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Noile modificări legislative care reglementează punerea 
în piață a echipamentelor individuale de protecție, pentru 
a garanta protecția sănătății și securității în muncă, aduc 
mai multă rigoare și control proceselor de producție. De 
asemenea, responsabilizează mai mult furnizorul, și pentru 
prima dată și angajatorul (clientul Renania).

Produsele pentru protecția mâinilor din acest catalog sunt 
clasificate pe categorii de riscuri împotriva cărora trebuie să se 
protejeze utilizatorii  și conțin recomandări privind industriile 
în care pot fi utilizate.

Am selectat o colecție de mănuși marca Renania, recent 
dezvoltate, care rezonează cu filosofia din spatele brandului, 
aceea că safety e și pentru publicul larg, nu doar pentru 
spațiile profesionale și că siguranța nu e neapărat plictisitoare, 
ci se poate regăsi cu succes la intersecția dintre inovație, tech, 
design și modă.
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EDUCAŢIE SAFETY
CONȘTIENTIZARE

Cu fiecare dezvoltare nouă, cu fiecare produs 
nou introdus în portofoliul Renania, cu fiecare 
recomandare pe care v-o facem, ne dorim să reușim 
împreună conștientizarea faptului că siguranța 
trebuie sa fie o preocupare constantă, oriunde, 
oricând. Iată care e spiritul acestei inițiative: “Safety 
merită sa fie pe primul loc și acasă și pentru cei din 
jurul tău. Ne pasă de tine și în afara programului, 
safety nu este doar la muncă. Și hobby-urile tale au 
nevoie de protecție.
Renania este furnizorul care are grijă de tine și în 
afara programului”.

RETENŢIE ANGAJAŢI
CULTURĂ DE ORGANIZAŢIE

Echipa Renania a lucrat la o selecție de produse 
pentru protecția mâinilor care se adresează atât 
clienților din industrie, cât și preocupărilor de 
acasă, și care să aducă un beneficiu implicit pentru 
companie, încadrându-se în alte inițiative similare 
de beneficii pentru angajații dumneavoastră.

Ne găsiți și online atât pe www.magazin.renania.ro, 
pe www.safetyconceptstore.ro, cât și în magazinele 
noastre din Târgu Mureș, București, Brașov și 
Timișoara, la doi pași de Galeria 1 din OpenVille.
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Mănuşi de protecţie împotriva vibraţiilor
Acest standard internațional specifică o metodă de măsurare în 
laborator, analiza datelor și raportarea transmiterii vibrațiilor, în condițiile 
folosirii unui material care reduce vibrațiile ce acoperă palma și degetele.

Mănuşi de protecţie pentru lucrul sub tensiune
Standardul se aplică mănuşilor din material electroizolant pentru lucrări 
în instalaţii electrice sub tensiune. În standard sunt caracterizate şase 
clase de mănuşi, cu caracteristici electrice diferite şi şase categorii de 
mănuşi cu proprietăţi diferite.

EN 60903
Mănuşi de protecţie împotriva substanțelor chimice periculoase 
și micro-organismelor
Acest standard precizează cerințele privind performanțele și metodele 
de testare aplicabile mănușilor destinate a proteja utilizatorul împotriva 
micro-organismelor.

EN ISO 374-5

Mănuşi de protecţie împotriva substanțelor chimice periculoase 
și micro-organismelor 
Acest standard precizează cerințele privind performanțele și metodele 
de testare aplicabile mănușilor destinate a proteja utilizatorul împotriva 
substanțelor chimice periculoase.

EN ISO 374-1

Mănuşi pentru utilizare în domeniul alimentar

Norme europene pentru mănuși de protecţie

Cerinţe generale pentru mănuşi de protecţie
Acest standard specifică cerinţe generale şi metode de încercare 
referitoare la ergonomia şi construcţia mănuşilor, rezistenţa materialelor 
constitutive la penetrarea apei, inocuitatea, confortul şi eficacitatea, 
marcarea şi informaţiile furnizate de producător, aplicabile tuturor 
mănuşilor de protecţie.

EN 420

Mănuşi de protecţie pentru riscuri mecanice
Acest standard specifică cerinţe, metode de încercare, marcare şi 
informaţii furnizate de producător pentru mănuşile de protecţie, în ceea 
ce priveşte agresiunile mecanice prin abraziune, tăiere, sfâşiere, 
perforare și impact.

EN 388

Mănuşi de protecţie pentru pompieri
Standardul specifică cerinţe minime impuse mănuşilor de protecţie 
pentru pompieri, care protejează mâinile în lupta împotriva incendiilor, 
inclusiv în operaţiunile de cercetare şi de salvare. 

EN 659

EN 421

Mănuşi de protecţie împotriva radiaţiilor ionizante și 
contaminării radioactive
Acest standard european specifică cerințele și metodele de testare 
aplicabile mănușilor de protecție împotriva radiațiilor ionizante și 
contaminării radioactive. Cerințele acestui standard nu se aplică 
mănușilor care potejează împotriva razelor X.

EN 421

Mănuşi de protecţie pentru lucrul cu motofierăstrăul de mână
Standardul stabileşte eşantionarea, tratamentul prealabil şi încercarea 
mănuşilor destinate să asigure o protecţie împotriva tăierilor cu 
fierăstrăul cu lanţ.

EN 381

Mănuşi de protecţie pentru lucrul cu obiecte tăioase
Standardul specifică cerinţe pentru proiectarea, rezistenţa la penetrare, 
caracteristicile ergonomice, masa, materialele, marcarea şi instrucţiunile 
de utilizare a mănuşilor. Standardul se aplică mănuşilor de protecţie de 
zale, din metal şi din plastic utilizabile cu cuţitul de mână.

EN 1082

Mănuşi de protecţie împotriva riscurilor termice
Acest standard specifică metodele de încercare, cerinţele generale,  
nivelurile de performanţă termice şi marcarea mănuşilor de protecţie 
împotriva căldurii şi / sau focului. Se recomandă să fie aplicat tuturor 
mănuşilor care protejează mâinile împotriva căldurii şi / sau focului, sub 
una sau mai multe forme: foc, căldură de contact, căldură convectivă, 
căldură radiantă, proiecţii mici de metal lichid sau proiecţii mari de metal 
topit. 

EN 407

Mănuşi de protecţie pentru sudori
Standardul specifică cerinţele şi metodele de încercare aplicabile 
mănuşilor de protecţie utilizate pentru sudarea şi tăierea manuală a 
metalelor şi tehnicile conexe.

EN 12477

Mănuşi de protecţie împotriva frigului
Acest standard specifică cerinţele şi metodele de încercare pentru 
mănuşile de protecţie care asigură o protecţie împotriva frigului transmis 
prin convecţie sau conducţie până la -50° C. Acest frig poate fi legat de 
condiţiile climatice sau de o activitate industrială.

EN 511

EN ISO 10819
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EN 388:2016 - Mănuşi de protecţie împotriva riscurilor mecanice

Cerinţe minime 
(nivele conform EN)

Tip A Tip B

Abraziune 2 1
Tăiere 1 1
Sfâşiere 2 1
Înţepare 2 1
Contact cu flacără 3 2
Căldură de contact 1 1
Căldură de convecţie 2 -
Stropi mici de metal 3 2
Dexteritate 1 4

EN 374 - Mănuşi de protecţie împotriva riscurilor chimice

Cerințele EN ISO 374 introduc o nouă clasificare, cu trei niveluri ale performanței 
chimice, susținută cu pictograme noi.

Mănușile chimice sunt acum segmentate în trei categorii - tipul A, B și C,  în care 
segmentarea este funcție de numărul de substanțe chimice testate dintr-o listă 18 
substanțe, care îndeplinesc o măsură definită de penetrație.

Pictogramele și marcajele descriu tipul de rezistență chimică și nivelul de 
performanță.

Standardul introduce, de asemenea, o notație la pictograma microorganismelor 
pentru mănușile care trec și un nou test de penetrare virală.

Protecția împotriva riscurilor chimice și de microorganisme este acum descrisă în 
următoarele două părți ale standardului: EN ISO 374-1 și EN ISO 374-5.

Tabelul Noilor Clasificări

CLASIFICĂRI DE PERFORMANȚĂ 1 2 3 4 5

(Test Secționare/Index)

(newton)

a Rezistență la Abraziune (Cicluri)

c Rezistență la Rupere (newton)

d Rezistență la Perforare (newton)

b Rezistență la Tăiere a Lamei
100 500 2000 8000    -   

1.2 2.5 5.0 10.0 20.0

 10  25  50  75    -

 20  60 100 150    -

CLASIFICĂRI DE PERFORMANȚĂ A B C D E F
e Rezistență la Tăiere EN ISO 

f Protecție la Impact EN ACCEPTARE sau RESPINGERE

2 5 10 15 22 30

Nivelul X poate fi de asemenea aplicat pentru “a” până la “f” de mai sus, care înseamnă 
“netestat” sau “inaplicabil”

Pictograme produse chimice

Cel puțin 
performanţă de 
nivel 1 (mai mult de 
10 minute) față de 
cel puțin un produs 
chimic din listă

Cel puțin 
performanţă de nivel 
2  (mai mult de 30 
minute) față de cel 
puțin trei produse 
chimice din listă

Cel puțin 
performanţă de nivel 
2 (mai mult de 30 
minute) față de cel 
puțin șase produse 
chimice din listă

Indicatorii tipului de produs chimic

Literă de 
cod

Produs chimic

A Metanol
B Acetonă
C Acetonitril
D Diclormetan
E Disulfură de carbon
F Toluen
G Dietilamină
H Tetrahidrofuran
I Acetat de etil
J n-Heptan
K Hidroxid de sodiu 40 %
L Acid sulfuric 96 %
M Acid azotic 65 %
N Acid acetic 99 %
O Amoniac 25 %
P Peroxid de hidrogen 30 %

Acid fluorhidric 40 %S
T Formaldehidă 37 %

NOU

EN 511 Mănuşi de protecţie împotriva frigului

a
b
c

Rezistenţă la frig de convecţie
Rezistenţă la frig de contact
Permeabilitate la apă

EN 420:2003 Mănuşi de protecţie. Cerinţe generale.

