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ПРОТИАЕРОЗОЛЬНІ 
РЕСПІРАТОРИ

ПРОТИАЕРОЗОЛЬНІ РЕСПІРАТОРИ  
серії 3М™ AURA™ 9300+

Комфорт обличчя та голови
Дизайн та матеріал

• Унікальний 3-панельний дизайн підійде багатьом формам  
і розмірам обличчя

• Не сковує міміку
• Забезпечує малий опір диханню; ідеально підходить для роботи 

в умовах спеки
• Міцно тримається на обличчі, забезпечуючи комфортне  

та герметичне прилягання
• Пористий матеріал носової частини респіратора і м’яке  

внутрішнє покриття створюють відчуття комфорту
• Надзвичайно легкий

Об’ємна носова панель
• Вигнутий низькопрофільний дизайн чудово підходить для 

контуру носа й очей
• Допомагає забезпечити належний огляд
• Покращує сумісність з окулярами

Знижений опір диханню
• Поєднання переваг протиаерозольного фільтрувального 

матеріалу 3М з передовою технологією низького опору 
диханню

• Ефективність дії фільтра за рахунок зниженої опірності диханню
• Підвищений комфорт

Рельєфна верхня панель
• Допомагає зменшити запотівання окулярів

Клапан дихання ЗМ™ Cool Flow™
• Ефективно запобігає накопиченню тепла і вологи
• Забезпечує прохолоду і комфорт при використанні
• Виводить повітря, що видихається, і мінімізує ризик  

запотівання окулярів

Сумісні із
• Захисними окулярами

Стандартні сфери застосування
• Фармацевтика
• Лабораторії
• Порошкоподібні хімікати

МОДЕЛЬНИЙ  
РЯД

Модель
Класифікація

Рівень 
захисту max

Клапан
Захист

9310+
FFP1

до 4 ГДК

-
пил/аерозоль

9320+
FFP2

до 12 ГДК

-
пил/аерозоль

9312+
FFP1

до 4 ГДК

+
пил/аерозоль

9322+
FFP2

до 12 ГДК

+
пил/аерозоль

9332+
FFP3

до 50 ГДК

+
пил/аерозоль

ПРОТИАЕРОЗОЛЬНІ РЕСПІРАТОРИ
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Р-167V
FFP1

до 4 ГДК

+
пил/аерозоль

Р-367
FFP3

до 50 ГДК

-
пил/аерозоль

ПРОТИАЕРОЗОЛЬНІ РЕСПІРАТОРИ серії Р

7 ДИНАМІЧНИХ ТОЧОК,  
ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ІДЕАЛЬНЕ ПРИЛЯГАННЯ

• Корпус маски в районі рота має квадратну форму  
з міцним каркасом і великим внутрішнім простором

• Праве і ліве крило маски автоматично  
підлаштовується під лицьову структуру користувача

• Носова область спроектована таким чином, щоб 
максимально гнучко поєднуватися з усіма можливими 
формами і розмірами носа

• Верхня права і ліва частина автоматично  
підлаштовується під розміри і форму скроневої кістки 
користувача

• Секція підборіддя формується за структурою  
підборіддя користувача

Дизайн та матеріал 
• Високі або низькі температури не впливають 

на гнучкість і пружність ременів оголовья 
• Респіратор забезпечує високу фільтрацію, низький опір 

диханню і підходить для будь-якої форми обличчя
• Не викликає подразнення шкіри

Носова панель
• Спеціально розроблена носова кліпса, підходить для 

будь-якої форми або розміру носа, а пінистий матеріал, 
що знаходиться всередині маски, забезпечує додатко-
вий комфорт

Клапан видиху
• Спеціально розроблений клапан видиху (модель P-167V, 

P-267V, P-367V) ефективно відводить тепло і зводить 
до мінімуму накопичення вологи всередині респіратора, 
забезпечуючи зручне використання в жарких і вологих 
умовах

• Сертифікат випробування на доломітовий пил гарантує 
захист як мінімум протягом 8 годин

МОДЕЛЬНИЙ  
РЯД

Модель
Класифікація

Рівень 
захисту max

Клапан
Захист

Р-167
FFP1

до 4 ГДК

-
пил/аерозоль

Р-267
FFP2

до 12 ГДК

-
пил/аерозоль

Р-267V
FFP2

до 12 ГДК

+
пил/аерозоль

Р-367V
FFP3

до 50 ГДК

+
пил/аерозоль

Стандартні сфери застосування
• Фармацевтика
• Лабораторії
• Порошкоподібні хімікати

ПРОТИАЕРОЗОЛЬНІ РЕСПІРАТОРИ

Сумісні із
• Захисними окулярами 

Дизайн та матеріал

• Складані респіратори серії А мають класичний дізайн
• Зручні у використанні
• Проста та надійна конструкція дозволяє забезпечити 

надійний захист
• Спеціально розроблений шар термічного склеювання, 

забезпечує стійкість до деформації під час використання
• Всі матеріали, що використовуються є гіпоалергенними
• Моделі А 367 та А 367V мають м’яку носову накладку 

з внутрішньої сторони респіратора для забезпечення 
додаткового комфорта

Носова панель
• Вмонтована носова кліпса знижує ризик нанесення 

травм користувачеві і зберігає свою надійність навіть 
після багаторазового використання

Модель
Класифікація

Рівень 
захисту max

Клапан
Захист

Модель
Класифікація

Рівень 
захисту max

Клапан
Захист

ПРОТИАЕРОЗОЛЬНІ РЕСПІРАТОРИ

ПРОТИАЕРОЗОЛЬНІ РЕСПІРАТОРИ  
серії А

МОДЕЛЬНИЙ  
РЯД

A-167 
FFP1

до 4 ГДК

-
пил/аерозоль

A-267V
FFP2

до 12 ГДК

+
пил/аерозоль

A-167V 
FFP1

до 4 ГДК

+
пил/аерозоль

A-367
FFP3

до 50 ГДК

-
пил/аерозоль

A-267
FFP2

до 12 ГДК

-
пил/аерозоль

A-367V
FFP3

до 50 ГДК

+
пил/аерозоль

Стандартні сфери застосування
• Фармацевтика
• Лабораторії
• Порошкоподібні хімікати

Сумісні із
• Захисними окулярами
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ПРОТИАЕРОЗОЛЬНІ РЕСПІРАТОРИ  
серії VFlex™
Дизайн та матеріали
• Спеціально розроблені вушка для кращої посадки  

на обличчі
• Рельєфна зовнішня поверхня допомагає зберігати 

форму і не притискатися внутрішньою стороною  
до обличчя при вдиху

•  V-подібні складки забезпечують гнучкість  
та еластичність респіратора під час розмови і дихання

• М’який внутрішній шар
• Високоефективний фільтрувальний матеріал 3М™ 

забезпечує ефективну фільтрацію в поєднанні  
з низьким опором диханню

Носова частина
• Регульована носова кліпса забеспечує комфортну 

посадку і надійне прилягання
• Виявляється металодетектором
• М’яка пінна вставка на внутрішній стороні,  

під носовою кліпсою
• Зручність зберігання /транспортування

Стандартні сфери застосування
• Фармацевтика
• Лабораторії
• Порошкоподібні хімікати

МОДЕЛЬНИЙ  
РЯД

9101
FFP1

до 4 ГДК

-
пил/аерозоль

9152R
FFP2

до 12 ГДК

-
пил/аерозоль

9161V
FFP1

до 4 ГДК

+
пил/аерозоль

9162V
FFP2

до 12 ГДК

+
пил/аерозоль

9163V
FFP3

до 50 ГДК

+
пил/аерозоль

ПРОТИАЕРОЗОЛЬНІ РЕСПІРАТОРИ

Модель
Класифікація

Рівень 
захисту max

Клапан
Захист

Сумісні із
•  Захисними окулярами 

2 розміри для різних типів обличчя

МАСКИ 
ТА НАПІВМАСКИ 
ЗІ ЗМІННИМИ 
ФІЛЬТРАМИ
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МАСКИ ТА НАПІВМАСКИ ЗІ ЗМІННИМИ ФІЛЬТРАМИ

БАГАТОРАЗОВІ НАПІВМАСКИ
серії 7500

Наголів’я
• Збалансоване та надійне прилягання
• Знижена кількість точок тиску і напруги

Маска
• Опускається з обличчя для додаткової зручності  

під час перерв
• Розроблена з урахуванням сумісності із засобами 

захисту голови та органів зору
• М’який силіконовий матеріал для комфорту  

і довговічності
• Тонкий шар у носовій частині для більшого комфорту
• Повністю розбирається для кращого обслуговування
• Є повний набір запчастин
• Доступні у трьох розмірах з різним колірним кодуванням
• Мала вага — 136 г

Клапан видиху ЗМ™ Cool Flow™
• Знижений опір видиху
• Полегшене дихання
• Знижене накопичення тепла і вологи
• Відсутність вібрації клапана
• Спрямований вниз потік повітря, що видихається
• Захищений від забруднень

Низькопрофільний дизайн
• Оптимальний огляд
• Поверхня не накопичує бруд
• Знижене запотівання засобів захисту органів зору
• Гладкий на вигляд та дотик

Під’єднання фільтра
• Конструкція подвійного фільтра забезпечує знижений 

опір диханню
• Більш досконалий розподіл ваги і більш збалансоване 

прилягання
• Кращий периферійний огляд
• Безпечне і надійне прилягання
• Візуальні позначки місць кріплення
• Гнучка система для фільтрів від газу, парів і частинок
• Візуально позначене місце під’єднання подачі повітря

Багаторазові напівмаски 3М серії 7500 встановлюють новий стандарт комфорту. Клапан видиху забезпечує підвищену 
надійність. Знижений опір диханню знижує до мінімуму накопичення тепла в масці та підвищує Ваш комфорт. Є три розміри, 
усі мають байонетну систему кріплення, забезпечуючи захист широким діапазоном подвійних легких фільтрів від газів, парів 
і частинок в залежності від Ваших індивідуальних потреб, а також можуть використовуватися з системою подачі повітря 3М.

Напівмаски 3М™ серії 7500

• Напівмаска 3М™ 7501 -  
маленький розмір (сіро-блакитна)

• Напівмаска 3М™ 7502 - 
середній розмір (світло-блакитна)

• Напівмаска 3М™ 7503 -  
великий розмір (темно-синя)

Сумісні із
• Засобами захисту органів зору
• Системою подачі стисненного повітря 3М S-200+

МАСКИ ТА НАПІВМАСКИ ЗІ ЗМІННИМИ ФІЛЬТРАМИ

ПОВНОЛИЦЬОВІ МАСКИ
серії 6000

Маска
• М’яка, гіпоалергенна еластомерна лицьова маска
• Надзвичайно мала вага (400 г) для забезпечення 

високого комфорту

Повнолицьове захисне скло маски
• Широкий огляд
• Полікарбонатне захисне скло маски,  

стійке до подряпин і ударів відповідно до EN166  
маркування «В»

Наголів’я з чотирма лямками
• Легко надягається та знімається
• Добре збалансований

Клапан 3М™ Cool Flow
• Знижений опір видиху
• Більш легке дихання
• Знижене накопичення тепла і вологи
• Відсутність вібрації клапана
• Спрямований вниз потік повітря, що видихається
• Знижено до мінімуму накопичення бруду  

для збереження чистоти
• Гладкий на вигляд та дотик

Під’єднання фільтра
• Конструкція з подвійним фільтром знижує опір диханню
• Більш досконалий розподіл ваги і більш збалансоване 

прилягання
• Покращений периферійний огляд
• Безпечне і надійне прилягання
• Гнучка система фільтрів захисту від газу, парів, частинок
• Візуально відмічене місце під’єднання подачі повітря

Плюс
• Доступні у трьох розмірах з різним колірним  

кодуванням: 
6700 — малий (світло-сірий) 
6800 — середній (сірий) 
6900 — великий (темно-сірий)

Маски 3М серії 6000 багаторазового використання прості в користуванні і комфортні для користувача. Отвір для видиху 
забезпечує збільшену довговічність і допомагає зберігати маску незабрудненою. Поставляються у трьох розмірах, усі маски 
мають систему байонетного кріплення, яка дозволяє прикріплювати широкий ряд подвійних легких фільтрів для захисту  
від газів, парів і частинок в залежності від Ваших індивідуальних потреб.

Повнолицьова маска 3М 6000

• Повна маска 3M 6700 (маленький розмір)
• Повна маска 3M 6800 (середній розмір)
• Повна маска 3М 6900 (великий розмір)

Сумісні із
• Системою подачі стисненого повітря 3М тм S-200+

Аксесуари до повнолицьової маски

• Серветки для чищення  
лицьового ущільнювача 3М™ 105

• Сумка для повнолицьової маски 
3М 107
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ФІЛЬТРИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ З МАСКАМИ ТА НАПІВМАСКАМИ ЗІ ЗМІННИМИ ФІЛЬТРАМИ
3M розробила широкий асортимент фільтрів для використання з напівмасками та повними масками свого виробництва,  
що забезпечує ефективний захист від газів, парів та частинок. Унікальна байонетна система приєднання фільтра забезпечує 
простоту використання — достатньо лише вставити фільтр на місце та закріпити.

