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TECHNOLOGIE powleczeń

TECHNOLOGIE wkładek

TECHNOLOGIE zakończeń   



G-REX  
Glove Revolution
Wszystko zaczęło się od wyzwania: jak stworzyć parę perfekcyjnych rękawic ochronnych? Rękawic, które 
są oddychające, mają bezuciskowy ściągacz i zapewniają niezbędną ochronę przed urazami. Przez długi 
czas zastanawialiśmy się, jak połączyć komfort i funkcjonalność. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu  
w przemyśle i uważnemu wsłuchiwaniu się w potrzeby użytkowników znaleźliśmy rozwiązanie. 

Efekt?
Wytrzymałe, ale przyjemne w dotyku rękawice, skrojone na potrzeby ciężko pracujących dłoni. Odkryj 
świat G-REX – marki stworzonej przez ekspertów, którzy zainicjowali rewolucję w produkcji rękawic, 
aby zapewnić komfort  i bezpieczeństwo każdego dnia. 



DOŚWIADCZENIE
Po wielu latach pracy w branży 
doskonale rozumiemy Twoje 

potrzeby i stawiamy wyłącznie 
na sprawdzone rozwiązania 

i funkcjonalności, które chronią 
Twoje dłonie od opuszka pal-

ców po nadgarstek. 

JAKOŚĆ 
Przy produkcji nie korzystamy z 

tańszych zamienników – sta-
wiamy wyłącznie na wysokoga-
tunkowe tworzywa i materiały. 
Dzięki temu masz pewność, że 
rękawice G-REX sprawdzą się 

w każdych warunkach. 

WYGODA
Czasem komfort oznacza 

obniżenie innych, ważnych 
parametrów użytkowych. 

U nas wygoda zawsze idzie 
w parze z funkcjonalnością, 

a Twoje ręce nareszcie mogą 
liczyć na trochę „oddechu” 

w czasie pracy. 

BEZPIECZEŃSTWO
Czujemy się odpowiedzialni 
za Twoje bezpieczeństwo, 

dlatego każdy model rękawic 
przechodzi rygorystyczne 

testy. Dopiero po pomyślnym 
przejściu tych prób możemy 
oddać produkt w Twoje ręce. 

TECHNOLOGIE
Wszystkie nasze produkty 

posiadają unikalne dla danego 
modelu zalety. To technologie, 

które wspomagają działanie 
rękawic, a ich przydatności 

możesz doświadczyć w każdej 
wkładce, powleczeniu 

i mankiecie. 



CHARAKTERYSTYKA:
Rękawice zapewniają wysoką odporność na przetar-
cia, a także doskonałą wentylację dzięki specjalnej, 
oddychającej strukturze powleczenia. Wolna od 
toksycznych składników wkładka gwarantuje pełną 
wygodę i bezpieczeństwo użytkowania. 

ROZMIARY: 

ŚRODOWISKO:

BRANŻE:

NORMY: 

7-11

suche/mokre

 » Przemysł metalowy
 » Prace montażowe/magazynowe/konserwacyjne 

EN 420:2003+A1:2009, 
EN 388:2016 (4121X)

F 09
ZAKOŃCZENIE

POWLECZENIE

WKŁADKA

F 09

Dziany, elastyczny ściągacz wykonany w technolo-
gii FIT-WRIST jest przyjemny w dotyku oraz ideal-
nie dopasowuje się do kształtu nadgarstka zapew-
niając pełen komfort pracy.

F-NITREAL to innowacyjna technologia bazująca na czystym, 
pozbawionym wypełniaczy, lekko spienionym nitrylu, który 
zapewnia wysoką przyczepność oraz oddychalność rękawicy. 

Wkładka SAFEEL idealnie dopa-
sowuje się do dłoni zapewniając 
wysoki komfort noszenia, a także 
posiada bezpieczny, wolny od 
szkodliwego BPA skład. 