Acest standard defineşte cerinţele generale de design şi construcţie, 
inocuitate, confort şi eficienţă, marcare şi informaţii aplicabile la toate mănuşile 
de protecţie. Acest standard poate fi aplicat şi la protectoare pentru braţe. 

Cerinţe
Construcţia şi designul mănuşii 
Inocuitate (pH, Chromium VI) 
Instrucţiuni de întreţinere 
Proprietăţi electrostatice
Mărime
Dexteritate
Transmisia şi absorbţia vaporilor de apă
Marcare şi informaţii

Marcarea mănuşii

Numele producătorului sau 
importatorului 

Mărimea mănuşii

Marcajul CE

Pictogramele corespunzătoare 
însoţite de nivelurile de performanţă 
relevante şi referinţa standardelor  

EN 407 - Mănuşi de protecţie împotriva riscurilor termice

a
b
c
d
e
f

Rezistenţă la flacără
Rezistenţă la căldură de contact
Rezistenţă la căldură convectivă
Rezistenţă la căldură radiantă
Rezistenţă la stropi de metal topit
Rezistenţă la canitităţi mari de 
metal topit 

EN 12477: 2001 Mănuşi de protecţie 
pentru sudori

Acest standard se aplică la mănuşile de 
protecţie utilizate pentru operaţii de 
sudură manuală a metalelor, tăiere şi 
procedee conexe.
Cerinţe
Conformitatea cu EN 420, cu excepţia 
lungimii: lungimea minimă la mărimea 
10 = 340 mm. 
Mănuşile Tip B sunt recomandate 
pentru cazurile unde este necesară 
dexteritate mare. 

Rezistență 
la Abraziune

Rezistență 
la Tăiere

Rezistență 
la Impact EN | NOU

Rezistență 
la Tăiere EN ISO | NOU

Rezistență 
la Rupere

Rezistență 
la Perforare

EN 511

EN 407

EN 388

Pictograme produse chimice

Pictograma din stânga legată anterior de bacterii și 
ciuperci. Standardul revizuit cere un test nou de 
penetrare virală. Dacă mănușa este testată și trece 
acest test suplimentar, sub pictograma 
microorganism va fi adăugat cuvântul „Virus”.

EN ISO 374-5 EN ISO 374-5

MĂNUȘI DE PROTECŢIE
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Mănuşi de protecţie împotriva vibraţiilor
Acest standard internațional specifică o metodă de măsurare în 
laborator, analiza datelor și raportarea transmiterii vibrațiilor, în condițiile 
folosirii unui material care reduce vibrațiile ce acoperă palma și degetele.

Mănuşi de protecţie pentru lucrul sub tensiune
Standardul se aplică mănuşilor din material electroizolant pentru lucrări 
în instalaţii electrice sub tensiune. În standard sunt caracterizate şase 
clase de mănuşi, cu caracteristici electrice diferite şi şase categorii de 
mănuşi cu proprietăţi diferite.

EN 60903
Mănuşi de protecţie împotriva substanțelor chimice periculoase 
și micro-organismelor
Acest standard precizează cerințele privind performanțele și metodele 
de testare aplicabile mănușilor destinate a proteja utilizatorul împotriva 
micro-organismelor.

EN ISO 374-5

Mănuşi de protecţie împotriva substanțelor chimice periculoase 
și micro-organismelor 
Acest standard precizează cerințele privind performanțele și metodele 
de testare aplicabile mănușilor destinate a proteja utilizatorul împotriva 
substanțelor chimice periculoase.

EN ISO 374-1

Mănuşi pentru utilizare în domeniul alimentar

Norme europene pentru mănuși de protecţie

Cerinţe generale pentru mănuşi de protecţie
Acest standard specifică cerinţe generale şi metode de încercare 
referitoare la ergonomia şi construcţia mănuşilor, rezistenţa materialelor 
constitutive la penetrarea apei, inocuitatea, confortul şi eficacitatea, 
marcarea şi informaţiile furnizate de producător, aplicabile tuturor 
mănuşilor de protecţie.

EN 420

Mănuşi de protecţie pentru riscuri mecanice
Acest standard specifică cerinţe, metode de încercare, marcare şi 
informaţii furnizate de producător pentru mănuşile de protecţie, în ceea 
ce priveşte agresiunile mecanice prin abraziune, tăiere, sfâşiere, 
perforare și impact.

EN 388

Mănuşi de protecţie pentru pompieri
Standardul specifică cerinţe minime impuse mănuşilor de protecţie 
pentru pompieri, care protejează mâinile în lupta împotriva incendiilor, 
inclusiv în operaţiunile de cercetare şi de salvare. 

EN 659

EN 421

Mănuşi de protecţie împotriva radiaţiilor ionizante și 
contaminării radioactive
Acest standard european specifică cerințele și metodele de testare 
aplicabile mănușilor de protecție împotriva radiațiilor ionizante și 
contaminării radioactive. Cerințele acestui standard nu se aplică 
mănușilor care potejează împotriva razelor X.

EN 421

Mănuşi de protecţie pentru lucrul cu motofierăstrăul de mână
Standardul stabileşte eşantionarea, tratamentul prealabil şi încercarea 
mănuşilor destinate să asigure o protecţie împotriva tăierilor cu 
fierăstrăul cu lanţ.

EN 381

Mănuşi de protecţie pentru lucrul cu obiecte tăioase
Standardul specifică cerinţe pentru proiectarea, rezistenţa la penetrare, 
caracteristicile ergonomice, masa, materialele, marcarea şi instrucţiunile 
de utilizare a mănuşilor. Standardul se aplică mănuşilor de protecţie de 
zale, din metal şi din plastic utilizabile cu cuţitul de mână.

EN 1082

Mănuşi de protecţie împotriva riscurilor termice
Acest standard specifică metodele de încercare, cerinţele generale,  
nivelurile de performanţă termice şi marcarea mănuşilor de protecţie 
împotriva căldurii şi / sau focului. Se recomandă să fie aplicat tuturor 
mănuşilor care protejează mâinile împotriva căldurii şi / sau focului, sub 
una sau mai multe forme: foc, căldură de contact, căldură convectivă, 
căldură radiantă, proiecţii mici de metal lichid sau proiecţii mari de metal 
topit. 

EN 407

Mănuşi de protecţie pentru sudori
Standardul specifică cerinţele şi metodele de încercare aplicabile 
mănuşilor de protecţie utilizate pentru sudarea şi tăierea manuală a 
metalelor şi tehnicile conexe.

EN 12477

Mănuşi de protecţie împotriva frigului
Acest standard specifică cerinţele şi metodele de încercare pentru 
mănuşile de protecţie care asigură o protecţie împotriva frigului transmis 
prin convecţie sau conducţie până la -50° C. Acest frig poate fi legat de 
condiţiile climatice sau de o activitate industrială.

EN 511

EN ISO 10819
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Caracteristici: Mănușă tricotată din fibre mixte, culoare 
natur, manșetă elastică.

Aplicaţii: Asamblare de piese uscate · Manipulare 
generală · Ambalare

Industrii: Automotive · Clădiri și construcții · Logistică și 
depozitare · Mașini și echipamente · Prelucrarea metalelor 
· Transport

Caracteristici: Mănușă tricotată din bumbac în amestec, 
culoare natur, manșetă elastică.

Aplicaţii: Asamblare de piese uscate · Manipulare 
generală · Ambalare

Industrii: Automotive · Clădiri și construcții · Logistică și 
depozitare · Mașini și echipamente · Prelucrarea metalelor 
· Transport

EN 420:2003+A1:2009 EN 420:2003+A1:2009

mărimi

7, 9

mărimi

7, 9
C012 1010 TRICOT GROS
Mănuși de protecție riscuri minime, categoria I

C010 1005 TRICOT MEDIU
Mănuși de protecție riscuri minime, categoria I



MĂNUȘI DE PROTECŢIE

Caracteristici: Mănușă tricotată, din fibre mixte cu 
aplicații punctiforme din PVC pe palmă, manșetă elastică.

Aplicaţii: Manipulare generală · Ambalare

Industrii: Automotive · Clădiri și construcții · Logistică 
și depozitare · Mașini și echipamente · Întreținere · 
Transport · Agricultură

Caracteristici: Mănușă tricotată, din fibre mixte cu 
aplicații punctiforme din PVC pe ambele fețe, manșetă 
elastică.

Aplicaţii: Manipulare generală · Ambalare

Industrii: Automotive · Clădiri și construcții · Logistică 
și depozitare · Mașini și echipamente · Întreținere · 
Transport · Agricultură

EN 420:2003+A1:2009 EN 420:2003+A1:2009

mărimi

10

mărimi

10
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C022 1040-1 PICOU
Mănuși de protecție riscuri minime, categoria I

C023 1040-2 PICOU DUBLU
Mănuși de protecție riscuri minime, categoria I
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Caracteristici: Mănușă tricotată din nailon, culoare albă, 
manșetă elastică, aplicații punctiforme fine din PVC de 
culoare albastră, pe palmă și degete.

Aplicaţii: Manipulare generală · Ambalare · Asamblare de 
piese uscate fine

Industrii: Automotive · Logistică și depozitare · Mașini și 
echipamente · Întreținere · Prelucrarea metalelor

Caracteristici: Mănușă tricotată din nailon, culoare albă, 
manșetă elastică, aplicații punctiforme din PVC de culoare 
roșie, pe palmă și degete.

Aplicaţii: Manipulare generală · Ambalare · Asamblare de 
piese uscate fine

Industrii: Automotive · Logistică și depozitare · Mașini și 
echipamente · Întreținere · Prelucrarea metalelor

EN 420:2003+A1:2009 EN 420:2003+A1:2009

mărimi

S-XL

mărimi

S-XL
C025 1041 GRANET
Mănuși de protecție riscuri minime, categoria I

C026 1042 CORLA
Mănuși de protecție riscuri minime, categoria I
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Caracteristici: Mănușă tricotată din poliester, cu strat 
subțire de poliuretan pe vârful degetelor, manșetă 
elastică.

Aplicaţii: Montarea și ambalarea pieselor mici · Inspecție 
componente · Lucrări ușoare de montaj

Industrii: Automotive · Service auto · Electronică · 
Logistică și depozitare · Mașini și echipamente · Transport

Caracteristici: Mănușă tricotată din nailon, cu strat 
subțire de poliuretan pe vârful degetelor, manșetă 
elastică.