Фільтр Рівень 
захисту Захист від

Фільтри для захисту від пилу та аерозолю 3M™ серії 2000

2125 P2 R твердих та рідких частинок

2128 P2 R твердих та рідких частинок, плюс захист від озону 10 ГДК  
та від органічних парів/кислих газів нижче ГДК

2135 P3 R твердих та рідких частинок

2138 P3 R твердих та рідких частинок, плюс захист від озону 10 ГДК  
та від органічних парів/кислих газів нижче ГДК

Фільтри для захисту від пилу та аерозолю 3M™ серії 5000

5911 P1 R твердих та рідких частинок

5925 P2 R твердих та рідких частинок

5935 P3 R твердих та рідких частинок

501 - тримач фільтра

603 - платформа фільтра

МАСКИ ТА НАПІВМАСКИ ЗІ ЗМІННИМИ ФІЛЬТРАМИ

Фільтри для захисту від пилу та аерозолю 3M™ серії 6000

6035 P3 R твердих та рідких частинок — у твердому пластиковому корпусі  
для використання у важких умовах

6038 P3 R
твердих та рідких частинок, газу фтороводню до 30 ppm  

та для зменшення подразливої дії органічних парів та кислотних газів 
нижче за ГДК у твердому пластиковому корпусі для використання  

у важких умовах

Фільтри для захисту від газів та парів 3M™ серії 6000

6051 А1 органічних газів та парів (температура кипіння > 65 °C)

6054 К1 аміаку та похідних

6055 А2 органічних парів (температура кипіння > 65°C)

6057 АВЕ1 органічних парів (температура кипіння > 65°C),  
неорганічних парів та кислих газів

6059 АВЕК1 органічних парів (температура кипіння > 65°C),  
неорганічних парів, кислих газів, аміаку та його похідних

6075 А1  
+ формальдегід органічних парів (температура кипіння > 65°C) та формальдегіду

Фільтри для захисту від газів, парів, пилу та аерозолю 3M™ серії 6000

6096 A1 HgP3 R органічних парів (температура кипіння > 65°C),  
ртутних парів, пилу та аерозолю

6098 AXP3 NR одиничних складних органічних парів (температура кипіння < 65°C), 
пилу та аерозолю

6099 A2B2E2 
K2P3R

органічних парів, неорганічних парів та кислотних газів  
(температура кипіння > 65°C), аміаку, похідних, пилу та аерозолю
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НАПІВМАСКИ  
серії Force™ 8
Force™ 8 надзвичайно легка, проста в догляді напівмаска. 
Доступна в трьох розмірах (S, M, L), що дає можливість бути впевненим у відмінній посадці  
і винятковому рівні продуктивності. 

• Комфорт і надійність  
Напівмаска з міцного термопластич-
ного матеріалу представлена в трьох 
розмірах.  
Повністю регульоване чотирьох-
точкове оголов’я забезпечує щільне 
прилягання.

• Клапан виготовлений з силікону, 
що дає можливість використання 
напівмаски при дуже низьких  
температурах. 
Клапан Typhoon™ забезпечує низь-
кий опір диханню при використанні 
напівмаски.

• Низькопрофільна конструкція 
Force™ 8  
забезпечує чудову видимість, дозво-
ляючи ефективно використовувати 
полумаску з іншими типами засобів 
індивідуального захисту

Сумісні із
• Засобами захисту органів зору

МАСКИ ТА НАПІВМАСКИ ЗІ ЗМІННИМИ ФІЛЬТРАМИ МАСКИ ТА НАПІВМАСКИ ЗІ ЗМІННИМИ ФІЛЬТРАМИ

• Одягніть на голову і відрегулюйте 
ремені оголів'я так, щоб напівмас-
ка або півноліцьова маска щільно 
прилягала до обличчя.

• Стисніть кришки фільтрів з верхньої 
та нижньої сторони, щоб заблокувати 
потрапляння повітря в підмасочний 
простір через фільтри.

• Дивіться прямо і відрегулюйте 
маску поки не відчуєте відсутність 
попадання повітря в підмасочний 
простір при затиснутому фільтрі.  
Повторіть, дивлячись вгору, вниз, 
вліво та вправо.

ОДЯГНІТЬ СТИСНІТЬ ПЕРЕВІРТЕ

™

Щоденна впевненість у захисті. Тест на щільність прилягання обнадіює, але як Ви можете бути впевнені,  
що наділи маску правильно кожен раз, коли входите в небезпечну зону? За допомогою фільтрів PressToChek™  
Ви можете миттєво перевіряти щільність прилягання при кожному надяганні напівмаски або півнолицьової маски.

Фільтрація PressToChek™

Фільтр PressToChek™ дозволяє повітрю проходити 
через всю площу фільтруючого матеріалу

P3RD A2 P3RD ABEK1 P3RD

— ЩОДЕННА ВПЕВНЕНІСТЬ У ЗАХИСТІ
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ПОВНОЛИЦЬОВІ МАСКИ  
серії Force™10 Typhoon™
Force™ 10 Typhoon™ надзвичайно легка, проста в догляді повнолицева маска з панорамним лінзою. 
Доступна в трьох розмірах (S, M, L), що дає можливість бути впевненим у відмінній посадці і винятковому 
рівні продуктивності. Передбачає можливість використання, як з класичними фільтрами, так і з фільтрами 
PressToChek™.

• Легка і зручна.  
Комфорт є ключовою особливістю 
цієї надлегкої повнолицьової маски,  
а оголів’я охоплює голову користувача, 
забезпечуючи комфорт і надійний 
захист протягом всього робочого дня.

• Щоб виявити п’ять найбільш 
поширених типів обличь було 
проведено велике дослідження 
NIOSH (ISO 16976-2). Використову-
ючи результати даного дослідження 
компанія JSP в цифровому форматі 
оптимізувала ергономіку лицьового 
ущільнювача для максимальної 
сумісності з різними типами обличь 
користувачів.

• Маска доступна у трьох розмірах 
(малому, середньому і великому) для 
забезпечення щільної герметизації  
і високого рівня захисту користувачів 
з різноманітними формами обличь.

МАСКИ ТА НАПІВМАСКИ ЗІ ЗМІННИМИ ФІЛЬТРАМИ МАСКИ ТА НАПІВМАСКИ ЗІ ЗМІННИМИ ФІЛЬТРАМИ

• Легкість обслуговування. Повнолицьова маска Force™ 10 Typhoon™ 
була розроблена таким чином, щоб процес розбирання,  збирання  
і технічного обслуговування був максимально простим і легким.  
Для користувачів доступні запасні частини.

• Клапан виготовлений з силікону, що дає можливість використовувати  
полумаску при дуже низьких температурах.  
Клапан Typhoon™ забезпечує низький опір диханню при використанні 
маски.

• Лінза першого оптичного класу забезпечує панорамний огляд  
з мінімальними спотвореннями. Відповідно до стандарту EN166 лінза  
забезпечує захист від ударів середньої енергії, випробувано з використанням 
6 мм сталевої кульки на швидкості 120 м/с. Поставляється в комплекті  
зі змінною захисною плівкою для продовження терміну служби лінзи.

• Фільтри PressToChek™ — це найпростіший спосіб, щоб переконатися  
в надійності Вашого захисту. Це можливість проводити фит-тест при 
кожному надяганні маски. Просто одягніть, затисніть фільтри і зробіть вдих!

Для вірного вибіру розміру маски зверніться до представників ТОВ «КОМПАНІЯ «БІКО», які нададуть 
Вам спеціальний вимірювальний пристрий.
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       Тип фільтру 

 Найменівання
P3 A2 P3 ABE K1 P3 ABE K1 P3 ABE K1 P2 ABE K1

Органічні пари (A) Х Х Х Х Х

Неорганічні пари (B) Х Х Х Х

Пари кислих газів (E) Х Х Х Х

Пари аміаку (K) Х Х Х Х

Неприємні запахи Х Х Х Х Х

Пил (P) Х Х Х Х Х

Аерозолі Х Х Х Х Х

Фарби на водній 
основі

Х Х Х Х Х

Фарби на основі 
розчинника

Х Х Х Х Х

Підготовка до 
фарбування

Х Х Х Х Х

Уайт спірит Х Х Х Х Х

 Хлор Х Х Х Х

Знищення бур΄янів 
(гербіциди)

Х Х Х Х

Кислотна обробка 
цегли

Х Х Х Х

Формальдегід Х Х Х Х

Волокна та 
скловолокно

Х Х Х Х Х

Штукатурка Х

Різання бетону / 
каменю

Х

Деревообробка Х Х Х Х Х

МДФ (механічна 
обробка)

Х Х Х

Зварювальні роботи Х

Переміщення грунту Х Х

ФІЛЬТРИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ З НАПІВМАСКОЮ АБО ПОВНОЛИЦЬОВОЮ МАСКОЮ JSP

МАСКИ ТА НАПІВМАСКИ ЗІ ЗМІННИМИ ФІЛЬТРАМИ МАСКИ ТА НАПІВМАСКИ ЗІ ЗМІННИМИ ФІЛЬТРАМИ

AB1 P2 AB1 A2 P3 A1 P2 A2 A1 P3 P2

Х Х Х Х Х Х

Х Х

Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х

Х Х

Х Х Х Х

Х Х

Х Х Х Х Х

Х

Х

Х Х Х Х Х

Х

Х

Розроблені для використання з напівмасками або масками виробництва JSP фільтри мають байонентне кріплення 
та забезпечують захист від пилу, аерозолів та газів.
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РЕСПІРАТОРНІ 
СИСТЕМИ

РЕСПІРАТОРНІ СИСТЕМИ

СИЛОВИЙ ТУРБОБЛОК ПОДАЧІ ПОВІТРЯ 
TR-600 3M™ та TR-300 3M™ Versaflo™

• Три потужності подачі повітря, які обирає користувач,  
що максимально збільшує комфорт

• Контрольований потік повітря забезпечує стабільність 
потоку при розрядженні  акумуляторної батарейки  
та по мірі забруднення фільтру

• Дисплей показує стан зарядки акумуляторної батарейки  
та навантаження  на аерозольний фільтр під час 
використання

• Стан зарядки показується на світлодіодному дисплеї.

• Турбоблок не потребує калібрування з боку користувача

• Сигнал звукового, візуального та  вібруючого сповіщення  
про низький заряд акумуляторної батарейки та/або потік 
повітря

• Простий для чищення ремінь 

• Опція високоміцного ременя для робіт у гарячому  
середовищі або жорстких умовах  експлуатації забезпечує 
більш тривалий термін служби та іскро-/ вогнестійкість

• Придатний для душового знезараження

• Затверджені відповідно до ДСТУ EN 12941:2004  
клас TH2 або TH3 залежно від наголовника

Стандартні сфери застосування
• Медична допомога та охорона здоров'я
• Виробництво фармацевтичних 

препаратів
• Хімічна обробка

АКСЕСУАРИ 
Фільтр

• Фільтр грубого очищення
• Аерозольний фільтр
• Аерозольний фільтр/Органічні випари/ кислотні гази
• Фільтр A1P
• Фільтр A2P
• Фільтр ABE1P
• Фільтр ABE2K1HgP

Акумуляторні батарейки 
Зарядний пристрій

АКСЕСУАРИ 
Фільтр

• Фільтр грубого очищення
• Аерозольний фільтр
• Аерозольний фільтр/ органічний пари нижче ГДК
• Аерозольний фільтр/ кислотні гази нижче ГДК  

(Фтороводень до 10 ГДК)
Акумуляторні батарейки 
Зарядний пристрій

Силовий респіратор TR 300 3M™ Versaflo™ надає захист  
від аерозолів в той час, як TR 300 3M™ Versaflo™ додатково 
забезпечує захист від газів та випарів або комбінований 
захист.

Турбоблок можна легко, інтуїтивно зрозуміло та просто 
перемикати між кількома режимами повітряних потоків.

Сучасна, низькопрофільна конструкція тримає вагу близько 
до задньої частини, що забезпечує більший комфорт.

Використовуються разом з наголовним капюшоном  
або головною накидкою.

Захист тільки від аерозолів (опціональна можливість захисту  
при подразливій дії органічного випару та кислого газу до 1 ГДК)

TR-600

TR-300
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СИСТЕМА ПОДАЧІ СТИСНЕНОГО ПОВІТРЯ 
V- серії 3M™ Versaflo™

Регулятор з охолодженням повітря 
V-100 E 3M™ Versaflo™  

• Індивідуальне налаштування та постійний регульований 
потік повітря

• Повітряний потік170-305 л/хв.

• Змінний, вбудований фільтр з активованим вугіллям

• Вбудований шумоглушник

• Шарнірне з’єднання на ремені

• Свист, що попереджує про низький тиск

• Під’єднання подачі стисненого повітря двосторонньої дії

• Затверджені відповідно до ДСТУ EN 14594:2008 клас 
2A/3A або 2B/3B залежно від наголовника

Регулятори V-100 E 3M™ Versaflo™ та V-200 E 3M™ Versaflo™ дозволяють користувачам охолоджувати (V-100E )  
або нагрівати (V-200E) повітря на 28°C, що є добрим вибором для робітників, які зазнають впливу не комфортних гарячих  
або холодних температур.

Регулятор подачі стисненого повітря

V-500 E 3M™ Versaflo™. Збалансований регулятор V-500 E 
Versaflo, спеціально призначений для використання  
з наголовником, капюшоном або головною накидкою  
забезпечує рівномірний потік повітря, безпеку та комфорт.

Регулятор з нагрівом повітря 
V-200 E 3M™ Versaflo™

РЕСПІРАТОРНІ СИСТЕМИ РЕСПІРАТОРНІ СИСТЕМИ

СИСТЕМА ПОДАЧІ СТИСНЕНОГО ПОВІТРЯ 
3M™ S-200+

• Легка вага та збалансована система з постійним  
обдуванням обличчя потоком повітря для створення  
прохолоди та більш зручного носіння

• Кнопка регулювання потоку повітря, яку можна блокувати, 
надає повний контроль над усім діапазоном вхідного тиску

• НОВИНКА! З’єднання подвійної дії

• Допомагає мінімізувати ризик випадкового від’єднання 
під час використання, надаючи Вам підвищену впевненість 
у захисті

• Лите з’єднання з нержавіючої сталі пропонує покращену 
корозійну стійкість у складних умовах

• НОВИНКА! Перевірено відповідно до директиви ATEX

• Проведене оцінювання відповідно до вимог директиви 
ATEX та відповідно до EN13463-1 для не електричного 
обладнання*

• Придатна для використання у середовищах IIB 2GD  
за певних умов

• Випробувана та затверджена відповідно до ДСТУ EN 
14594:2008

• Відповідає вимогам найвищого рівня захисту, клас 4B  
для респіраторів з подачею безперервного потоку  
стисненого повітря, під’єднаних до повної маски

• Легко обслуговувати, запасні частини та аксесуари можна 
замінити швидко, легко та інтуїтивно

• Жорстке, випробуване байонетне під’єднання до лицевої 
маски та фільтру забезпечує зручне прилягання з відчут-
тям безпеки

• Низькопрофільний дихальний шланг вузького діаметру 
для легкого руху, що допомагає зменшити незручність  
під час роботи

Респіраторна система подачі повітря S-200+ 3M™  
є зручною та універсальною респіраторною системою  
подачі повітря для використання з напівмасками та повними 
масками 3M™ серії 6000 та 3M™ серії 7500. Система може 
використовуватися як стандартна респіраторна система 
повітроводу або у подвійному режимі з резервним фільтром, 
коли подача повітря від’єднана. Розроблена для надання 
додаткового комфорту та безпеки, S-200+ відрізняється 
запобіжними з’єднаннями подвійної дії, щоб допомогти 
мінімізувати ризик випадкового від’єднання під час викори-
стання, та функцією регулювання потоку повітря, щоб можна 
було управляти повітрям.

