor Branding
Голяма площ, позволяваща данните на контрактора да бъдат приложени
под формата на ваденка.

Поставки / Feet
Опционни поставки срещу препъване, които правят WorkGate™ по-ста-
билен при линейна употреба.

Опции / Options
WorkGate™ може да бъде свързана така, че да образува квадрат,
триъгълник или в единична линия, което я прави практична за повечето
приложения и обстановки

Рециклируема / Recyclable
Не съдържа метални части, което я прави идеална за работа в електри-
ческа среда и лесна за рециклиране.

Временно означение / Temporary Signage
Разположените дупки позволяват инсталирането на знаци за пешеходци
или за реклама.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛНА И ПРИСПОСОБИМА БАРИЕРА
MULTI-FUNCTIONAL AND FULLY ADAPTABLE BARRIER

БАРИЕРНА СИСТЕМА WorkGate™
WorkGate™ е здрава мини-бариера, която се доставя с 3 или 4 панела и предлага мно-
гостранни решения за редица обстановки и изисквания.
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КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION

КВВ023-000-600 Система с 3 панела, цвят червен
КВС023-000-600 Система с 4 панела, цвят червен

РОУДБЛОК/ ROADBLOC™ ЪГЛОВ СЕПАРАТОР ЗА ТРАФИК – СИСТЕМА
ANGLED TRAFFIC SEPARATOR SYSTEM

Свързване / Linking   45-градусовата връзка на панти позволява конфи-
гурации и в изправено положение, и под ъгъл, като само 8 броя от сепара-
тора образуват кръг / малко кръгово кръстовище.

Стабилност / Stability  Произведен със запечатани шевове за лесно
пълнене с вода чрез шланг през отвор в горната част на сегмента.

Допълнителна видимост / Added Visibility  Отразителни панели с висок
интензитет Клас R2 могат да се приложат и на червените, и на белите
модели; могат да се поставят колчета и релси, за да придадат допълни-
телна видимост.

Подреждане, съхранение и транспортиране / Stacking, Storing &
Transportation   Дизайнът на всеки Roadbloc™ включва отвори за повди-
гане с мотокар за лесно ситуиране.

Брандиране / Branding   Голяма площ за брандиране данните на контрак-
тора чрез щамповане в черен цвят с цел възпиране на кражби и реклами-
ране.

НОВА рециклируема опция / NEW Recycled Option   Направен от 100%-
повторно преработен черен материал, което го прави достъпна алтер-
натива; стандартно се доставя с отражателни панели от Клас R2 на
всяка страна.

Размери: 164 см х 45 см х 65 см.  Литраж: 160 л
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КОД / CODE        ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION

KAV030-000-100 Бариера, 1 м, бял цвят
KAV010-000-600 Бариера, 1 м, червен цвят
KAV033-000-100 Бариера, 1 м, бял цвят, с отразителен панел
KAV033-000-600 Бариера, 1 м, червен цвят, с отразителен панел
КЕА280-254-900 Свързващо колче, червен цвят
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КОД / CODE          ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION     КОД / CODE          ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION     

УНИВЕРСАЛНИ АКСЕСОАРИ ЗА КОНУСИ / CONE ACCESSORIES

КОНУСИ / CONES

Взаимно съединяване / Interlocking
Всеки сегмент има вградено съединяващо устройство за лесно позициониране и инсталация.
Interlocking 
Each Section has an integral interlocking facility for ease of siting and instalator.

Рефлектори
Всеки вътрешен сегмент има вградени бели рефректори за допълнителна видимост.
Reflectors
Each inner section has incorporated

Улей за шланг / кабели
Улей с размери 40 мм х 25 мм от долната страна, позволяващ 
разполагане на шлангове или кабели.
Hose / Cables Channel
40 x 25 mm channel on the underside allowing for nose/cables
to be located in.

Предварително пробити дупки за болтове
Всички сегменти имат предварително 
пробити дупки за поставяне на съответния 
болт за специфичната пътна настилка – 
бетон или асфалт.
Pre-Drilled Bolt Holes
All sections are pre-drilled ready for inserting
relevant bolt for specific road surface, l.e. 
concrete or asphalt

Площ за брандиране
Площ с размер 120 мм х 60 мм, позволяваща името на клиента да бъде щамповано.
Branding Area. 120 х 60 mm area allowing for a clients name to be embossed.