Aplicaţii: Montarea și ambalarea pieselor mici · Inspecție 
componente · Lucrări ușoare de montaj

Industrii:  Automotive · Service auto · Electronică · 
Logistică și depozitare · Mașini și echipamente · Transport

EN 420:2003+A1:2009 EN 420:2003+A1:2009

mărimi

6-10

mărimi

6-10
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C208 1468P BEST
Mănuși de protecție riscuri minime, categoria I

C205 1468 BEST
Mănuși de protecție riscuri minime, categoria I
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Caracteristici: Mănușă cusută, din tricot bumbac 
subțire, de culoare albă, fără clinuri la degete. Pachet cu 
12 perechi. 

Aplicaţii: Manipulare generală · Ambalare 

Industrii: Logistică și depozitare · Mașini și echipamente 
· Întreținere · Prelucrarea metalelor · Alimentație publică 
· Automotive

Caracteristici: Mănușă cusută, din tricot bumbac 
subțire, de culoare albă, cu clinuri la degete și 3 cusături 
ornamentale pe față, manșetă paspoalată.

Aplicaţii: Manipulare generală · Asamblare · Ambalare

Industrii: Logistică și depozitare · Mașini și echipamente · 
Service și Întreținere · Prelucrarea metalelor · Alimentație 
publică · Automotive

EN 420:2003+A1:2009 EN 420:2003+A1:2009

mărimi

7, 9

mărimi

7-10
1C40 1020 COTTON FINE
Mănuși de protecție riscuri minime, categoria I

C041 1059 SIMPLE
Mănuși de protecție riscuri minime, categoria I



MĂNUȘI DE PROTECŢIE

Caracteristici: Mănușă cusută, din tricot bumbac 
subțire, de culoare albă, cu clinuri la degete și 3 cusături 
ornamentale pe față. Aplicații foarte fine, punctiforme din 
PVC de culoare albă, pe palmă și degete, pentru aderență 
sporită. Pachet cu 12 perechi.

Aplicaţii: Manipulare generală · Asamblare · Ambalare

Industrii: Logistică și depozitare · Mașini și echipamente · 
Service și Întreținere · Prelucrarea metalelor · Alimentație 
publică · Automotive

Caracteristici: Mănuși confecționate din tricot fibre 
sintetice cu fir antistatic, cu clinuri la degete, manșetă 
paspoalată. Asigură protecția echipamentelor electronice 
împotriva fenomenelor electrostatice. Ambalate la set de 
10 perechi.

Aplicaţii: Manipulare generală · Asamblare · Ambalare

Industrii:  Electronică · Automotive · Mașini și echipamente

EN 420:2003+A1:2009 EN 420:2003+A1:2009
IEC 61340-5-1:2016

mărimi

7-10

mărimi

6-10
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1C42 1060 BASIC
Mănuși de protecție riscuri minime, categoria I

1C24 ESD-0
Mănuși de protecție ESD, categoria I

NEW
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Caracteristici: Mănuși tricotate din fibre de poliester 
cu fir antistatic, impregnate cu PU pe vârful degetelor, 
manșetă elastică. Asigură protecția echipamentelor 
electronice împotriva fenomenelor electrostatice.

Aplicaţii: Manipulare generală · Asamblare · Ambalare

Industrii: Electronică · Automotive · Mașini și echipamente

Caracteristici: Mănuși tricotate din fibre de poliester 
cu fir antistatic, impregnate cu PU pe palmă, manșetă 
elastică. Asigură protecția echipamentelor electronice 
împotriva fenomenelor electrostatice.

Aplicaţii: Manipulare generală · Asamblare · Ambalare

Industrii: Electronică · Automotive · Mașini și echipamente

EN 420:2003+A1:2009
IEC 61340-5-1:2016

EN 420:2003+A1:2009
IEC 61340-5-1:2016

mărimi

S-XXL

mărimi

S-XL
1C54 ESD-1
Mănuși de protecție ESD, categoria I

1C55 ESD
Mănuși de protecție ESD, categoria I

NEW NEW



MĂNUȘI DE PROTECŢIE

Caracteristici: Mănușă tricotată din nailon, cu interior 
din bumbac, culoare albă, manșetă elastică. Mănușă 
confortabilă, cu rezistență bună la abraziune și sfâșiere 
în mediu uscat.

Aplicaţii: Aplicare de compuși de etanșare în ateliere 
de vopsitorie · Asamblare de piese uscate · Manipulare 
generală · Ambalare

Industrii: Automotive · Clădiri și construcții · Logistică și 
depozitare · Mașini și echipamente · Prelucrarea metalelor 
· Transport

Caracteristici: Manușă tricotată din fibre sintetice, 
manșetă elastică, aplicații PVC în formă de fagure, pe 
toată suprafața, pentru aderență sporită.

Aplicaţii: Manipulare generală · Grădinărit · Montare 
geamuri

Industrii: Logistică și depozitare · Mașini și echipamente 
· Service și Întreținere · Prelucrarea metalelor · Agricultură

EN 420:2003+A1:2009 EN 420:2003+A1:2009

mărimi

S-XL

mărimi

10
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EN 388:2016

2142X

EN 388:2003

1131

C716 DM3P-214 NYCOT
Mănuși de protecție mecanică, categoria II

C020 1030 CRISS-CROSS
Mănuși de protecție mecanică, categoria II
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Caracteristici: Mănușă tricotată din poliester (1464P) 
sau nailon (1464), cu strat subțire de poliuretan în palmă 
și pe degete, manșetă elastică. Grad înalt de dexteritate 
pentru lucrări ușoare.

Aplicaţii: Montarea și ambalarea pieselor mici · Inspecție 
componente · Lucrări ușoare de montaj

Industrii: Automotive · Service auto · Electronică · 
Logistică și depozitare · Mașini și echipamente · Transport

Caracteristici: Mănușă tricotată din poliester (1464PN) 
sau nailon (1464N), cu strat subțire de poliuretan în palmă 
și pe degete, manșetă elastică. Grad înalt de dexteritate 
pentru lucrări ușoare.

Aplicaţii: Montarea și ambalarea pieselor mici · Inspecție 
componente · Lucrări ușoare de montaj

Industrii: Automotive · Service auto · Electronică · 
Logistică și depozitare · Mașini și echipamente · Transport

EN 420:2003+A1:2009 EN 420:2003+A1:2009

mărimi

6-10

mărimi

6-11

EN 388:2016

3121X

EN 388:2016

3121X

C199 1464P SENSOR
C195 1464 SENSOR
Mănuși de protecție mecanică, categoria II

C200 1464PN SENSOR BLACK
C197 1464N SENSOR BLACK
Mănuși de protecție mecanică, categoria II



MĂNUȘI DE PROTECŢIE

Caracteristici: Mănușă tricotată din poliester, cu strat 
subțire de poliuretan în palmă și pe degete, manșetă 
elastică. Grad înalt de dexteritate pentru lucrări ușoare.

Aplicaţii: Montarea și ambalarea pieselor mici · Inspecție 
componente · Lucrări ușoare de montaj

Industrii: Automotive · Service auto · Electronică · 
Logistică și depozitare · Mașini și echipamente · Transport

Caracteristici: Mănușă tricotată din poliester, cu strat 
subțire de poliuretan în palmă și pe degete, manșetă 
elastică. Grad înalt de dexteritate pentru lucrări ușoare.

Aplicaţii: Montarea și ambalarea pieselor mici · Inspecție 
componente · Lucrări ușoare de montaj

Industrii: Automotive · Service auto · Electronică · 
Logistică și depozitare · Mașini și echipamente · Transport

EN 420:2003+A1:2009 EN 420:2003+A1:2009

mărimi

6-11

mărimi

6-11
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EN 388:2016

3121X

EN 388:2016

3121X

1C91 SKIN WHITE
Mănuși de protecție mecanică, categoria II

1C92 SKIN BLACK
Mănuși de protecție mecanică, categoria II

NEW NEW



M
Ă

N
U

ȘI
 D

E 
P

R
O

TE
CŢ

IE

MĂNUȘI DE PROTECŢIE

<<
< 

P
ro

te
ct

ie
 m

ec
an

ic
a 

>

20

Caracteristici: Mănușă tricotată din poliester, cu strat 
subțire de poliuretan în palmă și pe degete, manșetă 
elastică. Grad înalt de dexteritate pentru lucrări ușoare.

Aplicaţii: Montarea și ambalarea pieselor mici · Inspecție 
componente · Lucrări ușoare de montaj

Industrii: Automotive · Service auto · Electronică · 
Logistică și depozitare · Mașini și echipamente · Transport

Caracteristici: Mănușă subțire și confortabilă, tricotată 
din nailon, cu strat subțire de poliuretan în palmă și pe 
degete, manșetă elastică. Această manușă foarte ușoară 
oferă confort, sensibilitate și un simț tactil deosebit, fiind 
potrivită pentru cele mai delicate manipulări.

Aplicaţii: Manipulare cosmetice, materiale plastice · 
Asamblare finală, finisare · Asamblare motoare electrice · 
Montarea cablajului, lucrări de reglaj · Aplicații ușoare cu 
grad mare de precizie · Sortare și instalare de piese mici 
(lagăre, arcuri)

Industrii: Automotive · Clădiri și construcții · Mașini 
și echipamente · Întreținere · Prelucrarea metalelor · 
Industria chimică · Transport

EN 420:2003+A1:2009 EN 420:2003+A1:2009

mărimi

6-11

mărimi

7-10

EN 388:2016

3121X

EN 388:2016

3121X

1C93 SKIN GREY
Mănuși de protecție mecanică, categoria II

C965 BLUE LITE
Mănuși de protecție mecanică, categoria II

NEW



MĂNUȘI DE PROTECŢIE

Caracteristici: Mănușă cusută din material textil 
imersată parțial în latex, care asigură o bună aderență, 
manșetă elastică.

Aplicaţii: Colectarea deșeurilor · Spații verzi · Manipulare 
piese ceramice · Ferme · Autorități locale · Manipulare 
generală

Industrii: Clădiri și construcții · Industria lemnului · 
Utilități publice · Agricultură

Caracteristici: Mănușă tricotată din fibre mixte cu 
manșetă elastică, imersată parțial în latex, cu textură 
ridată pentru o priză mai bună.