Стандартні сфери застосування
• Фармацевтика
• Лабораторії
• Порошкоподібні хімікати

Дозволи для системи подачі стисненого
повітря 3M™ S-200+
ДСТУEN14594 EN14594:2008
НКЗ**: Напівмаски 3M (клас 3A/B) = 200,  
повні маски 3M (клас 4A/B) = 2000
Діапазон тиску: 3.0 — 7.0 бар Діапазон тиску  
(з під’єднаним допоміжним пневматичним інструментом): 
4.5-7.0 бар Максимальний тиск: 10 бар

*при використанні з рекомендованою повною маскою 3Мтм виріб відповідає 
вимогам для пристрою класу 4 А/В. При використанні з рекомендованою 
напівмаскою 3Мтм виріб відповідає вимогам для пристрою класу 3 А/В.
** Номінальний коефіцієнт захисту — число, що отримане з максимального 
відсотку загального проникнення усередину, яке дозволяється  
у відповідних європейських стандартах для даного класу пристроїв  
захисту органів дихання.
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РЕСПІРАТОРНІ СИСТЕМИ

РЕСПІРАТОРНІ СИСТЕМИ
Головні накидки з інтегрованими підвісками 3M™ 
Versaflo™ серії S

Властивості та переваги 

• Легкі та просторі
• Чудовий розподіл потоку повітря для поліпшення комфорту, 

низького рівня шуму та зменшення запотівання
• Чудове поле огляду, особливо у напрямку вниз,  

зі зменшеною кривиною для зменшення відбивань 
світла та відблисків

• Відповідає найсуворішим вимогам до робочих  
характеристик засобів захисту органів дихання (TH3) 
для цього типу виробів, при використанні з пристроєм 
подачі повітря 3M™

• Захист очей та обличчя відповідно до EN 166  —  
бризки рідини та слабкі механічні удари

• Закриває голову, волосся, шию та плечі

Головні накидки та капюшони з інтегрованими підвісками 
3M™ Versaflo™ серії S можуть підійти до сфер застосувань, 
які вимагають частої заміни всього наголовника, таких як 
виробництво фармацевтичних препаратів, або для ситуацій, 
коли зовнішня тканина забруднюється менше. Будь який 
вузол підвіски та повітрозабірних компонентів можна  
швидко зняти.

Стандартні сфери застосування
• Медична допомога та охорона здоров'я
• Виробництво фармацевтичних 

препаратів
• Хімічна промисловість

Накидка S-433
Забезпечує захист шиї та плечей

Матеріал тканини: 
2-Шаровий поліпропіленовий 
спанбонд/ламінована плівка

Матеріал щитка: ПЕТГ

ЗАХИСТ 
ОРГАНІВ ЗОРУ
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Маркування лінзи

Позначки

Тип фільтра

Сфера застосування

Ступень затемнення

Механічна стійкість

Покриття лінз

Оптичний клас

Маркування оправи

ЗАХИСТ ОРГАНІВ ЗОРУ

2с-1.2  БІКО  1 ВТ 9 КТ

Тип фільтра Логотип 
виробника

Механічна 
стійкість

Сфера 
застосування

Покриття 
лінз

Оптичний 
клас

БІКО EN 166 349 BT

Логотип 
виробника

№ стандарту

Механічна 
стійкість

Сфери  
застосування

2 Ультрафіолетовий фільтр

2с Ультрафіолетовий фільтр  
з добрим кольоровим сприйняттям

4 Інфрачервоний фільтр

5 Протисонячний фільтр

6 Протисонячний фільтр  
з інфрачервоною специфікацією

3 Краплі або сплески

4 Великі частинки пилу (>5 мікрон)

5 Газ та дрібні частинки пилу (>5 мікрон)

8 Короткий ланцюг електричної дуги

9 Розплавлений метал

1.2 Прозорий або жовтий

1.4 Світло-коричневий (блокування синього світла)

1.7 Дзеркальний (ІО)

2 Помаранчевий 

2.5 Бронзовий або сірий

3.1 Червоно-дзеркальний, сірі поляризаційні

F Удар низької енергії (металева куля вагою 
0,86 гр, діаметр 6 мм, швидкість 45 м/с)

B Удар середньої енергії (металева куля вагою 
0,86 гр, діаметр 6 мм, швидкість 120 м/с)

A Удар високої енергії (металева куля вагою 
0,86 гр, діаметр 6 мм, швидкість 190 м/с)

T
Символ «Т» відразу після символу механічної 
стійкості позначає можливість використання 
за екстремальних температур (-5°С/ +55°С)

K Опірність ушкодженню поверхні дрібними 
частинками

N Опірність затуманенню лінз

1 Постійне використання

2 Переривисте використання

3 Випадкове використання

5

KN

Не містить 
металевих 

частин

Довжина 
дужки, що 

регулюється

Покриття лінз, 
що відповідає 
вимогам EN 

щодо опірності 
затуманенню та  
пошкодженню

Нахил лінзи,  
що регулюється

Легка вага

Для 
використання 
з коригуючими 

окулярами

Покриття 
лінз від 

затуманення 
AF 

(Anti-fog) 

Носова 
частина, 

що регулюється

М’яка  
носова 
частина

Покриття 
лінз від 

пошкодження 
AS 

(Anti-scratch)

М’які дужки

Кривизна 
лінзи

ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ ВІДКРИТОГО ТИПУ

ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ 3M™  
SecureFit™ серії 200
Компанія 3M розробила лінійку захисних окулярів, 3M™ SecureFit™, які оснащені запатентованою 3M™ Технологією  
Розсіювання Напруження, засновану на наукових антропометричних дослідженнях 3M. Ця унікальна технологія дозволяє  
дужкам природним чином підлаштовуватися під профіль користувача, забезпечуючи акуратне, стильне та надійне прилягання  
окулярів до обличчя різних людей без шкоди для безпеки. Мають покриття, що захищає від подряпин та запотівання.

Дизайн
• Гладка, обтічна форма
• Міцна конструкція дужок забезпечує довговічність  

та скорочує необхідність регулювання

Підвищений рівень захисту
• Забезпечує повний захист області очниці від ударів
• Інтегрований бічний екран забезпечує додатковий 

захист навколишніх тканин
• Оптичний клас 1

Зручність
• Мають Технологію Розсіювання Напруження
• Постійна сила тиску дужок навіть для різних розмірів 

голови
• Зменшення зісковзування дужок під час рухів головою 

на робочому місці
• Авторегулювання дужок для надійного прилягання
• Вага лише 18 г

Модель Колір лінзи Маркування лінз 

SF201AS/AF-EU прозорий 2С-1.2 1 FT
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ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ ВІДКРИТОГО ТИПУ

ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ 3M™ 
SecureFit™ серії 400

3M Технологія Розсіювання Напруження покращує прилягання, оскільки дужки природним чином підлаштовуються  
до індивідуальних розмірів. В результаті збільшується комфорт завдяки зменшенню тиску на вуха.

Дизайн
• Гладка, обтічна форма
• Міцна конструкція дужок забезпечує довговічність  

та скорочує необхідність регулювання

Підвищений рівень захисту
• Забезпечує повний захист від ударів
• Інтегрований бічний екран забезпечує додатковий 

захист навколишніх тканин
• Полікарбонатні лінзи поглинають 99,9% УФ спектру  

А та В
• Оптичний клас 1

Зручність
• Мають Технологію Розсіювання Напруження
• Постійна сила тиску дужок навіть для різних розмірів 

голови
• Зменшення зісковзування дужок під час рухів головою 
• Авторегулювання дужок для надійного прилягання
• Вага лише 19 г
• М’які дужки з подвійними точками контакту  та регульо-

вані носові фіксуючі накладки для кращого прилягання  
та комфорту

Модель Колір лінзи Маркування лінз 

SF401AF-EU прозорий 2C-1.2 1FT

ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ ВІДКРИТОГО ТИПУ

ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ 
Steath™ 16g

Найлегші у світі захисні окуляри   з ультратонкими та оптично ідеальними лінзами. 
Завдяки тому, що захисні окуляри STEALTH™ 16g мають тонку лінзу, вони пропускають більше світла, зменшуючи напругу очей. 
Надзвичайно мала вага робить використання окулярів ледве помітним для користувача.

Властивості та переваги
• Вага лише 16 г
• Надзвичайно тонкі лінзи
• Носова частина має форму, що відповідає більшості 

форм обличчя, для кращого прилягання  та комфорту
• Дужки, що забезпечують надійне охоплення голови 

користувача

Модель Колір лінзи Маркування лінз 

Stealth™ 16g прозорий 2С-1.2 1 F T KN

Stealth™ 16g прозорий 2С-1.2 1 F T K

Stealth™ 16g жовтий 2-1.2 1 F T K

Stealth™ 16g сірий 5-2.5 1 F T K

9,5KN
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ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ ВІДКРИТОГО ТИПУ

ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ Eiger™

Захисній окуляри EIGER ™ — це спортивний дизайн  
в поєднанні з унікальною технологією Flexofit.

• Технологія Flexofit - м,які накладки на дужках окулярів,  
зменшують тиск для максимального комфорту

• Обтічна форма для підвищеного бічного захисту
• Оптимальна кривизна лінзи
• Відмінне охоплення та поле зору
• Захист брів
• М,яка носова частина, що регулюється
• Надійно охоплюють голову користувача
• Вага 31 г
• Діелектричні. Без металу
• М,яка вставка та ремінець забеспечують додатковий 

захист навіть у екстремальних умовах

Модель Колір лінзи Маркування лінз 

Swiss One Eiger™ прозорий 2С-1.2 1 FT KN

Swiss One Eiger™ сірий 5-3.1 1 FT KN

Swiss One Eiger™  
М´яка вставка та ремінець -

9KN

ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ ВІДКРИТОГО ТИПУ

ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ 
Coverlite™
Властивості та переваги
• Мякі накладки на дужках окулярів, щоб зменшити тиск  

та зісковзування під час роботи
• Надійне охоплення голови, що не потребує додаткового 

регулювання
• Можливість використовувати з коригуючими окулярами
• Регулювання нахилу лінзи для оптимального прилягання
• Бічний захист
• Вентильований надбрівний захист
• Вага 35 г

Модель Колір лінзи Маркування лінз 

Coverlite™ прозорий 2С-1.2 1 FT

Coverlite™ прозорий 2С-1.2 1 FT KN

Coverlite™ помаранчевий 2-2 1 FT

Coverlite™ сірий 5-3.1 1 FT

Coverlite™ сірий 5-3.1 1 FT KN

Coverlite™ інфрачервона з затемненням 5 1 FT

KN 2,5
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ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ

Steath Hybrid це окуляри, що можуть легко перетворюватися  
з відкритих у закриті та навпаки. У комплект входять 
окуляри, м яка пінна вставка, змінний ремінець та змінні 
дужки.

При використанні окулярів з головним ремінцем, вони 
забезпечують захист від ударів середньої енергії (120 м/с), 
а при використанні з дужками – низької енергії (45 м/с). 
Обидва варіанти забезпечують захист від УФ випроміню-
вання, пилу та твердих часток.

9,75

ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ Steath™ Hybrid

Властивості та переваги
• Можливість регулювання нахлу лінзи дозволяє  

здійснювати індивідуальну підгонку захисних окулярів
• М’яка накладка забезпечує комфорт (навколо носа  

та очей), забезпечуючи при цьому вентиляцію
• Змінна лінза (сіра та прозора) дозволяє користувачам 

проводити заміну лінзи відповідно до різних застосувань

Модель Колір лінзи Маркування лінз 

Stealth™ Hybrid прозорий 2С-1.2 1 B KN

Stealth™ Hybrid Змінна лінза сірий, прозорий 2С-1.2 1 B KN 
5-2.5 1 B KN

Stealth™ Hybrid Змінний ремінець - -

Stealth™ Hybrid Змінні дужки - -

KN

ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ ЗАКРИТОГО ТИПУ

ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ 3M™  
Comfort Line серії 2890

Захисні окуляри 3M™ Comfort Line серії 2890 мають сучасний тонкий дизайн і доступні в чотирьох різних варіантах з лінзами 
з ацетату або полікарбонату та непрямою вентиляцією або герметичні. Підійдуть для ряду різних завдань, де необхідні  
універсальні, зручні закриті захисні окуляри. Cпеціальні канали всередині оправи для носіння разом з коригуючими окулярами.

Дизайн
• Сучасний дизайн, легкі, відмінне прилягання

Підвищений рівень захисту
• Герметичний дизайн (моделі 3M™ 2890S і 3M™ 2890SA) 

допомагає забезпечити захист від рідин, пилу, небезпечних 
газів і парів

• Непряма вентиляція (моделі 3M™2890 і 3M™ 2890A) 
для кращої циркуляції повітря, комфорту під час носіння 
та зменшення запотівання під час роботи у спекотному 
або вологому середовищі

• Варіант з ацетатною лінзою (моделі 2890A і 2890SA) 
для стійкості до хімікатів і захисту від частинок з низькою 
енергією (Позначення FT згідно EN166)

• Варіант з полікарбонатною лінзою (моделі 2890  
і 2890S) захищає від частинок з середньою енергією 
(Позначення BT згідно  EN166 )

• Надзвичайно ефективне покриття проти подряпин  
забезпечує довговічність (лише моделі 2890 і 2890S)

• Протитуманне покриття зменшує запотівання  
та забезпечує гарну видимість

• УФ-захист надійно захищає від зазначених рівнів  
шкідливого УФ- випромінювання

• Лінзи в моделі 2895S відповідають вимогам світлопро-
пускної здатності для зварювальних фільтрів стандарту 
ЕN169. Цей продукт захищає від частинок з середньою 
енергією лише за кімнатної температури

Модель Опис Колір лінзи Маркування лінз 

2890 полікарбонатна лінза, 
непряма вентиляція

прозорий 2С-1.2 1 BT 9 KN

2890A ацетатна лінза,  
непряма вентиляція

прозорий 2C-1.2 1 FT N

2890SA ацетатна лінза, 
герметичні

прозорий 2C-1.2 1 FT N

Сумісність
• Ідеальне поєднання з респіраторами  

3M™ 9300 серії та напівмасками  
3M™ серії 7500

Зручність
• Ремінець, що легко регулюється, для стабільного  

і комфортного носіння
• Поворотний фіксатор ремінця для зручного персонального 

налаштування
• Змінні лінзи в моделях 2890/2890S, 2890A/2890SA

KN
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ЗАКРИТІ ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ 3M™  
Fahrenheit™ Comfort
Закриті захисні окуляри 3M™Fahrenheit Comfort мають сучасний тонкий дизайн і доступні з ацетатними або полікарбонатними 
лінзами з непрямою вентиляцією або герметичні. Підійдуть для ряду різних завдань, де необхідні універсальні, зручні закриті 
захисні окуляри. Cпеціальні канали всередині оправи для носіння разом з коригуючими окулярами.