1

2

3

4

5

ДЖАМБО РАМП / JUMBO™ RAMP
ОГРАНИЧИТЕЛ ЗА СКОРОСТ ТИП „ЛЕГНАЛ ПОЛИЦАЙ“ ЗА 15 И ЗА 6 КМ/Ч / 10 MPH & 4 MPH

КОНУС ДОМИНАТОР /
ROAD CONE DOMINATOR
УВ-стабилизиран връх от полиети-
лен с ниска плътност и напълно ре-
циклируема композитна основа за
работа в тежки условия. Височина –
50 см и 75 см. Сменяеми светлоотра-
зителни ръкави Сийлбрайт, клас R1B.
Версия с два ръкава.

UV stabilised LDPE moulded top and
heavy duty.

Предпочитани средства за
управление на трафика. 
Цяла отливка от ПВЦ с лента
от бяла боя. 
Височина – 30 см (с 1 бяла
лента) и 54 см (с 2 бели ленти).

The preferred traffic management
and the term maintenance one
piece.

МИНИЛАЙТ СЪС СКОБА И БОЛТ / MINILITE™ FPC WITH CONE BRACKET & BOLT
Мигащо  осветление  с фотоклетка, оборудвано с болт и отделна скоба за незабавно монтиране върху конуса.
Захранване: 1 батерия х 6V (виж по-долу).
Flashing Lamp with Photocell supplied with fitted bolt and separate bracket for immediate assembly onto cone.

1

2
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5

500 m
m

400 mm

500 m
m

200 m
m

Версия с два
светлоотразителни

ръкава

3030060 Конус Интернешънъл, 30 см
3020061 Конус Интернешънъл, 54 см

JBE049-240-600 50 см, с 1 светлоотразителен ръкав
JBE049-840-600 50 см, с 2 светлоотразителни ръкава
JBF069-240-600 75 см, с 1 светлоотразителен ръкав
JBF060-840-600 75 см, с 2 светлоотразителни ръкава

КОД / CODE          ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION     

LJH020-001-200 Мигащо осветление

КОНУС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ / 
RROAD CONE INTERNATIONAL

Приложения на 
JUMBO™  RAMP

• рампите с 50 мм височина 
са предназначени за превенция на инциденти 

в и около работното място чрез ограничаване 
на скоростта до максимум 15 км/ч,   което ги прави 

особено подходящи за рецепции на паркинги, училища, 
колежи, болници.

• рампите със 75 мм височина имат за цел да ограничат
скоростта до максимум 6-7 км/ч, идеални за употреба на

докове, товарни рампи и площадки, автобусни депа и т.н.

За други осветителни системи, прожектори и фенери, моля, вижте страници 164–170.
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APPLICATIONS FOR JUMBO RAMPS
• 50 mm high ramps are designed to prevent incidents  in and around the workplace, reducing speed to  a max 10 mph, ideal for reception carparks, schools, colleges, 

hospitals etc.

• 75 mm high ramps are aimed to reduce speed to a maximum of 4 mph, ideal for dock-yards, loading bays, bus deports etc.

3

3
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HAL010-125-300 Чифт основен панел (черно-жълт), височина 5 см х дължина 50 см х ширина 40 см, тегло 8 кг
HAL011-125-300 Чифт основен панел (черно-жълт) , височина 5 см х дължина 25 см х ширина 40 см, тегло 4 кг
НАМ000-821-100 Чифт накрайник жълт, височина 5 см х дължина 50 см х ширина 20 см, тегло 4.5 кг
НАМ000-820-200 Чифт накрайник черен, височина 5 см х дължина 50 см х ширина 20 см, тегло 4.5 кг

За ограничение 15 км/ч

HAL010-135-300 Чифт основен панел (черно-жълт), височина 7.5 см х дължина 50 см х ширина 40 см, тегло 16 кг
HAL011-135-300 Чифт основен панел (черно-жълт), височина 7.5 см х дължина 25 см х ширина 40 см, тегло 8 кг
НАМ000-831-100 Чифт накрайник жълт, височина 7.5 см х дължина 50 см х ширина 20 см, тегло 9  кг
НАМ000-831-200 Чифт накрайник черен, височина 7.5 см х дължина 50 см х ширина 20 см, тегло 9  кг
НАН000-000-000 Чифт фиксиращи елементи за бетонна настилка
HAJ000-000-000 Чифт фиксиращи елементи за асфалтова настилка