Aplicaţii: Colectarea deșeurilor · Spații verzi · Manipulare 
piese ceramice · Ferme · Autorități locale · Manipulare 
generală

Industrii: Clădiri și construcții · Industria lemnului · 
Utilități publice · Agricultură

EN 420:2003+A1:2009 EN 420:2003+A1:2009

mărimi

10

mărimi

8-10
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EN 388:2016

2131X

EN 388:2003

1141

C216 1490ME NEOGRIP
Mănuși de protecție mecanică, categoria II

C218 1491 SPECIALGRIP
Mănuși de protecție mecanică, categoria II
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Caracteristici: Mănușă tricotată din fibre mixte, acoperită 
parțial cu dublu strat de latex gros, în palmă și pe degete 
pentru o mai bună rezistență mecanică; textură în relief, 
manșetă elastică.

Aplicaţii: Colectarea deșeurilor · Manipulare piese 
ceramice · Autorități locale

Industrii: Clădiri și construcții · Utilități publice · Agricultură

Caracteristici: Mănușă tricotată din nailon, cu strat de 
latex în palmă, cu textură ridată, asigurând o priză foarte 
bună în condiții de confort și dexteritate maximă.

Aplicaţii: Manipulare piese ceramice · Autorități locale · 
Manipulare generală · Asamblare

Industrii: Clădiri și construcții · Industria lemnului · Utilități 
publice · Agricultură · Prelucrarea metalelor

EN 420:2003+A1:2009 EN 420:2003+A1:2009

mărimi

10

mărimi

S-XXL

EN 388:2016

3243X

EN 388:2003

2131

C219 1492 SUPERGRIP
Mănuși de protecție mecanică, categoria II

C279 1605 LATEXGRIP
Mănuși de protecție mecanică, categoria II



MĂNUȘI DE PROTECŢIE

Caracteristici: Mănușă tricotată din poliester, impregnată 
cu nitril de culoare gri în palmă, manșetă elastică, oferă 
dexteritate și simț tactil foarte bun.

Aplicaţii: Asamblarea de piese mici · Manipulare generală 
· Ambalare · Controlul calității

Industrii: Automotive · Electronică · Mașini și echipamente 
· Agricultură și viticultură · Servicii publice 

Caracteristici: Mănușă tricotată din poliester, impregnată 
cu nitril de culoare neagră în palmă, manșetă elastică, 
oferă dexteritate și simț tactil foarte bun.

Aplicaţii: Asamblarea de piese mici · Manipulare generală 
· Ambalare · Controlul calității

Industrii: Automotive · Electronică · Mașini și echipamente 
· Agricultură și viticultură · Servicii publice

EN 420:2003+A1:2009 EN 420:2003+A1:2009

mărimi

7-10

mărimi

7-10
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EN 388:2016

4121X

EN 388:2016

4121X

1C94 TOUCH WHITE
Mănuși de protecție mecanică, categoria II

1C95 TOUCH BLACK
Mănuși de protecție mecanică, categoria II

NEW NEW
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Caracteristici: Mănușă tricotată din fibre de nailon și 
spandex, impregnată în palmă cu tehnologie NFT pe bază 
de nitril, manșetă elastică. Priză foarte bună în mediu 
umed, uleios și uscat. Excelentă rezistență la abraziune, 
confort și respirabilitate.

Aplicaţii: Asamblarea de piese mici și mijlocii · 
Alimentarea liniilor de producție · Manipulare generală · 
Recepția materiilor prime · Înșurubare și deșurubare

Industrii: Aerospațiale · Automotive · Service auto · 
Industria chimică · Sticlă · Logistică și depozitare ·  Mașini și 
echipamente ·   Prelucrarea metalelor · Minerit · Transport

Caracteristici: Mănușă tricotată din fibre de nailon și 
spandex, impregnată în palmă cu tehnologie NFT pe bază 
de nitril, manșetă elastică. Priză foarte bună în mediu 
umed, uleios și uscat. Rezistență deosebită la abraziune, 
sporită de picourile din palmă.

Aplicaţii: Asamblarea de piese mici și mijlocii · 
Alimentarea liniilor de producție · Manipulare generală · 
Recepția materiilor prime · Înșurubare și deșurubare

Industrii: Aerospațiale · Automotive · Service auto · 
Industria chimică · Sticlă · Logistică și depozitare · Mașini și 
echipamente · Prelucrarea metalelor · Minerit · Transport

C202 1465P NFT PALM
Mănuși de protecție mecanică, categoria II

C967 1465 NFT GRIP
Mănuși de protecție mecanică, categoria II

EN 420:2003+A1:2009 EN 420:2003+A1:2009

mărimi

7-10

mărimi

7-10

EN 388:2016

4131X

EN 388:2016

4131X

X1XXXX

EN 407:2004

X1XXXX

EN 407:2004



MĂNUȘI DE PROTECŢIE

Caracteristici: Mănușă tricotată din fibre de nailon și 
spandex, impregnată ¾ cu tehnologie NFT pe bază de 
nitril, care asigură o priză foarte bună în mediu uscat, 
umed și uleios și excelentă rezistență la abraziune. Oferă 
o bună aerisire, păstrând mâna uscată.

Aplicaţii: Asamblarea de piese mici și mijlocii · 
Alimentarea liniilor de producție · Manipulare generală în 
mediu umed, uleios și uscat · Recepția materiilor prime · 
Înșurubare și deșurubare

Industrii: Aerospațiale · Automotive · Service auto · 
Industria chimica · Sticlă · Logistică și depozitare · Mașini și 
echipamente · Prelucrarea metalelor · Minerit · Transport · 
Industria lemnului

Caracteristici: Mănușă tricotată din fibre de nailon și 
spandex impregnată total cu tehnologie NFT pe bază de 
nitril. Priză foarte bună în mediu umed, uleios și uscat. 
Rezistență deosebită la abraziune, sporită de picourile din 
palmă.

Aplicaţii: Asamblarea de piese mici și mijlocii · 
Alimentarea liniilor de producție · Manipulare generală în 
mediu umed, uleios și uscat · Recepția materiilor prime · 
Înșurubare și deșurubare

Industrii: Aerospațiale · Automotive · Service auto · 
Industria chimică · Sticlă · Logistică și depozitare · Mașini și 
echipamente · Prelucrarea metalelor · Minerit · Transport 
· Industria lemnului

C203 1466 NFT KNUCKLE 
Mănuși de protecție mecanică, categoria II

C204 1467P NFT TOTAL
Mănuși de protecție mecanică, categoria II

EN 420:2003+A1:2009 EN 420:2003+A1:2009

mărimi

7-10

mărimi

7-10
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Caracteristici: Mănușă tricotată din fibre poliester și 
spandex, acoperită cu dublu strat: stratul inferior ¾ cu 
nitril, stratul superior pe palmă și vârful degetelor cu 
tehnologia NFT, asigură protecție sigură și aderență 
perfectă în mediu uleios, alături de o dexteritate ridicată.

Aplicaţii: Asamblarea componentelor uleioase · Sortare 
și inspecție de piese ușoare · Încărcare și descărcare 
de piese pe linia de asamblare, inspecția pieselor și a 
componentelor prelucrate · Întreținere
 

Industrii: Automotive · Mașini și echipamente · 
Prelucrarea metalelor

Caracteristici: Mănușă tricotată din fibre sintetice 
impregnată cu un strat moale și durabil din amestec de 
polimeri - tehnologia HPT - cu proprietatea de respingere a 
lichidelor. Oferă priză foarte bună în mediu umed și uscat, 
flexibilitate și dexteritate deosebită. Moleculele de aer 
încapsulate conferă proprietatea de absorbție a vibrațiilor.

Aplicaţii: Manipulare cosmetice, materiale plastice · 
Asamblare finală, finisare · Asamblare motoare electrice · 
Montarea cablajului, lucrări de reglaj · Aplicații ușoare cu 
grad mare de precizie · Sortare și instalare de piese mici 
(lagăre, arcuri)

Industrii: Automotive · Clădiri și construcții · Mașini 
și echipamente · Întreținere · Prelucrarea metalelor · 
Transport · Telecomunicații

C209 1469 HPT BLUE
Mănuși de protecție mecanică, categoria II

C968 NFT PRODRY
Mănuși de protecție mecanică, categoria II

EN 420:2003+A1:2009 EN 420:2003+A1:2009

mărimi

7-10

mărimi

S-XL

EN 388:2016

4121X

EN 388:2016

3131X



MĂNUȘI DE PROTECŢIE

Caracteristici: Mănușă tricotată din fibre de poliester, 
acoperită cu dublu strat: stratul inferior ¾ cu nitril, stratul 
superior pe palmă și vârful degetelor spumă de nitril cu 
structură nisipoasă, asigură protecție sigură și aderență 
perfectă în mediu umed sau uleios, alături de o rezistență 
la abraziune ridicată.

Aplicaţii: Piese injectate reci din material plastic · Cabluri 
pentru solicitări intense · Prelucrarea metalelor · Piese 
turnate brute și miezuri de turnare · Bare de oțel, tablă, 
canistre și alte produse metalice · Colectarea deșeurilor

Industrii: Automotive · Logistică și depozitare · Mașini și 
echipamente · Prelucrarea metalelor · Servicii publice

Caracteristici: Mănușă tricotată din fibre poliester, 
acoperită cu dublu strat: stratul inferior total cu nitril, 
stratul superior pe palma și vârful degetelor spumă de 
nitril cu structură nisipoasă, asigură protecție sigură și 
aderență perfectă în mediu umed sau uleios, alături de o 
rezistență la abraziune ridicată.

Aplicaţii: Piese injectate reci din material plastic · Cabluri 
pentru solicitări intense · Prelucrarea metalelor · Piese 
turnate brute și miezuri de turnare · Bare de oțel, tablă, 
canistre și alte produse metalice · Colectarea deșeurilor

Industrii: Automotive · Logistică și depozitare · Mașini și 
echipamente · Prelucrarea metalelor · Servicii publice

2C01 DUOFLEX-K 
Mănuși de protecție mecanică, categoria II

2C02 DUOFLEX-T
Mănuși de protecție mecanică, categoria II

EN 420:2003+A1:2009 EN 420:2003+A1:2009

mărimi

7-10

mărimi

7-10
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Caracteristici: Mănușă tricotată din fibre mixte, 
impregnată în palmă cu cauciuc nitrilic, priză bună în 
mediu uscat, manșetă elastică.