Дизайн
• Сучасний дизайн, легкі, відмінне прилягання

Підвищений рівень захисту
• Аеродинамічна форма з циліндричною лінзою  

для кращого поля огляду
• Система непрямої вентиляції для запобігання запотіванню, 

потраплянню рідин і пилу (лише у вибраних моделях)

Зручність
• Широкий еластичний нейлоновий ремінець  

(ширина 25 мм), що легко регулюється завдяки системі 
пряжок та поворотному механізму фіксатора

• Неопреновий ремінець для кріплення, легко чистити,  
спеціально для харчової промисловості (у вибраних 
моделях)

ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ ЗАКРИТОГО ТИПУ

Модель Опис Колір лінзи Маркування лінз 

71360-00011М
полікарбонатна лінза,  
непряма вентиляція

прозорий 1 B T

71360-00013М
ацетатна лінза,  

непряма вентиляція
прозорий 1 F 9

71360-00015М
ацетатна лінза,  

герметичні
прозорий 1 F 9

ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ Profile™
Захисні окуляри PROFILE ™ - це поєднання ергономічного 
дизайна та надзвичайно малої ваги. 
Випускаються у кількох версіях: полікарбонатна або  
ацетатна лінза, вентильована або герметична конструкція, 
а також для зварювальних робіт.

Властивості та переваги
• Сучасний, плаский дизайн
• Легкі (ацетатна лінза 86 г, полікарбонатна лінза 99 г) 
• Відмінне прилягання
• Посилений захист проти подряпин, протитуманне 

покриття
• Варіант з ацетатною лінзою для стійкості до хімікатів  

і захисту від частинок з низькою енергією
• Варіант з полікарбонатною лінзою захищає від частинок 

з середньою енергією
• Ремінець, що легко регулюється, для стабільного  

і комфортного носіння
• Поворотний фіксатор ремінця для зручного  

персонального налаштування
• Випускається з непрямою вентиляцією або як  

герметична версія

ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ ЗАКРИТОГО ТИПУ

Модель Опис Колір лінзи Маркування лінз 

 Profile™
полікарбонатна лінза,  
непряма вентиляція

прозорий 2C-1.2 1 9 BT KN

 Profile™
полікарбонатна лінза,  

герметичні
прозорий 2C-1.2 1 9 BT KN

 Profile™
ацетатна лінза,  

непряма вентиляція
прозорий 2C-1.2 1 FT N

 Profile™
ацетатна лінза,  

герметичні
прозорий 2C-1.2 1 FT N

KN 5,5
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ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ ЗАКРИТОГО ТИПУ

ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ EVO® GoggleTM

ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ AtlanticTM

Властивості та переваги
• Ремінець оголів’я, що легко регулюється
• Низький профіль, що дає можливість зручного  

використання з каскою або каскеткою
• Можливе кріплення на каску за допомогою додаткового 

кріплення
• Внутрішній обтюратор виготовлений з EVA піни,  

що забезпечує комфортне прилягання
• Додатково можна укомплектувати вставкою  

для коригуючих лінз
• Модель с подвійною лінзою дозволяє використовувати 

окуляри при низьких температурах, а також при великих 
перепадах тиску або температур

• Сумісні з коригуючими окулярами

Властивості та переваги
• М’який корпус та широкий ремінь оголів’я дають повне 

відчуття комфорту користувачу 
• Ремінець, що легко регулюється
• Оптимальне прилягання до багатьох видів облич
• Захист від рідин, пилу та розплавленого металу
• Непряма вентиляція для більшого комфорту 

при використанні
• Сумісні з коригуючими окулярами

Модель Опис Колір лінзи Маркування лінз 

EVO® GoggleTM Полікарбонатна лінза, непряма вентиляція Прозорий 2С-1.2 1 ВТ 349 N

EVO® GoggleTM Подвійна полікарбонатна лінза, непряма вентиляція Прозорий 2С-1.2 1 ВТ 349 KN

EVO® GoggleTM Ацетатна лінза, герметичні Прозорий 2С-1.2 1 ВТ 3459 N

Модель Опис Колір лінзи Маркування лінз 

AtlanticTM Полікарбонатна лінза, непряма вентиляція Прозорий 2-1.2 1 ВТ 349

Розроблені, щоб запропонувати рішення для вирішення 
багатьох проблем таких як надійність, сумісність з іншими 
ЗІЗ, комфорт та привабливий зовнішній вигляд. Доступні 
у трьох версіях: з полікарбонатною лінзою та непрямою 
вентиляцією, герметичні з ацетатною лінзою,  
та з подвійною полікарбонатною лінзою.

Окуляри AtlanticTM – це оптимальний вибір для виконання 
робіт в недуже складних умовах.

KN

ЗАХИСТ РУК
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ЗАХИСТ РУК

ЗАХИСТ ВІД ХІМІЧНОГО ВПЛИВУ
Рукавички з натуральної гуми Jet

Сфери застосування
• Лабораторні роботи
• Роботи на фармацевтичних підприємствах

Міцні рукавички Jet з натуральної гуми, стійкі до стирання  
та зношування. 
Хлоровані: рукавички, оброблені для затвердіння поверхні,  
залишаються гладкими на дотик.
Комфорт: анатомічна форма забезпечує комфорт та знижує втому.
Хороше зчеплення: стійкий до ковзання візерунок на долоні сприяє 
зчепленню з поверхнею.
Манжета: Манжета з валиком, щоб запобігти потраплянню рідини 
всередину.
Бавовняне напилення: М’яке бавовняне напилення поглинає піт, 
зберігаючи руки сухими.
Гігієна: Містить фунгіцидний (дезинфікуючий) та бактеріостатичний 
(що зупиняє розмноження бактерій) засіб.

Найменування Показники  
по стандарту Матеріал Колір Товщина Довжина Розмір

52* 
Рукавички 

з натуральної резини 
Jet 

EN 388:2003 – 4141 
EN 388:2016 – 4131Х 
EN 374:2003 – AKL 

EN 374:2016 – AKLMNOP

натуральна 
гума, 

бавовняне 
напилення

чорний, 
внутрішня 
поверхня 

- помаранче-
вий

0,80 мм 30 см 7 (S) - 10 (ХL)

Речовина Рівень 
по EN 374 Речовина Рівень 

по EN 374
1-Methoxy-2-propanol  
(1-Метокси-2-пропанол) 3 Oxalic acid (saturated solution) –  

щавелева кислота (насичений розчин) 6

Acetic acid (glacial) – оцтова кислота 4 Perchloroethylene - перхлоретилен 1
Acetic anhydride - оцтовий ангідрид 6 Phosphoric acid 85% - фосфорна кислота 85% 6

Acetone – ацетон (кетони) 1
Sodium hydroxide 40% - їдкий натр 40% 
(гідроокис натрію, каустична сода,  
найвідоміший луг)

5

Benzalkonium chloride - бензалконію хлорид 6 Styrene - стирол 0
Ethyl acetate - етилацетат 1 Sulphuric acid 50% - сірчана кислота 50% 6
Formic acid 99% - мурашина кислота 99% 3 Sulphuric acid 96% - сірчана кислота 96% 2
Hydrochloric acid 32% - соляна кислота 32% 6 Tetrahydrofuran - тетрагідрофуран 0
Isopropyl alcohol – ізопропиловий спирт 5 Toluene - толуол 0
Methanol – метанол (спирти) 3 Xylene - ксилол 1
Nitric acid 70% - азотна кислота 70% 4

Стійкість до хімічних речовин

Захист від бактерій  
та грибків

EN ISO 374-5

ЗАХИСТ РУК

ЗАХИСТ ВІД ХІМІЧНОГО ВПЛИВУ
Рукавички з латексу Duo Plus 60

Сфери застосування
• Лабораторні роботи

Рукавички з подвійним латексним напиленням для додаткового 
захисту.
Протиковзка поверхня надолонника і пальців забезпечує відмінне 
зчеплення, особливо у вологих умовах. Анатомічна форма сприяє 
гнучкості і знижує втомлюваність рук.
Бавовняне напилення на внутрішній поверхні абсорбує піт, зберігаючи 
руки сухими.
Можуть контактувати з харчовими продуктами.

Найменування Показники  
по стандарту Матеріал Колір Товщина Довжина Розмір

RU 560/*  
Рукавички з латексу  

Duo Plus 60 

EN 388 – 1010
EN 374:2003 – ABK 

EN 374:2016 –  
тип А AKLMNOPTS

латекс, 
бавовняне 
напилення

Жовто- 
блакитний 0,60 мм 30 см 7 (S) - 10 (ХL)

Речовина Рівень 
по EN 374

Acetone – ацетон (кетони) 2
Hydrochloric acid 10% - соляна кислота 10% 6
Methanol – метанол (спирти) 2
Sodium hydroxide 40% - їдкий натр  40%  
(гідроокис натрію, каустична сода, найвідоміший луг) 4

Стійкість до хімічних речовин

Захист від бактерій  
та грибків

EN ISO 374-5
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ЗАХИСТ РУК

Сфери застосування
• Лабораторні роботи

Латексні рукавички Anna призначені для захисту рук від пошкоджень 
і бруду, також  захищають руки від шкідливого впливу миючих засобів 
та побутової хімії. 
Універсальні рукавички виготовлені з натурального високоякісного  
і надміцного латексу.
Текстурована поверхня кінчиків пальців, висока тактильна чутливість. 
Без бавовняної основи, неопудрені.

Найменування Показники  
по стандарту Матеріал Колір Довжина Розмір

2140 
Рукавички з латексу 

Anna

EN 374 – AKL 
EN 388 – 1111

натуральна 
гума, синій 30 см 7 (S) - 10 (XL)

Рукавички з латексу Anna 2140

Захист від бактерій  
та грибків

EN ISO 374-5

Сфери застосування
• Медицина
• Ветеринарія
• Стоматологія
• Фармацевтика

Рукавички GR01/BL – це легкі рукавички з латексу. М’яке бавовняне 
напилення поглинає піт, зберігаючи руки сухими та забезпечуючи 
комфорт. 
Манжета з валиком для додаткової міцності і запобігання потраплянню 
рідини всередину.
Текстурована протиковзка поверхня надолонника і пальців забезпечує 
відмінне зчеплення, особливо у вологих умовах.
Можуть контактувати з харчовими продуктами.

Найменування Показники  
по стандарту Матеріал Колір Товщина Довжина Розмір

GR01/BL  
Рукавички з латексу 

господарчі

EN 374 – без 
маркування 

(лише для міні-
мальних ризиків)

латекс,  
бавовняне 
напилення

блакитний 0,40 мм 30 см 7 (S) - 10 (XL)

Рукавички з латексу GR01/BL
ЗАХИСТ ВІД ХІМІЧНОГО ВПЛИВУ

ЗАХИСТ РУК

ЗАХИСТ ВІД ХІМІЧНОГО ВПЛИВУ
Рукавички з нітрилу

Сфери застосування
• Лабораторні роботи
• Хімічна промисловість

Сфери застосування
• Лабораторні роботи
• Хімічна промисловість

Рукавички з нітрилу Nitrosafe
• Стійкі до впливу хімікатів рукавички Nitrosafe.
• Бавовняне напилення абсорбує піт та залишає руки сухими.
• Текстурована обробка кистьової частини і кінчиків пальців  

для поліпшення захвату предметів.
• Категорія ризику – ІІІ (захист від незворотних ушкоджень  

(смерті, незворотної шкоди здоров’ю).
• Захист від бактерій і грибка 

EN 374 - JKL (JK - рівень 2, L - рівень 6).
• Мають відмінну стійкість до нафтопродуктів (сирої нафти, гасу, 

бензинів, мастил) та інших насичених вуглеводнів, добре працюють 
в спиртових розчинах, амінах і з тваринними жирами, включаючи 
рослинні масла.

Найменування Показники  
по стандарту

Матеріал 
основи Колір Товщина Довжина Розмір

A810 
Рукавички з нітрилу 

Nitrosafe

EN 374 - JKL
EN 388 – 3101Х

нітрил, 
бавовняне 
напилення

зелений 0,38 мм 32 см 7(S) - 11(XXL)

9444* 
Рукавички з нітрилу 
Jackson Safety G80 

EN 374 - AJK
EN 388 - 4101

AQL 0.65

нітрил, 
бавовняне 
напилення

зелений 0,41 мм 33 см 7(S) - 11(XXL)

Рукавички з нітрилу Jackson Safety G80
Рукавички з нітрилу Jackson Safety G80 з довгою манжетою  
і рельєфним покриттям на пальцях. Забезпечують захист рук  
від хімічного впливу мастил, кислот, їдких речовин і розчинників.

Основні переваги:
• Використання нітрилу в складі рукавичок забезпечує чудовий 

захист від хімікатів і довговічність
• Не містять натурального латексу, що знижує ризик виникнення 

алергічних реакції Типу 1
• Спеціальне напилення, що полегшує надягання і підвищує  

комфорт використання
• Рельєфна поверхня долоні і кінчиків пальців забезпечують  

відмінне захоплення у вологому і сухому середовищі
• Стійкі до численних поширених хімікатів, включаючи мастила  

і розчинники
• Висока зносостійкість і відмінна стійкість до проколів,  

без обмеження рухливості пальців (рівень мікропроколів AQL 0,65)
• Ергономічний дизайн забезпечує максимальний комфорт  

і мінімізує втому рук
• Можуть контактувати з харчовими продуктами

Захист від бактерій  
та грибків

EN ISO 374-5

Захист від бактерій  
та грибків

EN ISO 374-5



4342

ЗАХИСТ РУК

ЗАХИСТ ВІД ХІМІЧНОГО ВПЛИВУ
Рукавички з нітрилу

Сфери застосування
• Лабораторні роботи

FHD50 Рукавички з нітрилу Finite HD 30 cм 
Рукавички з нітрилу Finite HD щільніші ніж стандартні одноразові 
нітрилові рукавички, можуть використовуватися в якості надпотужної 
одноразової рукавички або легкої багаторазової рукавички.