За ограничение 6 км/ч

ЛАМПИ / LAMPS

КОД / CODE     ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION  

СТАТИЧНА МАКСИЛАЙТ / 
STATIC MAXILITE™
Лампа с 2 батерии в комплект с въртяща се глава,
даваща видимост на 360о с подходящи лещи със 180
мм диаметър. Лещата е направена от поликарбо-
нат с висока устойчивост на въздействия. Ди-
зайнът с предпазен болт позволява закрепване
върху конуси и бариери. Налична във версии: Ста-
тична с фотоклетка, мигаща с фотоклетка, ми-
гаща. Захранване: 2 батерии х 6V (виж по-долу).

Established twin battery lamp complete with swivel head
giving 360 degree visibility with conforming 180 mm di-
ameter lens.

Статична с фотоклетка
Мигаща с фотоклетка
Мигаща

LAA040-001-200
LAA020-001-200
LAA010-001-200

МИГАЩА МИКРОЛАЙТ /
FLASHING MICROLITE™

Леща на 360о за светлинна видимост в целия
периметър, с висока устойчивост на въздей-
ствия, излята от висококачествен поликарбо-
нат. Опция с два режима – статичен и мигащ. 
Захранване: 1 батерия х 6V (виж по-долу).

360 degree lens for round light visibility, impact re-
sistant lens moulded from premium quality polycar-
bonate. Twist lens for on/off operation. Two mode
optionstatic or flashing.

Мигаща
Мигаща с фотоклетка

LEM010-001-200
LEM020-001-200

КОД / CODE     ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION     

БАТЕРИЯ 6 V / BATTERY 6 V

Без кадмии и без олово. Without cadmium and lead.
Размери: 113 мм х 66 мм х 66 мм. Size: 113 mm х 66 mm х 66 mm.
Тегло: 0,5 кг Weight: 0,5 kg.
За МИНИЛАЙТ, МАЙКРОЛАЙТ и МАКСИЛАЙТ.

КОД / CODE          ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION     

3020070     Батерия 6 волта

За други ОСВЕТИТЕЛНИ СИСТЕМИ, ПРОЖЕКТОРИ И ФЕНЕРИ, моля, вижте стр. 164–170.
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ПРЕДПАЗНИ И ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ ОГРАЖДЕНИЯ И ДЕМАРКАЦИИ / 
PREVENTIONAL & CAUTIONARY FENCING & DEMARCATION

КОД / CODE     ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 

КОЛЧЕТА, ВЕРИГИ И ОСНОВИ /  POSTS, CHAINS & BASES
Удължени  колчета  в  комплект  с връх за закачане на верига. Цвят: бяло-червен.
Височина на колчето: 90 см.  Основа от цимент или с пълнеж. Цвят: черен.
Верига: 70 г/м, 25 м дължина. Цвят: бяло-червен.

Еxtended posts complete with chain support cap. White-red colour. Height: 90 cm.
Bases – cement or heavy filling. Black colour. Chains: 70 g/m; 25 meters. White-red colour.

Син цвят, 5.5 кг
Оранжев цвят, 5.5 кг
Син цвят, 8 кг
Оранжев цвят, 8 кг
Жълт цвят, 8 кг
Зелен цвят, 8 кг

HDF000-540-500
HDF000-540-800
HDF000-510-500
HDF000-510-800
HDF000-510-200
HDF000-510-300

МРЕЖЕСТИ ОГРАЖДЕНИЯ / WEB FENCING
Пресовани от УВ-стабилизиран полипропилен.
Ролки с размери 50 x 1 м. 

Extruded from UV stabilised polypropylene. Size 50 x 1 m

Колче, бял цвят
Основа цвят оранж

HDК100-000-100
JEP000-000-800

Червено-бяла
Жълто-черна

HDН001-005-400
HDН001-005-300

ЛЕНТА ТИП „ЗЕБРА” / 
ZEBRA TAPE

Гама червено-бели или жълто/черни ленти
тип „Зебра”Размери 500 м х 7 см. 

A range of red/white or yellow/black zebra tape. 
Size 500 m x 7 cm.