Aplicaţii: Materiale de construcție, beton, cărămizi și țigle 
· Manipulare generală · Colectarea deșeurilor · Livrări și 
recepții

 

Industrii: Clădiri și construcții · Servicii publice · Reciclare 
· Agricultură și viticultură

Caracteristici: Mănușă din tricot bumbac, impregnată 
parțial cu cauciuc nitrilic, manșetă elastică. Rezistență 
bună la abraziune și dexteritate.

Aplicaţii: Lucru cu materiale umede și uleioase · Lucrări 
cu lemn și grădinărit · Lucrări cu metale și inginerie 
mecanică · Construcții · Asamblări și transporturi · Lucru 
cu stivuitor · Prelucrarea metalului și plasticelor

Industrii: Automotive · Construcții · Logistică · Industria 
metalurgică · Transport · Exploatarea forestieră

C169 1453 YELLOW
Mănuși de protecție mecanică, categoria II

C220 1493 PROGRIP
Mănuși de protecție mecanică, categoria II

EN 420:2003+A1:2009 EN 420:2003+A1:2009

mărimi

7-10

mărimi

7-10

EN 388:2003

4321

EN 388:2016

4111X



MĂNUȘI DE PROTECŢIE

Caracteristici: Mănușă din tricot bumbac, impregnată 
parțial cu cauciuc nitrilic, manșetă largă. Oferă protecție 
impotriva umezelii, stropilor de ulei și grăsimi.

Aplicaţii: Piese injectate reci din material plastic · Cabluri 
pentru solicitări intense · Prelucrarea metalelor · Piese 
turnate brute și miezuri de turnare · Bare de oțel, tablă, 
canistre și alte produse metalice · Curățarea străzilor și 
colectarea deșeurilor

Industrii: Automotive · Logistică și depozitare · Mașini și 
echipamente · Prelucrarea metalelor · Servicii publice

Caracteristici: Mănușă din tricot bumbac, impregnată 
total cu cauciuc nitrilic, manșetă largă. Oferă protecție 
împotriva umezelii, stropilor de ulei și grăsimi.

Aplicaţii: Piese injectate reci din material plastic · Cabluri 
pentru solicitări intense · Prelucrarea metalelor · Piese 
turnate brute și miezuri de turnare · Bare de oțel, tablă, 
canistre și alte produse metalice · Curățarea străzilor și 
colectarea deșeurilor

Industrii: Automotive · Logistică și depozitare · Mașini și 
echipamente · Prelucrarea metalelor · Servicii publice

C173 1454-P-ML DIPEX 
Mănuși de protecție mecanică, categoria II

C175 1454-T-ML DIPEX
Mănuși de protecție mecanică, categoria II

EN 420:2003+A1:2009 EN 420:2003+A1:2009

mărimi

9-10

mărimi

10
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Caracteristici: Mănușă PVC pe suport bumbac, cu 
manșetă elastică. Rezistență mecanică bună și flexibilitate 
la temperaturi scăzute.

Aplicaţii: Manipulare generală · Colectarea deșeurilor · 
Lucrări de mentenață · Transportul uleiurilor

Industrii: Prelucrarea metalelor · Reciclare · Automotive 
· Logistică și depozitare · Servicii publice · Mașini și 
echipamente

Caracteristici: Mănușă PVC pe suport bumbac, cu 
lungimea de 35 cm. Rezistență mecanică bună și 
flexibilitate la temperaturi scăzute.

Aplicaţii: Manipulare generală · Colectarea deșeurilor · 
Lucrări de mentenață · Transportul uleiurilor

Industrii: Prelucrarea metalelor · Reciclare · Automotive 
· Logistică și depozitare · Servicii publice · Mașini și 
echipamente

C152 1442 VINYL RED
Mănuși de protecție mecanică, categoria II

C149 1440 REDPOINT
Mănuși de protecție mecanică, categoria II

EN 420:2003+A1:2009 EN 420:2003+A1:2009

mărimi

10.5

mărimi

10.5

EN 388:2016

4111X

EN 388:2016

4111X



MĂNUȘI DE PROTECŢIE

Caracteristici: Mănușă din piele moale de capră, cu 
dosul din material textil interlock, cu manșetă elastică, cu 
foarte bună dexteritate.

Aplicaţii: Montaj și finisaj · Asamblare de caroserii · 
Reparații · Ambalare · Manipulare generală

Industrii: Automotive · Servicii publice · Logistică și 
depozitare · Transport · Telecomunicații

Caracteristici: Mănușă din piele moale de capră, dosul 
din material textil din fibre sintetice, flaușat, elastic la 
încheietura mâinii.

Aplicaţii: Montaj și finisaj · Asamblare de caroserii · 
Reparații · Ambalare · Manipulare generală

Industrii: Automotive · Servicii publice · Logistică și 
depozitare · Transport · Telecomunicații

1C83 1540G MONTONE-1 
Mănuși de protecție mecanică, categoria II

1C82 1541G GOAT
Mănuși de protecție mecanică, categoria II

EN 420:2003+A1:2009 EN 420:2003+A1:2009

mărimi

7-11

mărimi

7-11
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Caracteristici: Mănușă integral din piele box bovină, 
captușeală bumbac în palmă.

Aplicaţii: Materiale de construcție, beton, cărămizi și țigle 
· Manipulare generală piese grele · Lucrări de construcții 
în exterior · Ateliere mecanice

Industrii: Prelucrare metale · Industria grea · Clădiri și 
construcții · Servicii publice

Caracteristici: Mănușă integral din piele box bovină, 
palmă dintr-o bucată, captușeală bumbac în palmă.

Aplicaţii: Materiale de construcție, beton, cărămizi și țigle 
· Manipulare generală piese grele · Lucrări de construcții 
în exterior · Ateliere mecanice

Industrii: Prelucrare metale · Industria grea · Clădiri și 
construcții · Servicii publice

C256 1557 FRANCO
Mănuși de protecție mecanică, categoria II

C255 1556 TOP
Mănuși de protecție mecanică, categoria II

EN 420:2003+A1:2009 EN 420:2003+A1:2009

mărimi

10.5

mărimi

10.5

EN 388:2003

2131

EN 388:2016

2122X



MĂNUȘI DE PROTECŢIE

Caracteristici: Mănușă din piele box bovină, monocoloră, 
dosul din bumbac și manșetă din bumbac rigidizat.

Aplicaţii: Materiale de construcție, beton, cărămizi și țigle 
· Manipulare generală piese grele · Lucrări de construcții 
în exterior · Ateliere mecanice

Industrii: Prelucrare metale · Industria grea · Clădiri și 
construcții · Servicii publice · Industria lemnului

Caracteristici: Mănușă din piele box bovină, din diferite 
culori, dosul din bumbac și manșetă din bumbac rigidizat.

Aplicaţii: Materiale de construcție, beton, cărămizi și țigle 
· Manipulare generală piese grele · Lucrări de construcții 
în exterior · Ateliere mecanice

Industrii: Prelucrare metale · Industria grea · Clădiri și 
construcții · Servicii publice · Industria lemnului

C265 1578 STANDARD
Mănuși de protecție mecanică, categoria II

1C15 1578 STANDARD COLOR
Mănuși de protecție mecanică, categoria II

EN 420:2003+A1:2009 EN 420:2003+A1:2009

mărimi

10.5

mărimi

10.5
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Caracteristici: Mănușă din piele box bovină, dosul 
din bumbac, manșetă din bumbac rigidizat, căptușeală 
sintetică groasă care asigură o protecție minimă la 
temperaturi scăzute.

Aplicaţii: Materiale de construcție, beton, cărămizi și țigle 
· Manipulare generală piese grele · Lucrări de construcții 
în exterior · Ateliere mecanice

Industrii: Prelucrare metale · Industria grea · Clădiri și 
construcții · Servicii publice

Caracteristici: Mănușă din piele șpalt bovină, cu dublură 
în palmă, pe degetul mare și degetul arătător, lungime 
27 cm.

Aplicaţii: Materiale de construcție, beton, cărămizi și țigle 
· Manipulare generală piese grele · Lucrări de construcții 
în exterior · Ateliere mecanice

Industrii: Prelucrare metale · Industria grea · Clădiri și 
construcții · Servicii publice

C303 1779 SPARK
Mănuși de protecție mecanică, categoria II

C267 1579 HUSKY
Mănuși de protecție mecanică, categoria II

EN 420:2003+A1:2009 EN 420:2003+A1:2009

mărimi

10.5

mărimi

10.5

EN 388:2003

2133

EN 388:2016

3133X



MĂNUȘI DE PROTECŢIE

Caracteristici: Mănușă din piele șpalt bovină, dosul din 
bumbac, manșetă din bumbac rigidizat.

Aplicaţii: Materiale de construcție, beton, cărămizi și țigle 
· Manipulare generală piese grele · Lucrări de construcții 
în exterior · Ateliere mecanice

Industrii: Prelucrare metale · Industria grea · Clădiri și 
construcții · Servicii publice

Caracteristici: Mănușă din piele șpalt bovină, palmă 
dintr-o bucată, dosul din țesătură bumbac monocoloră, 
manșetă cauciucată.

Aplicaţii: Materiale de construcție, beton, cărămizi și țigle 
· Manipulare generală piese grele · Lucrări de construcții 
în exterior · Ateliere mecanice

Industrii: Prelucrare metale · Industria grea · Clădiri și 
construcții · Servicii publice

C241 1551 CBSA
Mănuși de protecție mecanică, categoria II

C254 1555Y REIDER
Mănuși de protecție mecanică, categoria II

EN 420:2003+A1:2009 EN 420:2003+A1:2009

mărimi

10.5

mărimi

10.5

< P
rotectie m

ecanica >>>

35

M
Ă

N
U

ȘI D
E P

R
O

TECŢIE
EN 388:2003

2133

EN 388:2003

3143

NEW



M
Ă

N
U

ȘI
 D

E 
P

R
O

TE
CŢ

IE

MĂNUȘI DE PROTECŢIE

<<
< 

P
ro

te
ct

ie
 m

ec
an

ic
a 

>

36

Caracteristici: Mănușă din piele groasă șpalt bovină, 
palmă dintr-o bucată, dosul din țesătură bumbac în dungi, 
manșetă cauciucată.