Переваги
• Міцність: унікальний нітриловий склад дозволяє зберігати міцність 

на розтягнення, здатна витримувати суворі умови безперервного 
використання, в той же час м’яка, гнучка і досить чутлива  
для використання в якості одноразової рукавички

• Захват: текстуровані кінчики пальців забезпечують поліпшений 
захват і дозволяють працювати як у вологих, так і в сухих умовах

• Неопудрені: зводять до мінімуму забруднення частинками там,  
де захист продукту має першочергове значення

• Для чутливої шкіри: не містять латексних білків, не викликають 
алергії

• Довга манжета для додаткового захисту
• Вага штуки – 13,5 г
• Захист від бактерій, грибків та вірусів
• Можуть контактувати з харчовими продуктами
• Упаковка - 50 штук (25 пар)
• AQL – 1.5

Найменування Показники  
по стандарту

Матеріал  
основи Колір Товщина Довжина Розмір

FHD50 
Рукавички з нітрилу 

Finite HD 30 cм
EN 374 - JKT нітрил блакитний

0,2 мм 
на долонній 

частині
30 см 7(S) - 10(XL)

Захист від вірусів, 
бактерій та грибків

EN ISO 374-5

ЗАХИСТ РУК

ОДНОРАЗОВІ РУКАВИЧКИ
Рукавички нітрилові

Сфери застосування
• Медичні заклади
• Діагностичні центри
• Фармацевтична промисловість
• Лабораторії

Сфери застосування
• косметологія, індустрія краси 

Одноразові нітрилові рукавички. 
Нестерильні, неопудрені, без напилення.

Переваги
• Відмінна стійкість до проколів та порізів
• Чудова міцність та висока еластичність матеріалу
• Ергономічний дизайн
• Сертифіковані для контакту з харчовими продуктами
• Не містять натуральний латекс, що знижує ризик виникнення  

алергічних реакцій Типу 1
• Текстуровані на пальцях для кращого захвату
• Упаковка містить 50 пар

Рукавички поліетиленові
Одноразові поліетиленові рукавички з кріпленням
• Матеріал - HDPE (поліетилен високої щільності, поліетилен  

низького тиску)
• Вид упаковки: 100 штук на картонній планці 
• Легко одягаються завдяки властивостям матеріалу
• Забезпечують гігієнічність та захист від бруду і пилу

Найменування Показники 
по стандарту Матеріал Колір Товщина, мм Вага 

штуки, г Розмір

BeSafe PRO 10-1030  
Рукавички KleenHand нітрилові,  

щільність 3

EN 420
ISO 9001
AQL 1.5 

нітрил синій
Пальці – 0,09 мм 
Долоня – 0,05 мм 

Манжета – 0,05 мм
3 S-XL

BeSafe PRO 10-1044  
Рукавички KleenHand нітрилові,  

щільність 4,4

EN 420
ISO 9001
AQL 1.5

нітрил синій
Пальці – 0,12 мм 
Долоня – 0,08 мм 
Манжета – 0,05 мм

4,4 S-XL

BeSafe PRO 10-1054  
Рукавички KleenHand нітрилові,  

щільність 5,4

EN 420
ISO 9001
AQL 1.5

нітрил синій
Пальці – 0,13 мм 
Долоня – 0,10 мм 

Манжета – 0,08 мм
5,4 S-XL

BeSafe PRO 10-2040  
Рукавички KleenHand (Black)  

нітрилові, щільність 4,0

EN 420
ISO 9001
AQL 1.5

нітрил чорний
Пальці – 0,10 мм 
Долоня – 0,06 мм 
Манжета – 0,05 мм

4 S-XL



44

ЗАХИСТ ВІД МЕХАНІЧНОГО ВПЛИВУ
Трикотажні рукавички нейлонові

Нейлонові рукавички для роботи з дрібними предметами, а також 
робіт, де необхідна найвища чутливість пальців.
Склад рукавички (100% нейлон) забезпечує найвищу зносостійкість. 
Висока тактильна чутливість, свобода рухів, гнучкість, комфорт.  
Не залишають ниток на готовому виробі.

Безшовні в’язані підрукавички, що надягаються під основну рукавичку, 
в тому числі одноразову нітрилову рукавичку. 
Абсорбують вологу (піт), запобігають алергії на рукавички, дерматиту, 
набрякам рук.
У підрукавичок відсутні кінчики пальців рук. Відкрита тактильна зона 
пальців рук сприяє максимальній тактильній чутливості. 
Призначені для багаторазового використання. 
Переваги підрукавички 4937 з полікоттону: Краще пропускає повітря.
Переваги підрукавички 4938 з поліестеру: Краще прилягає до руки, 
вища зносостійкість.

Найменування Вага пари, г Клас в'язання Колір Склад  
(ХБ/ПЕ), % Розмір

60810 
Рукавички трикотажні 

нейлонові без ПВХ 13 клас 
Sensor білі 

17 13 білий 100 %  
нейлон 10

60808
Рукавички трикотажні

нейлонові без ПВХ 13 клас 
Sensor білі

13 13 білий 100 % 
нейлон 8

4554
Рукавички трикотажні 

нейлонові без ПВХ 13 клас білі
20 13 білий 100 %

поліамід 9

4555 
Рукавички трикотажні 

нейлонові без ПВХ 13 клас білі
20 13 білий 100 % 

поліамід 10

Найменування Клас в'язання Колір Склад  
(ХБ/ПЕ), % Розмір

4937 Рукавички трикотажні 
з відкритими пальцями 

13 клас CARE жовті 
13 жовтий 100 % 

полікоттон 10

4938 Рукавички трикотажні 
з відкритими пальцями 

13 клас CARE сині  
13 блакитний 100 % 

поліестер 10

ЗАХИСТ РУК

Підрукавички

Сфери застосування
• Медицина
• Косметологія

• Стоматологія
• Фармацевтика
• Лабораторні роботи

ЗАХИСНЕ 
ВЗУТТЯ
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Позначення
Піктограма Розшифровка

Підносок  
(металевий або неметалевий SJ Flex)

Антиковзаюча підошва

Антиковзаюча підошва Oxigrip

Ультра антиковзаюча підошва

Зниження ризику подсковзнутися при 
зміні робочого середовища і поверхні

Антистатичне взуття

Електростатична розрядка ESD 

Підошва із захистом від нафти,  
нафтопродуктів, масел і жирів

Водовідштохувальний верх

Непромокаюча поверхня

Підошва стійка до проколу

Піктограма Розшифровка

Дихаюча поверхня

Енергопоглинаюча підошва

Шокопоглинаюча п'ята

Змінна устілка

Латексна устілка

Супер легкі

Відсутність металевих елементів  
у взутті

Захист від холоду (протестовано  
відповідно до стандарту при -17°С)

Термостійкість (протестовано  
відповідно до стандарту при +150°С)

Термостійкість  
(короткочасний захист при +300°С)

ЗАХИСНЕ ВЗУТТЯ

ВЗУТТЯ ДЛЯ МЕДЗАКЛАДІВ, 
ВЕТЕРИНАРНИХ СЛУЖБ, СФЕРИ КРАСИ

• Верх - шкіра

• забезпечує вологопоглинання  
і теплорегуляцію 

• Змінна устілка. Анатомічна устілка з підкладкою 
Coolmax® приймає форму стопи. Періодично міняйте  
устілку або використовуйте свою ортопедичну

• Ударопоглинання. Абсорбує удар при ходьбі і знижує 
навантаження на суглоби

• Висота підошви в п’ятковій зоні - 4 см

• Підошва не маркує підлогу

• Супер легкі, середня вага напівпари 250 г

• ESD норми. У підошві передбачений елемент,  
що розряджає статичну електрику

• Нековзаюча підошва SRC. ЕВА/нітрильна підошва 
стійка на сухій і сирій поверхнях

• Норми CE EN 20347, ТР ТС 19/2011

Розміри (EU): 36-42

Колір: 

SANDY - класична модель типу сабо, повністю адаптована для роботи з великим навантаженням на ноги. 
Регульований ремінець позаду ступні можливо перекинути вперед. Вставка з лайкрової тканини у верхній частині запобігає тертю 
і роздратованості в області підйому ступні. Вертикальна вставка в області підноску захищає пальці при ударі спереду. Модельна 
лінійка MOVE UP - це легке взуття з антистатичними (ESD) і антиковзаючими (SRC) властивостями. Запатентована підкладка 
CoolMax® забезпечує високе вологопоглинання та терморегуляцію. Анатомічна змінна устілка і суцільна підошва забезпечують 
стабільне положення стопи.

Сфери застосування
• Співробітники медичних закладів, будинків  

для людей похилого віку, відновлювальних  
центрів, ветеринарних служб

• Медсестри і доглядальниці
Взуття не пристосоване для супроводу пацієнтів  
в душових

ЗАХИСНЕ ВЗУТТЯ
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ВЗУТТЯ ДЛЯ МЕДЗАКЛАДІВ, 
ВЕТЕРИНАРНИХ СЛУЖБ, СФЕРИ КРАСИ

• Верх - шкіра

• Підкладка Coolmax® забезпечує вологопоглинання  
і теплорегуляцию 

• Змінна устілка. Анатомічна устілка з підкладкою 
Coolmax® приймає форму стопи. Періодично міняйте 
устілку або використовуйте свою ортопедичну

• Ударопоглинання. Абсорбує удар при ходьбі  
і сниження навантаження на суглоби

• Висота підошви в п’ятковій зоні - 4 см

• Підошва не маркує підлогу

• Супер легкі, середня вага напівпари 250 г

• ESD норми. У підошві передбачений елемент,  
що розряджає статичну електрику

• Нековзаюча підошва SRC. ЕВА/нітрильна підошва 
стійка на сухій і сирій поверхнях

• Норми CE EN 20347, ТР ТС 19/2011

Розміри (EU): 36-42

Колір: 

LUCIA - це професійне, стильне, комфортне взуття на підборах, призначене для тривалого носіння. Закрита модель захищає всю 
ступню від зовнішніх впливів. Вставка з тканини в частині п’яти запобігає тертю і роздратованісті. Посилена область підноска 
захищає пальці при ударі спереду. Модельна лінійка MOVE UP - це легке взуття з антистатичними (ESD) і антиковзаючими (SRC) 
властивостями. Запатентована підкладка CoolMax® забезпечує високе вологопоглинання та терморегуляцію. Анатомічна змінна 
устілка і суцільна підошва забезпечують стабільне положення стопи.

Сфери застосування
• Співробітники медичних закладів, будинків  

для людей похилого віку, відновлювальних  
центрів, ветеринарних служб

• Медсестри і доглядальниці
Взуття не пристосоване для супроводу пацієнтів  
в душових

ЗАХИСНЕ ВЗУТТЯ

ВЗУТТЯ ДЛЯ МЕДЗАКЛАДІВ, 
ВЕТЕРИНАРНИХ СЛУЖБ, СФЕРИ КРАСИ

• Верх - шкіра

• Підкладка Coolmax® забезпечує вологопоглинання  
і теплорегуляцию 

• Змінна устілка. Анатомічна устілка з підкладкою 
Coolmax® приймає форму стопи. Періодично міняйте  
устілку або використовуйте свою ортопедичну

• Ударопоглинання. Абсорбує удар при ходьбі і знижує 
навантаження на суглоби

• Висота підошви в п’яткової зоні - 4 см

• Підошва не маркує підлогу

• Супер легкі, середня вага напівпари 250 г

• ESD норми. У підошві передбачений елемент,  
що розряджає статичну електрику

• Нековзаюча підошва SRC. ЕВА/нітрильна підошва 
стійка на сухій і сирій поверхнях

• Норми CE EN 20347, ТР ТС 19/2011

Розміри (EU): 36-42

Колір: 

SALMA - класична модель типу сабо, повністю адаптована для роботи з великим навантаженням на ноги. Регульований ремінець 
позаду ступні можливо перекинути вперед. Вставка з лайкровой тканини у верхній частині запобігає тертю і роздратованості  
в області підйому ступні. Вертикальна вставка в області підноска захищає пальці при ударі спереду. Модельна лінійка MOVE UP - 
це легке взуття з антистатичними (ESD) і антиковзаючими (SRC) властивостями. Запатентована підкладка CoolMax® забезпечує  
високе вологопоглинання і терморегуляцію. Анатомічна змінна устілка і суцільна підошва забезпечують стабільне положення 
стопи.

Сфери застосування
• Співробітники медичних закладів, будинків для 

людей похилого віку, відновлювальних центрів, 
ветеринарних служб

• Медсестри і доглядальниці
Взуття не пристосоване для супроводу пацієнтів  
в душових

ЗАХИСНЕ ВЗУТТЯ
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ВЗУТТЯ ДЛЯ МЕДЗАКЛАДІВ, 
ВЕТЕРИНАРНИХ СЛУЖБ, СФЕРИ КРАСИ

• Верх - штучна шкіра 

• Підкладка Coolmax® забезпечує вологопоглинання  
і теплорегуляцію 

• Змінна устілка. Анатомічна устілка з підкладкою 
Coolmax® приймає форму стопи. Періодично міняйте 
устілку або використовуйте свою ортопедичну

• Ударопоглинання. Абсорбує удар при ходьбі  
і знижує навантаження на суглоби

• Висота підошви в п’яткової зоні - 3 см

• Підошва не маркує підлогу

• Супер легкі, середня вага напівпари 250 г

• ESD норми. У підошві передбачений елемент,  
що розряджає статичну електрику

• Нековзаюча підошва SRC. ЕВА/нітрильна підошва 
стійка на сухій і сирій поверхнях

• Норми CE EN 20347, ТР ТС 19/2011

Розміри (EU): 36-42

Колір: 

SUZY - це професійне, стильне, комфортне взуття. Закрита модель захищає всю ступню від зовнішніх впливів. Вставка з тканини  
в частині п’яти запобігає тертю і роздратованості. Посилена область підносить захищає пальці при ударі спереду. Модельна лінійка 
MEDILOGIC - це легке медичне взуття з дихаючою запатентованої підкладкою CoolMax®. Це взуття має антистатичні (ESD)  
і протиковзані (SRC) властивості. Анатомічна змінна устілка приймає форму стопи. М’яка, але зносостійка підошва забезпечує 
абсорбцію удару в області п’яти при ходьбі. Горизонтальна нескользящая нижня частина підошви підтримує стопу. 