ЛЕНТА С ВИСОКА ВИДИМОСТ 
ФАБГЛО™ / HIGH VISIBILITY 
TAPE FABGLO™

Размери 25 м х 20 мм. 
Size 25 m x 20 mm

Цвят оранж – 25 мHDН001-305-400

ДЪРЖАЧ ЗА ВЕРИГА ЗА ПЪТНИ КОНУСИ / CHAIN HOLDER FOR ROAD CONES
Прост олекотен пръстен със закачалки за вериги, който се закрепва на конусите, позволяващ два
или повече конуса бързо и лесно да се свържат за ограждане с верига на даден периметър.

A simple lightweight ring that fits onto cones featuring hooks to be used to support chains, so that a 2 or more cones can quickly be
connected to chain off an area.

3020036 Колче с връх, 90 см
3020037 Основа циментова
3020038 Основа с пълнеж

3020040 Верига, 25 м

JUR000-000-600 Държач за верига

ОСНОВИ И КОЛЧЕТА ЗА 
ОГРАЖДЕНИЯ С МРЕЖИ / 
FENCE SUPPORT – POSTS &
BASES
Дизайн, улесняващ ограждането с мрежи. Кол-
чета с бял цвят и жълт връх, основи с оран-
жев  цвят и пълнеж с пясък за баласт.

КОД / CODE     ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION 
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186 Здраве и Безопасност         Health & Safety

Знаците се nоставят на nодходящо място, на височина и nозиция,
така че да бъдат видяни и разбрани. 

В зави симост от информацията, която съдържат, знаците сa:

Тhе siпgs should bе always put оп а suitable place, height апd positioп,
so they could bе easily sееп апd compreheпded.

Accordiпg to their elaboratioп the types of siпgs are:

• Забраняващи
• Предуnреждаващи 
• Задължаващи
• Указателни 

• Prohibltiпg sigпs
• Warniпg sigпs 
• Obigatory sigпs
• lпdicatiпg siпgs

ЗАБРАНЯВАЩИ ЗНАЦИ / PROHIBITING SIGNS

ЗНАЦИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ПРОТИВОПАЖАРНА ОХРАНА /
SAFETY AND ANTI-FIRE SIGNS

• Знаци-табели
• Знаци-леnенки
• Светещи знаци

• Sigпs
• Labels/slickers 
• Illumiпated/пeoп sigпs

ПРЕДУПРЕЖДАВАЩИ ЗНАЦИ / WARNING SIGNS
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ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗНАЦИ / OBLIGATORY SIGNS

УКАЗАТЕЛНИ ЗНАЦИ / INDICATING SIGNS

Авариен изход АЗ 08 - 1

УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ ЗА ПРОТИВОПОЖАРНО ОБОРУДВАНЕ / 
INDICATING SINGS FOR ANTI-FINE EQUIPMENT



I. ДИРЕКТИВА 89/686

Директива 89/686 определя процедурите по оценка на съот-
ветствието, категоризира Личните Предпазни Средства
(ЛПС) и определя Здравословни изисквания за безопасност
(ЗИИБ) към ЛПС.
Определение за ЛПС: Всяко устройство или средство, пред-
назначено за носене или държане от едно лице, с цел да го
предпази от една или повече опасности за здравето и без-
опасността му.

ЛПС се групират в три категории:
I-ва:  ЛПС с опростена конструкция за защита срещу мини-
мални рискове;
II-ра: Всички ЛПС, освен тези в категория I или тези в кате-
гория III;
III-та: ЛПС със сложна конструкция, предназначени за за-
щита срещу смъртна опасност или срещу опасности, които
могат необратимо да навредят на здравето.

Категория I включва ЛПС, предпазващи от:
– Механични въздействия, чиито ефект е повърхностен;
– Слабо агресивни препарати за почистване;
– Рискове, които възникват при работа с горещи предмети

с температура до 50 °С;
– Атмосферни агенти, които не са екстремни;
– Слаби удари и вибрации;
– Слънчеви лъчи.

Категория III включва:
– Апарати за дихателна защита с филтърно действие;
– Апарати за дихателна защита, включително тези за гмур-

кане под вода;
– Аварийни средства за изпозлване в среда с висока темпе-

ратура 100 °С или повече;
– Аварийни средства за изпозлване в среда с ниска темпера-

тура –50 °С или по-малко;
– ЛПС за защита срещу падане от височина;
– ЛПС срещу електрични рискове.