Aplicaţii: Materiale de construcție, beton, cărămizi și țigle 
· Manipulare generală piese grele · Lucrări de construcții 
în exterior · Ateliere mecanice

Industrii: Prelucrare metale · Industria grea · Clădiri și 
construcții · Servicii publice

Caracteristici: Mănușă din piele groasă șpalt bovină, 
dublură în palmă, pe degetul mare și degetul arătător, 
dosul bumbac, manșetă cauciucată.

Aplicaţii: Materiale de construcție, beton, cărămizi și țigle 
· Manipulare generală piese grele · Lucrări de construcții 
în exterior · Ateliere mecanice

Industrii: Prelucrare metale · Industria grea · Clădiri și 
construcții · Servicii publice

C242 1552 FORTE
Mănuși de protecție mecanică, categoria II

C253 1555S SUPER RIDER
Mănuși de protecție mecanică, categoria II

EN 420:2003+A1:2009 EN 420:2003+A1:2009

mărimi

11

mărimi

10.5

EN 388:2003

3143

EN 388:2003

1122



MĂNUȘI DE PROTECŢIE

Caracteristici: Mănușă din piele groasă șpalt bovină, 
dublură în palmă, dosul bumbac, manșetă cauciucată.

Aplicaţii: Materiale de construcție, beton, cărămizi și țigle 
· Manipulare generală piese grele · Lucrări de construcții 
în exterior · Ateliere mecanice

Industrii: Prelucrare metale · Industria grea · Clădiri și 
construcții · Servicii publice

Caracteristici: Mănușă din piele groasă șpalt bovină, 
dublură de culoare roșie în palmă și pe degete, dosul 
bumbac, manșetă cauciucată.

Aplicaţii: Materiale de construcție, beton, cărămizi și țigle 
· Manipulare generală piese grele · Lucrări de construcții 
în exterior · Ateliere mecanice

Industrii: Prelucrare metale · Industria grea · Clădiri și 
construcții · Servicii publice

C248 1554 MASTER
Mănuși de protecție mecanică, categoria II

C247 1553 MAMUT
Mănuși de protecție mecanică, categoria II

EN 420:2003+A1:2009 EN 420:2003+A1:2009

mărimi

10.5

mărimi

10.5
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Caracteristici: Mănușă din piele groasă șpalt bovină, 
dosul bumbac, manșetă cauciucată, dublură din piele 
moale box bovină în palmă, pe degetul mare și degetul 
arătător.

Aplicaţii: Materiale de construcție, beton, cărămizi și țigle 
· Manipulare generală piese grele · Lucrări de construcții 
în exterior · Ateliere mecanice

Industrii: Prelucrare metale · Industria grea · Clădiri și 
construcții · Servicii publice

Caracteristici: Mănușă din piele box bovină, moale, 
dosul din bumbac, manșetă cauciucată, palmă dintr-o 
singură bucată.

Aplicaţii: Manipulare generală · Lucrări de construcții în 
exterior · Ateliere mecanice

Industrii: Prelucrare metale · Clădiri și construcții · Servicii 
publice

C270 1580 BROW
Mănuși de protecție mecanică, categoria II

C271 1581 JAIPUR
Mănuși de protecție mecanică, categoria II

EN 420:2003+A1:2009 EN 420:2003+A1:2009

mărimi

10.5

mărimi

10.5

EN 388:2003

3243

EN 388:2003

2122



MĂNUȘI DE PROTECŢIE

Caracteristici: Mănușă din piele bovină integral, palmă 
dintr-o singură bucată, elastic în zona încheieturii pentru 
fixare mai bună pe mână, manșetă paspoalată.  

Aplicaţii: Materiale de construcție · Manipulare generală 
· Lucrări de construcții în exterior · Ambalare

Industrii: Automotive · Clădiri și construcții · Servicii 
publice

Caracteristici: Mănușă integral din piele bovină buffalo, 
palmă dintr-o singură bucată, elastic în zona încheieturii 
pentru fixare mai bună pe mână, manșetă paspoalată.

Aplicaţii: Materiale de construcție · Manipulare generală 
· Lucrări de construcții în exterior · Ambalare

Industrii: Automotive · Clădiri și construcții · Servicii 
publice

1C74 DRIVER
Mănuși de protecție mecanică, categoria II

1C75 DRIVER-1
Mănuși de protecție mecanică, categoria II

EN 420:2003+A1:2009 EN 420:2003+A1:2009

mărimi

8-11

mărimi

8-11
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Caracteristici: Mănușă tricotată din fibre speciale, 
impregnată în palmă cu poliuretan, manșetă elastică. 
Mănușa asigură o protecție bună la tăiere, pentru aplicații 
de nivel ușor și mediu, priză bună în mediu uscat, umed 
și ușor uleios și rezistență excelentă la abraziune, alături 
de dexteritate deosebită și un bun control al umidității.

Aplicaţii: Asamblare finală · Manipularea și asamblarea 
pieselor ascuțite mici sau foarte fine · Asamblarea pieselor 
turnate prin injecție · Uzinare – amestecuri speciale de 
metale · Zone de ambalare cu risc de tăiere · Marcare 
ușoară și uscată · Asamblarea și fixarea cablurilor

Industrii: Aerospațiale · Automotive · Service auto 
· Logistică și depozitare · Mașini și echipamente · 
Prelucrarea metalelor · Transport

Caracteristici: Mănușă tricotată din fibre speciale, 
subțire și deosebit de confortabilă, impregnată în palmă 
cu poliuretan, manșetă elastică. Asigură confort deosebit 
și dexteritate, alături de protecție împotriva tăierii, pentru 
aplicații ușoare în mediu uscat sau ușor uleios.

Aplicaţii: Asamblare finală · Manipularea și asamblarea 
pieselor ascuțite mici sau foarte fine · Asamblarea pieselor 
turnate prin injecție · Uzinare – amestecuri speciale de 
metale · Zone de ambalare cu risc de tăiere · Marcare 
ușoară și uscată · Asamblarea și fixarea cablurilor

Industrii: Aerospațiale · Automotive · Service auto 
· Logistică și depozitare · Mașini și echipamente · 
Prelucrarea metalelor · Transport

C973 BLUE LITE
Mănuși de protecție mecanică, categoria II

2C06 LITECUT
Mănuși de protecție mecanică, categoria II

EN 420:2003+A1:2009 EN 420:2003+A1:2009

mărimi

7-10

mărimi

7-10

EN 388:2016

3X42B

EN 388:2016

4X42B

NEW



MĂNUȘI DE PROTECŢIE

Caracteristici: Mănușă tricotată din fibre HPPE în 
amestec, impregnată în palmă cu poliuretan, manșetă 
elastică. Asigură bună rezistență la abraziune și protecție 
împotriva tăierii, cu rezistență deosebită la utilizare de 
lungă durată, pentru mediu uscat sau ușor uleios.
  

Aplicaţii: Montarea pieselor și componentelor metalice 
· Întreținere generală · Fabricarea sticlei · Manipularea 
obiectelor cu muchii ascuțite · Asamblare preliminară, 
tăierea pieselor mici uscate sau ușor uleioase · Fabricarea 
dispozitivelor medicale · Injecție și extrudare de materiale 
plastice

Industrii: Automotive · Sticlă · Mașini și echipamente · 
Prelucrarea metalelor · Farmaceutică și biologie · Transport

Caracteristici: Mănușă tricotată din fibre speciale, 
impregnată în palmă cu tehnologie specială pe bază de 
nitril, manșetă elastică. Alături de buna protecție la tăiere, 
asigură dexteritate, respirabilitate și bună aderență în 
mediu uleios și uscat.

Aplicaţii: Montarea pieselor și componentelor metalice 
· Fabricarea sticlei · Manipularea obiectelor cu muchii 
ascuțite, asamblare preliminară · Tăierea pieselor 
mici uscate sau ușor uleioase · Injecție și extrudare de 
materiale plastice

Industrii: Automotive · Industria chimică · Agricultură și 
viticultură · Sticlă și ceramică · Mașini și echipamente · 
Intreținere · Prelucrarea metalelor

C285 1609 RECUT
Mănuși de protecție mecanică, categoria II

2C07 FLEXCUT
Mănuși de protecție mecanică, categoria II

EN 420:2003+A1:2009 EN 420:2003+A1:2009

mărimi

6-10

mărimi

7-10
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Caracteristici: Mănușă tricotată din fibre speciale, extrem 
de confortabilă, impregnată în palmă cu tehnologie 
specială pe bază de nitril, manșetă elastică. Alături de 
buna protecție la tăiere, asigură dexteritate, rezistență 
foarte bună la abraziune, respirabilitate și aderență în 
mediu uleios și uscat.

Aplicaţii: Montarea pieselor și componentelor metalice 
· Fabricarea sticlei · Manipularea obiectelor cu muchii 
ascuțite, asamblare preliminară · Tăierea pieselor 
mici uscate sau ușor uleioase · Injecție și extrudare de 
materiale plastice

Industrii: Automotive · Industria chimică · Agricultură și 
viticultură · Sticlă · Mașini și echipamente · Intreținere · 
Prelucrarea metalelor

Caracteristici: Mănușă tricotată din fibre speciale, 
impregnată în palmă cu tehnologie NFT pe bază de nitril, 
manșetă elastică. Priză foarte bună în mediu uscat, umed, 
și uleios. Impregnare cu strat suplimentar de nitril la 
baza degetului mare, pentru rezistență sporită. Alături de 
protecția excelentă împotriva tăierii, este respirabilă și are 
rezistență deosebită la abraziune.

Aplicaţii: Montarea pieselor și componentelor metalice 
· Întreținere generală · Manipularea obiectelor cu muchii 
ascuțite · Asamblare preliminară, tăierea pieselor mici 
uscate sau ușor uleioase · Fabricarea dispozitivelor 
medicale · Injecție și extrudare de materiale plastice

Industrii: Automotive · Industria chimică · Agricultură 
și viticultură · Mașini și echipamente · Întreținere · 
Prelucrarea metalelor

C974 NFT CUT3
Mănuși de protecție mecanică, categoria II

2C08 SOFTCUT
Mănuși de protecție mecanică, categoria II

EN 420:2003+A1:2009 EN 420:2003+A1:2009

mărimi

7-10

mărimi

7-10

EN 388:2016

4X31B

EN 388:2016

4X42B

NEW



MĂNUȘI DE PROTECŢIE

Caracteristici: Mănușă tricotată din fibre speciale, 
impregnate în palmă cu poliuretan, manșetă elastică. 
Asigură bună rezistență la abraziune și protecție împotriva 
tăierii, în mediu uscat.