Сфери застосування
• Співробітники медичних закладів, будинків  

для людей похилого віку, відновлювальних  
центрів, ветеринарних служб

• Медсестри і доглядальниці
Взуття не пристосоване для супроводу пацієнтів  
в душових

ЗАХИСНЕ ВЗУТТЯ ЗАХИСНЕ ВЗУТТЯ

• Підошва - ПУ / ПУ

• Підносок - метал

• Підкладка - камбрела

• Модельована устілка

• Категорія - S2/SRC

• Норми - EN ISO 20345, TP TC

Розміри (EU): 35-47

Колір: 

X0500 - шкіряне дихаюче взуття, водовідштовхувальне, для людей зі стандартним і високим підйомом ступні.  
Металевий підносок. З абсорбцією удару в області п’яти при ходьбі.

Сфери застосування
• Співробітники медичних закладів
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ВЗУТТЯ ДЛЯ МЕДЗАКЛАДІВ,  
ВЕТЕРИНАРНИХ СЛУЖБ, СФЕРИ КРАСИ

• Верх - натуральна шкіра

• Підкладка Coolmax® забезпечує волого абсорбцію  
і теплорегуляцию 

• Змінна устілка. Анатомічна устілка з підкладкою 
Coolmax® приймає форму стопи. Періодично міняйте 
устілку або використовуйте свою ортопедичну

• Ударопоглинання. Абсорбує удар при ходьбі і знижує 
навантаження на суглоби

• ESD норми. У підошві передбачений елемент,  
що розряджає статичну електрику

• Нековзаюча підошва SRC. Нітрильна підошва стійка 
на сухій і сирій поверхнях

• Категорія O1/SRC

• Норми CE EN 20347:2012

Розміри (EU): 35-42

Колір: 

ELA - це ультракомфортні жіночі кросівки, розроблені з урахуванням вимог фахівців охорони здоров’я. Це закрита модель з гладкої 
шкіри з додатковою підтримуючою вставкою позаду і збоку, що повністю захищає стопу від зовнішніх впливів, потрапляння рідини, 
гострих і дрібних елементів. Сітчастий малюнок надає взуттю спортивний повсякденний стиль. Зовнішній матеріал - натуральна 
шкіра, легка в догляді. Підкладка - дихаюча запатентована підкладка CoolMax®.

Сфери застосування
• Співробітники медичних закладів, будинків  

для людей похилого віку, відновлювальних  
центрів, ветеринарних служб

• Медсестри і доглядальниці
• Співробітники сфери краси
Взуття не пристосоване для супроводу пацієнтів  
в душових

ЗАХИСНЕ ВЗУТТЯ

ВЗУТТЯ ДЛЯ МЕДЗАКЛАДІВ,  
ВЕТЕРИНАРНИХ СЛУЖБ, СФЕРИ КРАСИ

• Верх - натуральна шкіра

• Підкладка Coolmax® забезпечує волого абсорбцію  
і теплорегуляцию 

• Змінна устілка. Анатомічна устілка з підкладкою 
Coolmax® приймає форму стопи. Періодично міняйте 
устілку або використовуйте свою ортопедичну

• Ударопоглинання. Абсорбує удар при ходьбі і знижує 
навантаження на суглоби

• ESD норми. У підошві передбачений елемент,  
що розряджає статичну електрику

• Нековзаюча підошва SRC. НПУ/нітрильна підошва

• Категорія O1/SRC

• Норми CE EN 20347:2012

Розміри (EU): 36-46

Колір: 

JUSTIN - це ультракомфортні кросівки, розроблені з урахуванням вимог фахівців охорони здоров’я. Це закрита модель з гладкої 
шкіри з додатковою підтримуючою вставкою позаду і збоку, що повністю захищає стопу від зовнішніх впливів, потрапляння рідини, 
гострих і дрібних елементів. Сітчастий малюнок надає взуттю спортивний повсякденний стиль. Зовнішній матеріал - натуральна 
шкіра, легка в догляді. Підкладка - дихаюча запатентована підкладка CoolMax®.

Сфери застосування
• Співробітники медичних закладів, будинків  

для людей похилого віку, відновлювальних  
центрів, ветеринарних служб

• Медсестри і доглядальниці
• Співробітники сфери краси
Взуття не пристосоване для супроводу пацієнтів  
в душових

ЗАХИСНЕ ВЗУТТЯ



54

ВЗУТТЯ ДЛЯ МЕДЗАКЛАДІВ,  
ВЕТЕРИНАРНИХ СЛУЖБ, СФЕРИ КРАСИ

• Верх - натуральна шкіра

• Підкладка - Меш-нейлон 

• Незмінна устілка.

• Ударопоглинання. Абсорбує удар при ходьбі і знижує 
навантаження на суглоби

• Нековзаюча підошва SRC. ТПР/нітрильна підошва 
стійка на сухій і сирій поверхнях

• Категорія OВ/SRА

• Норми CE EN 20347:2012

• Верх - натуральна шкіра

• Підкладка - забезпечує волого абсорбцію  
і теплорегуляцию 

• Незмінна устілка.

• Ударопоглинання. Абсорбує удар при ходьбі  
і знижує навантаження на суглоби

• Нековзаюча підошва SRC. ТПР/нітрильна підошва 
стійка на сухій і сирій поверхнях

• Категорія OВ/SRА

• Норми CE EN 20347:2012

Розміри (EU): 40-46

Колір: 

Розміри (EU): 35-42

Колір: 

HENNY - це чоловіче взуття спортивного стилю, призначене для роботи з великим навантаженням на ноги.  
Підкладка з нейлонової мікросітки дозволяє нозі «дихати». Гнучка антиковзаюча підошва знімає навантаження при ходьбі. 

SUNNY - це ультракомфортні жіночі кросівки, розроблені з урахуванням вимог фахівців охорони здоров’я. Це закрита модель  
з гладкої шкіри з додаткової підтримуючої вставкою позаду і збоку повністю захищає стопу від зовнішніх впливів, потрапляння 
рідини, гострих і дрібних елементів.  Абсорбує удари в області п’яти при ходьбі. Ця модель має антиковзаючі (SRC) властивості. 

Сфери застосування
• Співробітники медичних закладів, будинків  

для людей похилого віку, відновлювальних  
центрів, ветеринарних служб

• Медсестри і доглядальниці
• Співробітники сфери краси
Взуття не пристосоване для супроводу пацієнтів  
в душових

Сфери застосування
• Співробітники медичних закладів, будинків  

для людей похилого віку, відновлювальних  
центрів, ветеринарних служб

• Медсестри і доглядальниці
• Співробітники сфери краси
Взуття не пристосоване для супроводу пацієнтів  
в душових

ЗАХИСНЕ ВЗУТТЯ

СПЕЦІАЛЬНИЙ 
ОДЯГ
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ОДЯГ ДЛЯ МЕДИЧНИХ 
ТА СЕРВІСНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Халат для застосування в медичній та фармацев-
тичній сферах, виготовлений в класичному білому 
кольорі.

Стильна жіноча туніка зі спеціальної тканини,  
яка не залишаеє ворсу та швидко сохне.

Чоловіча туніка, яка підкреслить твій яскравий  
та неповторний стиль. 

Оптимально для комфорту та елегантності.  
Може бути в класичному білому варіанті.  
Вибір кольору за Вами.

Надзвичайно зручні чоловічі брюки, з регульованим 
поясом та місткими карманами.

Халат жіночий медичний Класика Б4-0601

Туніка жіноча ProMed Б4-0801

Туніка чоловіча Мохіто Б4-0802

Брюки жіночі ProMed Б4-0201

Брюки чоловічі Мохіто Б4-0204

ЯСКРАВА СЕРІЯ

Тканина: 35% бавовна ,  
65% поліестер, 165 гр/м2

Тканина: 35% бавовна ,  
65% поліестер, 165 гр/м2

Тканина: 35% бавовна ,  
65% поліестер, 165 гр/м2

Тканина: 35% бавовна ,  
65% поліестер, 165 гр/м2

Тканина: 35% бавовна ,  
65% поліестер, 165 гр/м2

СПЕЦІАЛЬНИЙ ОДЯГ

ОДЯГ ДЛЯ МЕДИЧНИХ 
ТА СЕРВІСНИХ ПРАЦІВНИКІВ

СПЕЦІАЛЬНИЙ ОДЯГ

Халат для застосування в медичній та фармацевтичній  
сферах, виготовлений в класичному білому кольорі. 

Оригинальна та стильна модель халату. Має укорочений 
рукав для зручності, верхній карман та поділ оброблений 
вишитою стрічкою.

Халат в яскравому національному стилі. Ідеальний  
для будь-якої фігури. Має два містких кармани,  
які оброблені вишитою тясьмою.  

Класика, що виявляється в кожній деталі.  
Зручна застібка на кнопках та яскрава вишита стрічка  
по центру. Талія регулюється поясом. 

Халат медичний Класика 
Б4-0602

Халат медичний Яринка 
Б4-0606

Халат медичний Квітка 
Б4-0603

Халат медичний Українка 
Б4-0604

Тканина: 35% бавовна ,  
65% поліестер, 165 гр/м2

Тканина: 35% бавовна ,  
65% поліестер, 165 гр/м2

Тканина: 35% бавовна ,  
65% поліестер, 165 гр/м2

Тканина: 35% бавовна ,  
65% поліестер, 165 гр/м2
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ЗАХИСНІ 
КОМБІНЕЗОНИ

ЗАХИСНИЙ ОДЯГ

ЗАХИСНІ КОМБІНЕЗОНИ. 
СТАНДАРТИ ТА МАТЕРІАЛИ
Залежно від матеріалів та конструкції захисні комбінезони можуть бути розроблені як для використання у небезпечному 
середовищі (сертифікованому як III категорія CE), так і для стандартних видів робіт (відповідають першій простій категорії 
CE). Продукти для використання у небезпечному середовищі можуть бути перевірені та сертифіковані за будь-яким  
із шістьох різних «Типів» стандартів з отриманням висновку щодо придатності до використання

Вибір захисного комбінезона, що відповідає конкретним умовам застосування, може представляти деякі труднощі.  
Наведена нижче інформація покликана допомогти зробити правильний вибір.

Позначка Захист Стандарти

СЕ I Категорії

CE III Категорії

Тип 1 - Герметична обтюрація EN 943-1

Тип 2 - Негерметична обтюрація EN 943-1

Тип 3 - Захист від струменю рідини EN 14605:2005

Тип 4 - Захист від обприскування EN 14605:2005

Тип 5 - Захист від твердих шкідливих частинок EN ISO 13982-1:2004

Тип 6 - Захист від бризок хімічних речовин EN 13034:2005

Захист від мікроорганізмів або інфекційних речовин EN 14126: 2008

Антистатичність EN 1149-5:2008

Захист від радіоактивного пилу EN 1073-2:2002

Нетканий поліпропілен.  Пропонує комфортний та легкий захист проти шкідливих рідин і пилу.

Спанбонд — це нетканий поліпропіленовий мікропористий паропроникний матеріал. Матеріал стійкий до впливу 
кислот і лугів, добре стерилізується.

Ламінований спанбонд — спанбонд, ламінований поліетиленом. Він м’який, пластичний, не пропускає рідини.

Мелтблаун — це матеріал, що складається з поліпропіленових волокон, які розташовані значно щільніше,  
а пори в ньому — значно менше спанбонду. Мелтблаун, включений до складу полотна «SMS», надає матеріалу 
високі бар’єрні властивості.

Спанбонд-Мелтблаун поліпропілен (SMS). В матеріалі «SMS» порядок шарів може бути змінений  
для налаштування його захисних та фізичних властивостей. Стандартні матеріали «SMS» дуже повітропроникні  
та пропонують добрий захист від пилу та деяких бризок.

Мікропористий ламінат (багатошаровий матеріал). «Мікропористий ламінат» пропонує більш високий рівень  
захисту від бризок, в той час як мікропори дозволяють мати деяку вентиляцію.

Гідрофільний ламінат. «Гідрофільний ламінат» пропонує навіть ще вищий рівень захисту від рідини.  
Додаткові шари ламінату також збільшують його витривалість та хімічну стійкість.
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ЗАХИСНІ КОМБІНЕЗОНИ  
BeSafe

Властивості та переваги
• Відповідність стандартам: ДСТУ EN ISO 13982-1-2009

• Нетканий матеріал, що виготовлений за технологією 
спанбонд зі 100% поліпропілену

• Щільність 50 г/м²

Властивості та переваги
• Відповідність стандартам: ДСТУ EN ISO 13982-1-2009; 

ДСТУ EN ISO 13034:2007

• Нетканий матеріал, що складається з трьох шарів, 
виготовлений за технологією спанбонд /мелт-блаун /
спанбонд зі 100% поліпропілену

• Щільність 50 г/м²

Захисний комбінезон BeSafe STANDARD  
(PP) арт. 01-20

Захисний комбінезон BeSafe WORKER (SMS) 
арт. 01-30

Захист: СЕ І Категорія

Тип: простий

Кольори:          

Захист: CE IІІ Категорія

Тип: 5/6

Кольори:          

Захисний комбінезон BeSafe STANDARD —  
надійний захист від пилу та бруду на підприємствах  
та в побуті. Капюшон, рукава та низ брюк стягнуті  
еластичною резинкою, для кращого прилягання на талії, 
вшита еластична тасьма.

Захисний комбінезон BeSafe WORKER  
Завдяки технології виробництва (SMS) матеріал  
має високі бар’єрні властивості та високий коефіцієнт 
повітропроникності. 
Модель worker має покращений крій: цільнокроєний рукав, 
оновленний крій капюшона, захисний клапан на блискавці. 
Рукава та низ брюк на еластичній резинці, для кращого 
прилягання на талії вшита еластична тасьма.