ЗИИБ: 
– ЛПС трябва да са съвместими с осъществяването на дей-

ността, за която са предназначени;
– Ако е необходимо, да притежават системи за регулиране,

за бързо поставяне или отстраняване, за връзка с друго
устройство.

II. ДИРЕКТИВА 89/ 656

С тази директива се оценява необходимостта за използване
на ЛПС след:
– Анализ и оценка на рисковете;
– Определяне на характеристиките на необходимите ЛПС;
– Избор на ЛПС, маркирани със знака СЕ, като се вземат

предвид специалните характеристики на работното
място и работника. В Директива 89/ 656 се определят и
изискванията към работодателя. Той трябва да гаран-
тира, че ЛПС:

– Съответства на изискванията на Директивата за про-
ектиране на ЛПС 89/ 686;

– Е подходящо за рисковете, за които се използва;
– Съответства на съществуващите условия на работното

място;
– Е избрано като се вземат предвид ергономичните изиск-

вания и здравословното състояние на работника;
– Е по мярка на лицето, което го носи, след евентуално ко-

ригиране;
– Е съвместимо с други ЛПС, които се носят едновременно

с него;
– По принцип е за лична употреба;
– Се осигурява безплатно;
– Винаги е в добро работно състояние чрез необходимата

поддръжка. 

Действаща в Република България нормативна база осно-
вава се на описаните по-горе хармонизирани директиви:
– Закон за Здравословни и безопасни условия на труд

(ЗЗБУТ);

– Наредба № 3: за минималните изисквания за безопасност
и опазване на здравето на работниците при използване на
ЛПС на работното място;

– Наредба № 5: за реда, начина и периодичността за из-
вършване на оценка на риска;

– Наредба № 7: за минималните изисквания за здравословни
и безопасни условия на труд на работните места и при из-
ползване на работното оборудване;

– Наредба за маркировката за съответствие, Обн. ДВ бр. 69
от 23 Август 2005 г., изм. ДВ бр. 66 от 15 Август 2006.

Безопасност при работа: Съвкупност от организационни мерки за подготовка на работниците и служителите и тяхното
обезпечаване при извършване на производствени дейности и поставени задачи (спасяване, евакуация и др.), с необходимите
лични предпазни средства, защитни облекла и определено оборудване, с цел намаляване на риска и предотвратяване на тру-
дови злополуки, заболявания и материални щети.

Борил Ташев

НОРМАТИВНА БАЗА
Директиви, съгласувани от Европейския Комитет по Стандартизация (CEN)

Светът за всички е един,
бъдете част от него Вие
и заедно да се погрижим
за безопасен труд – безавариен!

Комфорт и сигурност
при подходящото решение,
с артикулите на ОЛИМП
човек работи с настроение!



Офис София

1582 София, к-с „Дружба 2“
ул. „Полк. Хр. Арнаудов“ № 11
тел.: 02/ 879 33 90; 91; 92; 93
факс: 02/ 978 15 11
salessf@olympsafety.com

Представителeн магазин
София

1797 София
бул. „Г. М. Димитров“ № 42А
тел.: 02/ 971 99 19
факс: 02/ 971 22 49
salessf@olympsafety.com

Офис Бургас

8000 Бургас, к-с „Лазур“
ул. „В. Петлешков“ № 76
тел.: 056/ 83 90 51, 83 90 52
факс: 056/ 83 90 53
salesbs@olympsafety.com

Представителeн магазин
Бургас

8000 Бургас
ул. „Фердинандова“ № 81
тел.: 056/84 60 66
salesbs@olympsafety.com

Представителeн магазин
Стара Загора

6000 Стара Загора  
кв. Индустриален /срещу ИТА
сервиз/
GSM: 0889 688 078
skladsz@olympsafety.com

Представителeн магазин
Варна

9000 Варна  
Западна пром. зона, База Нова
тел./факс: 052/ 73 30 72
GSM: 0886 750 090
salesdv@olympsafety.com

Представителeн магазин
Девня

9160 Девня  
Промишлена зона
тел.: 05199/ 5060
salesdv@olympsafety.com

) 0700 100 60

www.olympsafety.com
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