 

Aplicaţii: Manipularea plăcilor de sticlă, a obiectelor 
cu muchii ascuțite · Manipularea tablei, tăierea pieselor 
uscate, vopsite sau galvanizate · Manipularea obiectelor 
cu muchii ascuțite, asamblare preliminară, tăierea 
pieselor mici uscate sau ușor uleioase · Întreținere

Industrii: Automotive · Sticlă · Mașini și echipamente · 
Prelucrarea metalelor

Caracteristici: Mănușă tricotată din fibre HPPE în 
amestec, impregnate în palmă cu poliuretan, manșetă 
elastică. Asigură bună rezistență la abraziune și protecție 
impotriva tăierii, în mediu uscat.

Aplicaţii: Manipularea plăcilor de sticlă, a obiectelor cu 
muchii ascuțite · Manipularea tablei, tăierea pieselor 
uscate, vopsite sau galvanizate · Manipularea obiectelor 
cu muchii ascuțite, asamblare preliminară, tăierea 
pieselor mici uscate sau ușor uleioase · Întreținere

Industrii: Automotive · Sticlă · Mașini și echipamente · 
Prelucrarea metalelor

1C89 NEOCUT
Mănuși de protecție mecanică, categoria II

C286 1610 RECUT
Mănuși de protecție mecanică, categoria II

EN 420:2003+A1:2009 EN 420:2003+A1:2009

mărimi

6-10

mărimi

7-10
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Caracteristici: Mănușă tricotată din fibre speciale, 
impregnată cu poliuretan în palmă și pe vârful degetelor. 
Manșetă elastică. Foarte bună rezistență la abraziune, 
bună rezistență la tăiere, în mediu uscat sau ușor uleios, 
dexteritate și confort deosebit în utilizare.

Aplicaţii: Manipularea plăcilor de sticlă, a obiectelor 
cu muchii ascuțite · Manipularea tablei, tăierea pieselor 
uscate, vopsite sau galvanizate · Manipularea obiectelor 
cu muchii ascuțite, asamblare preliminară, tăierea 
pieselor mici uscate sau ușor uleioase · Întreținere

Industrii: Automotive · Sticlă · Mașini și echipamente · 
Prelucrarea metalelor

Caracteristici: Mănușă tricotată din fibre HPPE în amestec 
cu alte fibre, impregnată în palmă cu nitril cu structură 
nisipoasă, manșetă elastică. Asigură excelentă aderență, 
bună rezistență la abraziune și protecție împotriva tăierii, 
în mediu uleios, umed sau uscat.

Aplicaţii: Manipularea plăcilor de sticlă, a obiectelor 
cu muchii ascuțite · Manipularea tablei, tăierea pieselor 
uscate, vopsite sau galvanizate · Întreținere

Industrii: Automotive · Clădiri și construcții · Sticlă · 
Întreținere · Servicii publice · Reciclare

1C90 SANDYCUT
Mănuși de protecție mecanică, categoria II

C282 1608 MAX
Mănuși de protecție mecanică, categoria II

EN 420:2003+A1:2009 EN 420:2003+A1:2009

mărimi

M-XXL

mărimi

7-10

EN 388:2016

4X44C

EN 388:2016

4X43C

NEW



MĂNUȘI DE PROTECŢIE

Caracteristici: Mănușă tricotată din fibre speciale, 
impregnată în palmă cu tehnologie NFT pe bază de nitril, 
manșetă elastică. Priză foarte bună în mediu uscat, umed, 
și uleios. Impregnare cu strat suplimentar de nitril la 
baza degetului mare, pentru rezistență sporită. Alături de 
protecția excelentă împotriva tăierii, este respirabilă și are 
rezistență deosebită la abraziune. 

Aplicaţii: Manipularea plăcilor de sticlă, a obiectelor 
cu muchii ascuțite · Manipularea tablei, tăierea pieselor 
uscate, vopsite sau galvanizate · Întreținere

Industrii: Automotive · Clădiri și construcții · Sticlă · 
Întreținere · Servicii publice · Reciclare

Caracteristici: Mănușă tricotată din fibre speciale, 
impregnată în palmă cu tehnologie specială pe bază 
de nitril, manșetă elastică. Alături de buna protecție la 
tăiere (F), asigură dexteritate, rezistență foarte bună la 
abraziune, respirabilitate și aderență în mediu uleios și 
uscat.

Aplicaţii: Manipularea plăcilor de sticlă, a obiectelor cu 
muchii ascuțite · Manipularea tablei, tăierea pieselor 
vopsite sau galvanizate · Întreținere

Industrii: Automotive · Clădiri și construcții · Sticlă  · 
Prelucrarea metalelor

C977 NFT CUT5
Mănuși de protecție mecanică, categoria II

2C09 TOPCUT
Mănuși de protecție mecanică, categoria II

EN 420:2003+A1:2009 EN 420:2003+A1:2009

mărimi

6-10

mărimi

7-10
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Caracteristici: Mănușă tricotată din fibre speciale, 
acoperită cu dublu strat: stratul inferior total cu nitril, 
stratul superior pe palmă și vârful degetelor spumă de 
nitril cu structură nisipoasă, asigură protecție sigură la 
tăiere (D) și aderență perfectă în mediu umed sau uleios, 
alături de o excelentă rezistență la abraziune.

Aplicaţii: Manipularea plăcilor de sticlă, a obiectelor 
cu muchii ascuțite · Manipularea tablei, tăierea pieselor 
vopsite sau galvanizate · Întreținere

Industrii: Automotive · Clădiri și construcții · Sticlă · 
Prelucrarea metalelor

Caracteristici: Mănușă tricotată din fibre speciale, 
acoperită cu dublu strat: stratul inferior total cu nitril, 
stratul superior pe palmă și vârful degetelor spumă de 
nitril cu structură nisipoasă, asigură protecție sigură la 
tăiere(D) și aderență perfectă în mediu umed sau uleios, 
alături de o excelentă rezistență la abraziune.

Aplicaţii: Manipularea plăcilor de sticlă, a obiectelor 
cu muchii ascuțite · Manipularea tablei, tăierea pieselor 
vopsite sau galvanizate · Întreținere

Industrii: Automotive · Clădiri și construcții · Sticlă · 
Prelucrarea metalelor

2C04 DUOCUT-T
Mănuși de protecție mecanică, categoria II

2C03 DUOCUT-K
Mănuși de protecție mecanică, categoria II

EN 420:2003+A1:2009 EN 420:2003+A1:2009

mărimi

7-10

mărimi

7-10

EN 388:2016

4X44D

EN 388:2016

4X44D

NEWNEW



MĂNUȘI DE PROTECŢIE

Caracteristici: Mânecuțe tricotate din fibre de Kevlar, cu 
diferite lungimi. Asigură protecție la tăiere și căldură de 
contact până la 100°C. Lungime: 25 cm, 36 cm, 56 cm.

 

Aplicaţii: Montaj și finisaj · Asamblare de caroserii · 
Reparații de sticlă · Tablă și prelucrarea metalelor · 
Operațiuni de ștanțare

Industrii: Automotive · Clădiri și construcții · Sticlă · 
Prelucrarea metalelor

Caracteristici: Mânecuțe tricotate din fibre speciale, 
lungime 45 cm.  Combină fibrele para-aramidice cu alte 
fibre de înaltă performanță, asigurând un nivel ridicat de 
protecție la tăiere și protecție la căldură de contact până 
la 100°C.

Aplicaţii: Montaj și finisaj · Asamblare de caroserii · 
Reparații de sticlă · Tablă și prelucrarea metalelor · 
Operațiuni de ștanțare

Industrii: Automotive · Clădiri și construcții · Sticlă · 
Prelucrarea metalelor

C045/C046/C047 
1061-25/ 1061-36/ 1061-56 SLEEVES
Mânecuțe de protecție mecanică, categoria II

C981 C981 RICOTECH
Mânecuțe de protecție mecanică, categoria II

EN 420:2003+A1:2009 EN 420:2003+A1:2009

mărimi

Universal

mărimi

Universal
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Caracteristici: Mănușă tricotată din fire acrilice, culoare 
fluorescentă, strat interior termoizolant, imersată în latex, 
textură ridată, cu aderență bună în mediu uscat.

Aplicaţii: Antrepozite frigorifice · Operațiuni de silvicultură 
și exploatare forestieră · Manipularea produselor răcite 
sau congelate · Manipulare de materiale · Exploatarea de 
utilaje și echipamente · Lucrări de construcții în exterior

Industrii: Construcții · Mentenanță · Logistică și 
depozitare

Caracteristici: Mănușă tricotată din nailon, dublu strat 
pentru protecția la temperaturi scăzute, imersată printr-o 
tehnologie HPT pentru a crea un strat durabil, flexibil, cu 
aderență sporită, atât în condiții uscate cât și în condiții 
umede.

Aplicaţii: Antrepozite frigorifice · Operațiuni de silvicultură  
și exploatare forestieră · Manipularea produselor răcite 
sau congelate · Manipulare de materiale · Exploatarea de 
utilaje și echipamente · Lucrări de construcții în exterior

Industrii: Construcții · Mentenanță · Logistică și 
depozitare

C287 1611 POWER HPT ICE
Mănuși protecție termică (frig), categoria II

C289 1615 WINTERGRIP
Mănuși protecție termică (frig), categoria II

EN 420:2003+A1:2009 EN 420:2003+A1:2009

mărimi

M-XXL

mărimi

M-XXL

EN 388:2016

3231X

X2X

EN 511:2006

EN 388:2016

2142X

12X

EN 511:2006



MĂNUȘI DE PROTECŢIE

Caracteristici: Mănușă tricotată din fibre de nailon și 
spandex, impregnată total cu tehnologie specială pe bază 
de nitril, de culoare galben fluorescent, manșetă elastică. 
Stratul de acoperire moale și flexibil, asigură dexteritate și 
respirabilitate, alături de rezistență excelentă la abraziune 
și aderență în mediu umed și uscat. 