Сфери застосування
• Медичні заклади

Сфери застосування
• Медичні заклади

ЗАХИСНИЙ ОДЯГ

ЗАХИСНІ КОМБІНЕЗОНИ  
BeSafe

Властивості та переваги
• Відповідність стандартам: ДСТУ EN ISO 13982-1-2009; 

ДСТУ EN ISO 13034:2007

• Двошаровий матеріал, що поєднує нетканий матеріал 
зі 100% поліпропілену, виготовлений за технологією 
спанбонд та високоякісну мікропористу поліетиленову 
плівку

• Щільність 50 г/м²

Властивості та переваги
• Відповідність стандартам: ДСТУ EN ISO 13982-1-2009; 

ДСТУ EN ISO 13034:2007

• Двошаровий матеріал, що поєднує нетканий матеріал 
зі 100% поліпропілену, виготовлений за технологією 
спанбонд та високоякісну мікропористу поліетиленову 
плівку, загальна щільність 50 г/м²; 

• Вставка на спині з тришарового SMS матеріалу

• Щільність 50 г/м²

Захисний комбінезон BeSafe MASTER 
(PP+microPE) арт. 01-40

Захисний комбінезон BeSafe EXPERT 
(PP+microPE+SMS) арт. 01-41

Захист: CE IІІ Категорія

Тип: 5/6

Кольори:          

Захист: CE IІІ Категорія

Тип: 5/6

Кольори:          

Захисний комбінезон BeSafe MASTER виготовлений 
із мікропористого, дихаючого матеріалу, що надійно захищає 
одяг від сильного забруднення. 
Модель Master має оновлений дизайн: цільнокроєний 
рукав, що перешкоджає та мінімізує можливість потра-
пляння зовні рідини та пилу;  покращений крій капюшона 
для більш надійного захисту обличчя та шиї; блискавка 
закрита захисним клапаном. Для захисту від розриву шви 
обробленні оверлоком. Рукава та низ брюк на еластичній 
резинці, для кращого прилягання на талії вшита еластична 
тасьма.

Захисний комбінезон BeSafe EXPERT виготовлений 
із мікропористого, дихаючого матеріалу, що надійно захищає 
одяг від сильного забруднення. 
Модель Expert має унікальний дизайн: головною перевагою 
є вставка на спині з високо повітропроникного матеріалу 
SMS, що сприяє терморегуляції тіла; цільнокроєний рукав, 
що перешкоджає та мінімізує можливість потрапляння 
зовні рідини та пилу; покращений крій капюшона для більш 
надійного захисту обличчя та шиї; блискавка закрита захисним 
клапаном. З метою захисту від розриву шви обробленні 
оверлоком. Для комфортного використання рукава мають 
трикотажний манжет. Низ брюк на еластичній резинці,  
для кращого прилягання на талії вшита еластична тасьма.

Сфери застосування
• Медичні заклади

Сфери застосування
• Медичні заклади

ЗАХИСНИЙ ОДЯГ
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ЗАХИСНИЙ ОДЯГ

ЗАХИСНИЙ КОМБІНЕЗОН 
KLEENGUARD А71
Властивості та переваги
• Забезпечує чудовий захист від хімічних речовин  

на водній основі, які перебувають під високим тиском

• Наявність міцного на розрив матеріалу, а також швів, 
виконаних методом ультразвукового зварювання,  
забезпечують надійний захисний бар’єр при попаданні  
на матеріал комбінезона рідких речовин

• Капюшон, манжети і пояс виконані з еластичного 
матеріалу, що забезпечує комфорт і безпеку  
під час використання комбінезона

• Яскравий, добре помітний колір комбінезона

• Захисні комбінезони з високоякісного матеріалу.  
Зовнішній шар: плівкове ламінування, що забезпечує 
захист від бризок і більшості рідких і твердих 
аерозолів. Внутрішній шар: міцний, зносостійкий 
спанбонд-поліпропілен 

• Щільність матеріалу 70 г/м3 

• Температура застосування від -40°С  до +120°С

Сфери застосування
• Захист від біологічних факторів ризику
• Робота з хімічними речовинами 
• Фармацевтична переробка

KCP A71 Комбінезон KLEENGUARD* 
для захисту від хімічних речовин, з капюшоном

Захист: СЕ ІІІ Категорія

Тип:  3/4/5

Кольори:

Розміри: M-3XL

ЗАХИСНИЙ ОДЯГ

ЗАХИСНИЙ КОМБІНЕЗОН 
3M™ серії 4565

Властивості та переваги
• Чудовий захист від сухих часток, деяких бризок та 

обприскування хімічно активної рідини (CE типу 4/5/6)

• Всі шви прошиті та проклеєні червоними захисними 
стрічками для кращого захисту швів і підвищеної  
стійкості до рідин та часток

• М’який багатошаровий матеріал

• Біологічний захист тестувався відповідно 
до стандарту EN 14126

• Двостороння змійка з вітрозахисним клапаном 
для зручності та додаткового захисту

• Конструкція капюшону з трикомпонентною вставкою 
для кращої сумісності з додатковими засобами 
індивідуального захисту

• В’язані манжети на рукавах та еластична талія і манжети 
на брюках для більшого комфорту та рухомості

• Антистатична обробка відповідно до стандарту  
EN 1149-1, щоб зменшити накопичення заряду

• Відповідає вимогам стандарту EN 1073-2  
щодо внутрішнього протікання, для захисту  
від радіоактивних часток

Сфери застосування
• Захист від біологічних факторів ризику
• Фармацевтична переробка
• Роботи з токсичними порошками
• Стерильні приміщення

4565 Комбінезон захисний

Захист: СЕ ІІІ Категорія

Тип: 4/5/6

Кольори:          

Розміри: S-4XL

Захисний комбінезон 3M™ серії 4565, пропонує захист ІІІ категорії СЕ, типу 4/5/6. Зберігає свою унікальну м’якість на дотик 
та гарно обгортає тіло. Зі стрічкою, яку додають при обметуванні швів, загальний рівень захисту і міцності швів перевищує 
рівень захисту типу 5/6.
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ЗАХИСНИЙ ОДЯГ

ЗАХИСНИЙ КОМБІНЕЗОН 
3M™ серії 4570

Властивості та переваги
• Чудовий захист від сухих часток, деяких бризок  

та обприскування хімічно активними рідинами  
(CE типу 3/4)

• Всі шви прошиті та проклеєні хімічно стійкими  
захисними стрічками для кращого захисту і підвищеної 
стійкості до рідин та часток.

• Біологічний захист тестувався відповідно до стандарту 
EN 14126

• Конструкція капюшону з трикомпонентною вставкою 
для кращої сумісності з додатковими засобами  
індивідуального захисту

• Два вітрозахисних клапана, що комбіновані з двоколь-
оровими змійками, щоб створити подвійне ущільнення 
для додаткової зручності і захисту

• Велика змійка для легкості використання

• Еластичні манжети з петлями для пальців, для безпеки 
під час роботи на рівні вище голови

• Еластичні манжети на рукавах та гнучкіша талія  
і манжети на брюках для більшого комфорту 
та рухомості

• Вклеєний в талію гумовий пояс та безшовні плечі,  
щоб скоротити кількість точок проникнення речовин та ін.

• Клейкий шийний клапан

• Антистатична обробка відповідно до стандарту  
EN 1149-1, щоб зменшити накопичення заряду

• Відповідає вимогам стандарту EN 1073-2  
щодо внутрішнього протікання, для захисту  
від радіоактивних часток

Сфери застосування
• Захист від біологічних факторів ризику
• Фармацевтична переробка
• Роботи з токсичними порошками
• Стерильні приміщення

4570 Комбінезон захисний

Захист: СЕ ІІІ Категорія

Тип: 3/4/5/6

Кольори:          

Розміри: S-4XL

Захисний комбінезон 3M™ серії 4570 — це високоефективний комбінезон для хімічного захисту, сертифікований як засіб  
індивідуального захисту ІІІ категорії типу 3/4/5/6, що робить його придатним для захисту проти струмів та обприскування 
різноманітними хімічними речовинами.

ОДНОРАЗОВИЙ 
СПЕЦОДЯГ
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КОМБІНЕЗОНИ ОДНОРАЗОВІ 
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Одноразові захисні комбінезони є засобами індивідуального захисту.  
Одноразові захисні комбінезони одягаються поверх будь-якого одягу. 

Матеріали: спанбонд та SMS.

Капюшон, рукава та низ брюк 
на еластичній резинці

Капюшон, рукава та низ брюк 
на еластичній резинці

Фурнітура —  
спіральна блискава 70 см

Фурнітура —  
пластикові кнопки Ø 9-10 мм

Еластична тасьма на талії —  
для кращого прилягання  
та рухомості.

Еластична тасьма на талії —  
для кращого прилягання  
та рухомості.

Сфери застосування
• Медичні заклади
• Лабораторії

ОДНОРАЗОВИЙ СПЕЦОДЯГ

Колір Щільність матеріалу Розмір Фасування
Білий (01) 

25 г/м2

30 г/м2
L-4XL

1 шт. 
10 шт.

Блакитний (02)

Зелений (03)

01-04 Комбінезон поліпропіленовий на блискавці

01-05 Комбінезон поліпропіленовий на кнопках

ХАЛАТИ ОДНОРАЗОВІ
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Одноразові захисні халати є засобами індивідуального захисту. 
Одноразові захисні халати одягаються поверх будь-якого одягу.

Матеріали: спанбонд та SMS, мікропористий ламінат.

Для комфортного носіння воріт 
загорнуто всередину

Для комфортного носіння воріт 
загорнуто всередину

* До будь-якого виробу можна використовувати додаткову опцію – трикотажний манжет.

Базовим виробом у лінійці халатів обмеженого строку використання є:

Фурнітура –  
пластикові кнопки Ø 9-10 мм

Фурнітура – зав’язки

Для кращого прилягання рукав 
стягнуто еластичною тасьмою

Рукав – вільний

Сфери застосування
• Медичні заклади
• Лабораторії

ОДНОРАЗОВИЙ СПЕЦОДЯГ

Колір Щільність матеріалу Розмір Фасування
Білий (01) 25 г/м2

30 г/м2

50 г/м2
L-4XL

1 шт. 
20 шт.

Блакитний (02)
Зелений (03)

01-01 Халат поліпропіленовий на кнопках

01-02 Халат поліпропіленовий на зав’язках
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ОДНОРАЗОВИЙ СПЕЦОДЯГ
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Для комфортного носіння воріт 
загорнуто всередину

Для комфортного носіння воріт 
загорнуто всередину

Для комфортного носіння воріт 
загорнуто всередину

Фурнітура – роз’ємна спіральна 
блискавка довжиною 65-70 см

Фурнітура –  
металеві кнопки Ø 9-10 мм

Фурнітура – застібки-липучки 
2,5х2,5 см, 4 шт

Для кращого прилягання рукав 
стягнуто еластичною тасьмою

Для кращого прилягання рукав 
стягнуто еластичною тасьмою

Для кращого прилягання рукав 
стягнуто еластичною тасьмою

01-06 Халат поліпропіленовий на блискавці

01-07 Халат поліпропіленовий на металевих кнопках

01-08 Халат поліпропіленовий на застібках-липучках

ОДНОРАЗОВИЙ СПЕЦОДЯГ
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Для надання вороту естетичного 
вигляду, розроблено відкладний 
(модельний) ворот

Для комфортного носіння воріт 
загорнуто всередину

Для надання вороту естетичного 
вигляду, розроблено відкладний 
(модельний) ворот

Фурнітура –  
пластикові кнопки Ø 9-10 мм

Фурнітура – пояс

Фурнітура –  
пластикові кнопки Ø 9-10 мм

Для кращого прилягання рукав 
стягнуто еластичною тасьмою

Рукав вільний

Для кращого прилягання рукав 
стягнуто еластичною тасьмою

Має дві накладні кишені

01-09 Халат поліпропіленовий модельний (ворот) на кнопках

01-10 Халат поліпропіленовий з поясом

01-15 Халат поліпропіленовий модельний (ворот) на кнопках з кишенями
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Комір - стійка

Позаду має три симетричні 
зав’язки

Для підвищення комфорту має  
трикотажні манжети довжиною 5 см

01-62 Халат поліпропіленовий хірургічний (нестерильний)

ОДНОРАЗОВИЙ СПЕЦОДЯГ

БАХІЛИ

Бахіли  захисні нестерильні одноразові
Є основним засобом дотримання санітарно-гігієнічних норм у лікувально- 
профілактичних та виробничо-промислових установах. Основна задача 
бахіл — запобігання розповсюдженню вуличного бруду  по приміщенню. 
Не протікають.

Бахіли N 404
Підошва (низ) бахіли покрита текстурованим поліетиленовим матеріалом, 
який забезпечує відмінну водонепроникність і протиковзання. Нетканий 
матеріал верху сприяє комфорту і повітропроникності. Еластична вставка 
на щиколотці створює відмінне прилягання до ноги.

Сфери застосування
• Медичні заклади
• Діагностичні центри
• Фармацевтична промисловість
• Лабораторії

Сфери застосування
• Медичні заклади
• Діагностичні центри
• Фармацевтична промисловість
• Лабораторії

Найменування Матеріал Розмір Колір Товщина Вага Кіл-ть 
в упаковці

Бахіли  захисні 
нестерильні одноразові, 

3 г
Поліетилен повнорозмірні 

14,5 х 40 см синій 30 мкм  
(0,03 мм)

3 г/шт  
(6 г/пара) 100 шт (50 пар)

Бахіли  захисні 
нестерильні одноразові, 

1,5 г
Поліетилен повнорозмірні 

14,5 х 40 см синій 15 мкм  
(0,015 мм)

1,5 г/штука  
(3 г/пара) 100 шт (50 пар)

Бахіли захисні  
нестерильні одноразові, 

2 г
Поліетилен повнорозмірні 

14,5 х 40 см синій 20 мкм  
(0,02 мм)

2 г/штука  
(4 г пара) 100 шт (50 пар)

Бахіли захисні 
нестерильні одноразові 

N 404

поліпропілен,  
текстурований 

поліетилен
17 х 41см низ синій, 

верх – білий

Щільність 
поліпропілену 

- 35 г/м2

9 г/ штука 
(18 г/пара) 50 пар (упак.)

ОДНОРАЗОВИЙ СПЕЦОДЯГ
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ОДНОРАЗОВИЙ СПЕЦОДЯГ

МАСКИ ЗАХИСНІ

ПІДБОРІДНИКИ

Маска лицьова тришарова
Маска тришарова прекрасно захищає органи дихання від впливу  
зовнішніх та негативних факторів. Є ефективним засобом захисту 
від бактерій, вірусів та алергічних подразників, запобігає поширенню 
інфекцій і зараженню оточуючих людей. Коефіцієнт бактеріальної  
фільтрації виробів становить 98%. 