Aplicaţii: Antrepozite frigorifice · Operațiuni de silvicultură 
și exploatare forestieră · Manipularea produselor răcite 
sau congelate · Manipulare de materiale · Exploatarea de 
utilaje și echipamente · Lucrări de construcții în exterior

Industrii:  Construcții · Mentenanță · Logistică și 
depozitare

2C13 WINTER FLASH
Mănuși protecție termică (frig), categoria II

EN 420:2003+A1:2009

mărimi

S-XXL

< P
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Caracteristici: Mănușă antitermică tricotată din nailon, 
strat interior bumbac pentru confort sporit, manșetă 
elastică.

Aplicaţii: Montaj și finisaj · Asamblare de caroserii · 
Reparații de sticlă · Tablă și prelucrarea metalelor · 
Operațiuni de ștanțare

Industrii: Automotive · Clădiri și construcții · Industria 
chimică · Sticlă · Mașini și echipamente · Prelucrarea 
metalelor

Caracteristici: Mănușă antitermică tricotată din fir Kevlar, 
manșetă elastică, permite un simț tactil foarte bun.

Aplicaţii: Montaj și finisaj · Asamblare de caroserii · 
Reparații de sticlă · Tablă și prelucrarea metalelor · 
Operațiuni de ștanțare

Industrii: Automotive · Clădiri și construcții · Industria 
chimică · Sticlă · Mașini și echipamente · Prelucrarea 
metalelor

C031 1050 LIGHT
Mănuși protecție termică (căldură), categoria II

C037 1053 HOT
Mănuși protecție termică (căldură), categoria II

EN 420:2003+A1:2009 EN 420:2003+A1:2009

mărimi

7-10

mărimi

8-10

EN 388:2016

X142B

31XXXX

EN 407:2004

EN 388:2016

2241X

X1XXXX

EN 407:2004



MĂNUȘI DE PROTECŢIE

Caracteristici: Mănușă antitermică tricotată din fibre 
mixte, tricot buclat, manșetă elastică. Rezistență bună la 
abraziune și protecție la căldura de contact.
 

Aplicaţii: Manipularea de tăvi fierbinți de coacere · 
Manipulare generală la autovehicule · Manipulare în 
brutărie și la cuptoare fierbinți · Manipulare la temperaturi 
înalte

Industrii: Automotive · Sticlă · Prelucrarea metalelor

Caracteristici: Mănușă antitermică tricotată, tricot 
gros Kevlar, strat interior bumbac pentru confort sporit, 
manșetă elastică, bună rezistență mecanică, rezistență la 
temperatură de contact până la 350˚C.

Aplicaţii: Scoaterea din matrițe a materialelor 
termoplastice · Manipularea sticlei fierbinți · Fabricarea 
anvelopelor · Scoaterea produselor sterilizate din 
autoclave

Industrii: Automotive · Sticlă · Prelucrarea metalelor

C038 1054 STRONG
Mănuși protecție termică (căldură), categoria II

C033 1051 MERCUR
Mănuși protecție termică (căldură), categoria III

EN 420:2003+A1:2009 EN 420:2003+A1:2009

mărimi

7-10

< P
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Caracteristici: Palmare antitermice din Kevlar, cu 
captușeală din straturi multiple din bumbac, lungime 30 
cm, protecție până la 350˚C temperatură de contact.

Aplicaţii: Manipularea obiectelor fierbinți și cu muchii 
ascutite

Industrii: Automotive · Sticlă · Prelucrarea metalelor

Caracteristici: Palmare antitermice din Kevlar, cu 
captușeală din straturi multiple din bumbac, lungime 40 
cm, protecție până la 350˚C temperatură de contact.

Aplicaţii: Manipularea obiectelor fierbinți și cu muchii 
ascuțite

Industrii: Automotive · Sticlă · Prelucrarea metalelor

EN 420:2003+A1:2009 EN 420:2003+A1:2009

C419 4730 KEVLAR
Mănuși protecție termică (căldură), categoria III

C436 4740 KEVLAR
Mănuși protecție termică (căldură), categoria III

EN 388:2003

2443

4343XX

EN 407:2004

EN 388:2003

2443

4343XX

EN 407:2004

mărimi

Universal

mărimi

Universal



MĂNUȘI DE PROTECŢIE

Caracteristici: Mănușă antitermică din țesătură specială 
impregnată cu cauciuc nitrilic, lungime 35 cm, cu interior 
de poliester nețesut, pe palmă și pe dosul palmei. Stratul 
de nitril ajută la protecția împotriva abraziunii, tăieturilor 
și găuririi. Aceste mănuși asigură o priză excelentă pe 
suprafețe uscate și uleioase. Temperatură de contact 
până la 250˚C. 

Aplicaţii: Scoaterea din matrițe a anvelopelor, curelelor 
și profilelor de cauciuc · Vulcanizare, calandrare · 
Manipularea pieselor turnate și a plăcilor fierbinți · 
Manipularea sticlei fierbinți · Scoaterea produselor 
sterilizate din autoclave

Industrii: Automotive · Sticlă · Prelucrarea metalelor

Caracteristici: Mănușă pentru sudură integral din piele 
șpalt bovină, dublură în palmă, pe degetul mare și degetul 
arătător, lungime 35 cm.

Aplicaţii: Încărcare și descărcare cu risc de căldura sau 
stropire cu metal topit · Sudare

Industrii: Automotive · Mașini și echipamente · Prelucrarea 
metalelor

C040 1057 TERMIC
Mănuși protecție termică (căldură), categoria II

C305 1800 SUDOR
Mănuși protecție sudură, categoria II

EN 420:2003+A1:2009

mărimi

9-10

EN 420:2003+A1:2009
EN 12471:2001+A1:2005 Tip A

mărimi

10.5
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Caracteristici: Mănușă pentru sudură, integral din piele 
șpalt bovină, captușeală bumbac, lungime 35 cm.

Aplicaţii: Încărcare și descărcare cu risc de căldură sau 
stropire cu metal topit · Sudare

Industrii: Automotive · Mașini și echipamente · 
Prelucrarea metalelor

Caracteristici: Mănușă pentru sudură, integral din piele 
șpalt bovină, captușeală bumbac, cu dublură din șpalt la 
baza degetului mare, cusută cu ață Kevlar, lungime 35 cm. 
VARIANTA ALTERNATIVA: 1C16 1801Knew

Aplicaţii: Încărcare și descărcare cu risc de căldură sau 
stropire cu metal topit · Sudare

Industrii: Automotive · Mașini și echipamente · 
Prelucrarea metalelor

EN 420:2003+A1:2009
EN 12471:2001+A1:2005 Tip A

EN 420:2003+A1:2009
EN 12471:2001+A1:2005 Tip A

C308 1801R WELDER
Mănuși protecție sudură, categoria II

C306 1801K WELDER KEVLAR
Mănuși protecție sudură, categoria II

mărimi

10.5

mărimi

10.5

EN 388:2003

3234

423X3X

EN 407:2004

EN 388:2003

2134

312X3X

EN 407:2004



MĂNUȘI DE PROTECŢIE

Caracteristici: Mănușă din PVC pe suport textil. Bună 
rezistență mecanică. Lungime 35 cm. 

Aplicaţii: Produse agrochimice · Prelucrarea și pregătirea 
produselor chimice · Prelucrarea metalelor · Industria 
tipografică · Rafinare - Ulei și benzină

Industrii: Automotive · Clădiri și construcții · Industria 
chimică · Mașini și echipamente · Întreținere · Prelucrarea 
metalelor

Caracteristici: Mănușă din PVC, strat dublu, finisaj 
nisipos, pe suport textil de bumbac. Bună rezistență 
mecanică. Lungime 35 cm.

Aplicaţii: Industria de apărare · Manipulare de acizi, 
baze și solvenți · Produse petrochimice · Servicii publice · 
Rafinare - Ulei și benzină

Industrii: Industria chimică · Agricultură și viticultură

C155 1443 VINYL BROWN
Mănuși protecție chimică, categoria III

C161 1445 SOLVO
Mănuși protecție chimică, categoria III

EN 420:2003+A1:2009 EN 420:2003+A1:2009

mărimi

9-10
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Caracteristici: Mănușă de unică folosință din nitril, 
nepudrată, texturată, ambidextră, lungime 240 mm. 
Ambalare: 200 buc/cutie.

Aplicaţii: Restaurante · Malaxare, amestecare · Fixarea, 
înfiletarea de piese · Prelucrare și manipulare de alimente 
· Manipularea de piese acoperite cu ulei ușor · Manipularea 
pulverizatoarelor de vopsea/clei · Inspectarea și 
menținerea preciziei instrumenelor · Muncă de laborator, 
amestecare, umplere, curățare · Întreținere și curățarea 
echipamentelor

Industrii: Automotive · Industria alimentară · Alimentație 
publică · Servicii de administrare de clădiri · Farmaceutică 
și biologie · Reciclare

Caracteristici: Mănușă de unică folosință din polietilenă, 
mărime universală, ambidextră, model economic. 
Ambalare: 100 buc/set.

Aplicaţii: Manipulare și prelucrare alimente · Manipulare 
deșeuri ușoare · Întreținere și curățare

Industrii: Industria alimentară · Alimentație publică

EN 420:2003+A1:2009 EN 420:2003+A1:2009

1C20 SOFT NITRIL
Mănuși protecție chimică de unică folosință, 
categoria III

C145 1401 POLIETILENE
Mănuși de unică folosință, categoria I

mărimi

S-XL

JKT

EN ISO 374-1:2016/
TIP B

VIRUS

EN ISO 374-5:2016

mărimi

Universal



MĂNUȘI DE PROTECŢIE

Caracteristici: Cleme din material plastic pentru atașarea 
mănușilor de protecție la îmbrăcăminte de lucru.

Aplicaţii: Aplicații diverse în toate domeniile de activitate

C960 CLEME MANUSI
Accesorii pentru mănuși

< A
ccesorii >>>
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Contact:
Str. Budiului nr. 68
540390 Târgu Mureș
România

magazin.renania.ro
office@renania.ro