Виготовлена з гіпоалергенного матеріалу. Маска складається з трьох 
шарів, що підвищує стійкість матеріалу до впливу мікробів. 

Фіксуються за допомогою вушних петель з м’якого матеріалу,  
які забезпечують щільне прилягання, але при цьому не здавлюють 
голову. Гнучкий металевий носовий фіксатор дозволяє людині спокійно 
дихати, а гофрована смуга по краях перешкоджає запотіванню  
і скупченню рідини.

02040-W Підборідник з поліпропілену
Застосовується для захисту рослинності на обличчі, а також  
для дотримання санітарно-гігієнічних норм на виробництві. 
На еластичній резинці, нестерильний. Добре пропускає повітря.

Сфери застосування
• Медичні заклади
• Діагностичні центри
• Косметологія

Сфери застосування
• Медицина
• Косметологія
• Фармацевтична промисловість

Найменування Матеріал Кількість шарів Розмір Колір Кількість в упаковці

Маска лицьова 
тришарова

Поліпропілен 
(Спанбонд 18 г/м2 + 

Мальтблаун 20 г/м2 + 
Спанбонд 25 г/м2)

3 9,5 х 13,5 см блакитний 50 шт

Найменування Матеріал Розмір Колір Товщина Вага Кількість в 
упаковці

02040-W 
Підборідник 

з поліпропілену
Поліпропілен Універсальний білий 30 мкм (0,03 мм) 14 г 100 шт

НАРУКАВНИКИ
Одноразові поліетиленові нарукавники використовуються  
для збереження санітарно-гігієнічних норм у процесі виробництва.  
Фіксуються резинкою по обидва боки, не мають запаху і необхідні  
для дотримання чистоти і гігієни. Розміри нарукавників не доставляють 
дискомфорту.

Сфери застосування
• Медичні заклади
• Діагностичні центри
• Фармацевтична промисловість
• Лабораторії

Найменування Матеріал Розмір Колір Товщина Тип Кількість в 
упаковці

Нарукавник 
поліетиленовий 

C602
Поліетилен 20 х 40 см Білий 2,5 г/шт 

(близько 20 мкм) Шовний 100 шт (50 пар)

1020 
Нарукавник п/е   Поліетилен 20 х 44 см Білий 20 мкм 

(0,02 мм) Шовний 100 шт (50 пар)

Нарукавник 
одноразовий 

поліетиленовий 
200х400 мм

Поліетилен 20 х 40 см Білий/
Блакитний

12-15 мкм 
(0,012-0,015 мм) Шовний 100 шт (50 пар)

Нарукавник п/ет., 
200х400 мм, 

(20 мкм)
Поліетилен 20 х 40 см Блакитний 20 мкм 

(0,02 мм) Безшовний 100 шт (50 пар)

ОДНОРАЗОВИЙ СПЕЦОДЯГ
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ОДНОРАЗОВИЙ СПЕЦОДЯГ

ШАПОЧКИ 
Одноразові шапочки мають хорошу повітропроникність одночасно  
з пилозахисними властивостями, не викликають алергічних реакцій, 
також добре затримують вологу і надійно перешкоджають механічному 
забрудненню. Незалежно від щільності виробу цей вид шапочок  
вважається особливо легким, при цьому не втрачаючи в якісних 
характеристиках їх використання. Шапочки відносяться до необхідних 
засобів гігієни і сприяють вимогам санітарного режиму. Шапочка добре 
утримує волосся при косметологічних процедурах тим самим  
забезпечуючи зручність роботи майстра. У солярії захищає волосся 
від ультрафіолетових променів, пересихання.  У медицині використо-
вується, перш за все, при маніпуляціях, які передбачають порушення 
цілісності шкірних покривів. 

Шапочки типу складання «кульбабки» мають форму компактних смужок, 
після відкриття вона набуває рельєфних смужок по всій поверхні.

Шапочки типу складання «млинець» мають форму кола.

Сфери застосування
• Медичні заклади
• Діагностичні центри
• Фармацевтична промисловість
• Лабораторії

Найменування Матеріал Розмір Колір Щільність Кількість 
резинок

Тип 
складання

Кількість  
в упаковці, 

шт.

Шапочка 
сп/б Поліпропілен 18" Білий/

Блакитний 16-20 г/м2 1 кульбабка 
(гармошка) 100

Шапочка 
кульбабка 

з двома резинками
Поліпропілен 21"

Білий/ 
Блакитний/ 
Зелений/ 
Чорний/ 

Рожевий/ 
Червоний/ 

Жовтий

12 г/м2 2 кульбабка 
(гармошка) 100

Шапочка 
гармошка 

N107
Поліпропілен 21" Білий/

Блакитний
Вага  

3,8 г/шт. 2 кульбабка 
(гармошка) 100

Шапочка  
«Млинець» 
04010-W-M  

Поліпропілен 21" Білий/
Блакитний

Вага 
3,3 г/шт. 1

млинець 
(шарлотка, 

берет)
100

ОСНАЩЕННЯ 
ТУАЛЕТНИХ КІМНАТ
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ОСНАЩЕННЯ ТУАЛЕТНИХ КІМНАТ

ПАПЕРОВІ РУШНИКИ

Диспенсер AQUARIUS 7375 
для рулоних рушників 
з втулкою

Диспенсер AQUARIUS 6953 
для компактних рулоних 
рушників без втулки

Рулонні паперові рушники*:

* Мають дозвіл для контакту з харчовими продуктами

Відріз 
аркуша: 25 см

Розміри 
(ШхГхВ): 30,7 × 24,3 × 38,2 см

Відріз 
аркуша: 25 см

Розміри 
(ШхГхВ): 33 × 20 × 36 см

Найменування Колір Кількість 
шарів

Щільність, 
г/м2

Довжина 
рулона, м Диспенсер

Рушники в рулонах Scott® Essential 
код 6691 білі 1 25 350

7375
Рушники в рулонах Scott® Essential 
код 6692 блакитні 1 25 350

Рушники в рулонах Scott® Slimroll 
код 6657 білі 1 30 165 6953

Персональні покриття на унітаз не потребують додаткових 
дій після їх використання, вони утилізуються зливний 
водою. Швидко та повністю розчиняються у водостоці,  
не призводять до засмічень.

Найменування Колір Кількість 
шарів

Кількість 
 в упаковці

Щільність, 
г/м2 Матеріал Диспенсер

Індивідуальні одноразові покриття  
на унітаз, код 6140 білий 1 1500 шт 14,65 100% 

целлюлоза 6957

ОСНАЩЕННЯ ТУАЛЕТНИХ КІМНАТ

ТУАЛЕТНИЙ ПАПІР

Найменування Колір Кількість 
шарів

Плотність, 
г/м2

Кількість 
аркушів Диспенсер

Туалетний папір листовий Hostess®,  
код 8035 білий 2 31 250

6946
Туалетний папір листовий Kleenex®,  
код 8408 білий 2 34 200

Туалетний папір в рулонах Scott® 

Performance, код 8441 білий 2 32 600
6992

Туалетний папір в рулонах Scott® 

Performance, код 8517 білий 2 31 600

Широкий асортимент туалетного паперу різних форматів, а також систем подачі, відповідають Вашим потребам і умовам 
застосування. 
Туалетний папір виробництва Kimberly Clark повністю розчиняється у воді , чим скорочує ризик виникнення засмічень.

Листовий  туалетний папір
• Найбільш гігієнічний формат 

Гігієнічна подача по одному листу знижує ризик 
перехресного забруднення

• Скорочення витрат паперу 
Витрата листового туалетного паперу на 40 % нижче, 
ніж при використанні рулонного туалетного паперу

• Висока ефективність 
Наявність компактної упаковки дозволяє знизити 
витрати на логістику та зберігання продукту

Туалетний папір в рулонах
• Відчуття домашнього затишку 

Підходить для використання в готелях і офісних 
приміщеннях

• Простота обслуговування 
Легкий спосіб дозаправки деспенсерних систем 

• Ідеальне рішення для туалетних кімнат 
з високою прохідністю 
Велика місткість, мінімальне обслуговування

Диспенсер AQUARIUS 6946 
для листового туалетного паперу

Диспенсер AQUARIUS 6992 
для туалетного паперу у рулонах 

Розміри (ШхГхВ): 16,9 × 12,3 × 34,1 см Розміри (ШхГхВ): 30 × 13 × 18 см
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ОСНАЩЕННЯ ТУАЛЕТНИХ КІМНАТ

МИЮЧІ ЗАСОБИ ДЛЯ РУК

Диспенсер AQUARIUS 
6948 
для миючих засобів

Диспенсер AQUARIUS  
6955 
для миючих засобів 
з ліктьовим натисканням

Розміри 
(ШхГхВ): 12 × 11 × 24 см Розміри 

(ШхГхВ): 12 × 25 × 24 см

Найменування Колір Об'єм 1 
картриджа

Об'єм 1 дози, 
мл

Кількість доз 
в 1 картриджі Диспенсер

Мило пінне Scott® Control, код 6342 прозоре 1000 0,4 2500 6948 
6955

Гелеобразний спіртовмісний  
Санітазер Kleenex®, код 6382 прозоре 1000 1 1000 6948 

6955

Мило рідке Kleenex®  
для частого застосування, код 6333 прозоре 1000 1 1000 6948 

6955

Ефективне миття і висушування рук - необхідні умови для запобігання поширенню бактерій.

Пінне мило для рук
• Картриджі великої ємності, що скорочує  періодичність  

заправки
• Менша тривалість миття рук для досягнення  

необхідного рівня чистоти зменшує витрати води вдвічі

Гелеобразний, спиртовмісний Санітайзер.
Якість - це догляд та чудова чистота, які ви очікуєте від бренду 
Kleenex® Gel Sanitiser

• Збагачений пом’якшуючими засобами і вбиває до 99,99% 
широкого спектра мікроорганізмів. 

• Не містить барвників та ароматизаторів, пройшов дерма-
тологічні випробування, відповідає вимогам Регламенту 
про біоцидні продуктих (BPR, Регламент (ЄС) 528/2012). 

• Підходить для використання в критично важливих  
для гігієни областях, таких як охорона здоров’я.

• Відповідає EN12791, EN13624, EN13727, EN14476, 
EN14348, EN1500

НОВИНКА

Найменування Колір Кількість 
шарів

Кількість 
 в упаковці

Щільність, 
г/м2 Матеріал Диспенсер

Індивідуальні одноразові покриття  
на унітаз, код 6140 білий 1 1500 шт 14,65 100% 

целлюлоза 6957

Персональні покриття на унітаз не потребують додаткових дій  
після їх використання, вони утилізуються зливний водою. Швидко  
та повністю розчиняються у водостоці, не призводять до засмічень.

ПРОТИРАЛЬНІ 
МАТЕРІАЛИ



818180 8180 8180 8180 8180

ПРОТИРАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

ПРОТИРАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 
ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

Великий мобільний диспенсер 
для рулонів, код 6155

Протиральний матеріал  
Wypall® L30 Ultra+, код 7425

Настінний диспенсер  
для рулонів, код 6146

Найменування Колір Кількість 
шарів

Кількість 
відривів

Розмір відриву  
(Д х Ш), см Диспенсер

WYPALL * L ULTRA
Протиральний матеріал Wypall® L30 

Ultra+, код 7425 синій + 3 750 38 х 23,5 6146, 6155

ПРОТИРАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 
БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

Найменування Колір Щільність Кількість 
відривів

Розмір відриву  
(Д х Ш), см Диспенсер

WYPALL * Х 60
Протиральний матеріал Wypall® X60, 

код 8371 Синій + 58 г/м2 500 38 х 31,5 6146, 6155

WYPALL * Х 80
Протиральний матеріал Wypall® X80, 

код 8377 Білий + 101 г/м2 475 34 х 31,5

ПРОТИРАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

ПРОТИРАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 
СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Система для протирання WETTASK*
Продумана у всіх дрібницях, безпечна, проста та водночас надійна 
система допоможе вам:

• Збільшити продуктивність. Готова до використання система 
економить робочий час. Може використовуватися з будь-якими 
розчинниками та хімічними речовинами

• Збільшити рентабельність. Скорочує витрати розчинників  
як мінімум на 20%. Знижує видатки на утилізацію відходів.  
Подача — по одному аркушу

• Підвищити рівень безпеки. Знижує негативний вплив на оточуюче 
середовище за рахунок зменшення кількості летучих органічних 
сполук у повітрі. Кришка зачиняється автоматично за рахунок 
сили тяжіння, що скорочує рівень випаровування

Ідеальне рішення для:
• Протирання поверхонь на промислових 

виробництвах  
З використанням необхідних розчинників

• Чищення при підготовці поверхонь 
З використанням розчинників та агресивних 
хімікатів

• Протирання поверхонь в установах  
охорони здоров’я  
В якості альтернативи аерозолям с метою 
зниження нераціонального використання 
дезінфікуючих засобів та оптимізації витрат

Мінімум випаровувань.  
Надійна система зачинення.  
Кришка складається з 2 частин – 
основна, що надійно зачиняє відро, 
та клапана для подачі аркушів, 
який зачинається в проміжках між 
використанням.

Збільшення ефективності.  
Два кільця з різними отворами  
забезпечують ефективне використання 
розчинників та подачу аркушів.

Вибір хімікатів.  
Відро для багаторазового  
використання з обраними  
розчинниками, код 7919

Зменшує витрати розчинників.  
Герметичний клапан зводить  
до мінімуму витрати часу на зайві 
операції та на 20% скорочує витрати 
розчинників.

Візуальний контроль.  
Кольорове кодування  дозволяє швидко 
та легко визначити тип розчинника,  
що використовується. Спеціальна  
етикетка для надання робітникам  
всієї необхідної інформації (назва  
речовини, фактори ризику тощо)

Зручне зберігання. 
Можливість штабелювання економить 
простір для зберігання.

Найменування Колір Кількість 
відривів

Розмір відриву 
(Д х Ш) Диспенсер

Протиральний матеріал Kimtech®,  
для системи Wettask, 7767 білий 6х90 31,8 х 30,5 7919



КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ
ДЛЯ МЕДИЧНИХ УСТАНОВ
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