EN 388EN 420



CHARAKTERYSTYKA:
Rękawice zapewniają wysoką odporność na przetar-
cia, a także doskonałą wentylację dzięki specjalnej, 
oddychającej strukturze powleczenia. Wolna od 
toksycznych składników wkładka gwarantuje pełną 
wygodę i bezpieczeństwo użytkowania. 

ROZMIARY: 

ŚRODOWISKO:

BRANŻE:

NORMY: 

7-11

suche/mokre/zaolejone

EN 420:2003+A1:2009, 
EN 388:2016 (4121X)

F 10 oil
ZAKOŃCZENIE

POWLECZENIE

POWLECZENIE

WKŁADKA

Dziany, elastyczny ściągacz wykonany w technologii 
FIT-WRIST jest przyjemny w dotyku oraz idealnie dopasowuje 
się do kształtu nadgarstka zapewniając pełen komfort pracy.

NITREAL to technologia bazująca na czystym, pozbawionym silikonu składzie. W porów-
naniu do naturalnych materiałów takich jak kauczuk, nitryl gwarantuje wysoką ochronę, 
a także odporność na uszkodzenia – nie rozwarstwia się, nie kruszy i nie ulega degradacji. 

F-NITREAL to innowacyjna technolo-
gia bazująca na czystym, pozbawio-
nym wypełniaczy, lekko spienionym 
nitrylu, który zapewnia wysoką przy-
czepność oraz oddychalność rękawicy. 

Wkładka SAFEEL idealnie dopasowuje się 
do dłoni zapewniając wysoki komfort no-
szenia, a także posiada bezpieczny, wolny 
od szkodliwego BPA skład. 

 » Prace montażowe/magazynowe/konserwacyjne 

EN 388EN 420



CHARAKTERYSTYKA:
Rękawice zapewniają wysoką odporność na przetar-
cia, a także doskonałą wentylację dzięki specjalnej, 
oddychającej strukturze powleczenia. Wolna od 
toksycznych składników wkładka gwarantuje pełną 
wygodę i bezpieczeństwo użytkowania. 

ROZMIARY: 

ŚRODOWISKO:

BRANŻE:

BRANCHES:

7-11

suche/mokre

 » Prace montażowe/magazynowe/konserwacyjne 

EN 420:2003+A1:2009, 
EN 388:2016 (4131X), 
EN 407:2004 (X1XXXX) 

F 11
ZAKOŃCZENIE

POWLECZENIE

WKŁADKA

F 11

Dziany, elastyczny ściągacz wykonany w technologii 
FIT-WRIST jest przyjemny w dotyku oraz idealnie 
dopasowuje się do kształtu nadgarstka zapewniając 
pełen komfort pracy.

F-NITREAL to innowacyjna technologia bazująca na czystym, 
pozbawionym wypełniaczy, lekko spienionym nitrylu, który 
zapewnia wysoką przyczepność oraz oddychalność rękawicy. 

Wkładka SAFEEL idealnie dopa-
sowuje się do dłoni zapewniając 
wysoki komfort noszenia, a 
także posiada bezpieczny, wolny 
od szkodliwego BPA skład. 

EN 388EN 420 EN 407



CHARAKTERYSTYKA:
Funkcjonalna rękawica antyprzecięciowa gwarantuje 
wysoką manualność oraz idealne dopasowanie do 
dłoni. Rękawica zapewnia wysoką odporność na 
przetarcia, a także doskonałą wentylację dzięki 
specjalnej, oddychającej strukturze powleczenia.

ROZMIARY: 

ŚRODOWISKO: 

BRANCHES:

NORMY: 

7-11

suche/mokre/zaolejone

 » Prace montażowe/magazynowe/konserwacyjne 

EN 420:2003+A1:2009, 
EN 388:2016 (4X43C)

F 16 oil
ZAKOŃCZENIE

POWLECZENIE

WKŁADKA

POWLECZENIE

Dziany, elastyczny ściągacz wykonany w technologii FIT-WRIST 

jest przyjemny w dotyku oraz idealnie dopasowuje się do kształ-
tu nadgarstka zapewniając pełen komfort pracy. 

NITREAL to technologia bazująca na czystym, pozbawionym silikonu składzie. 
W porównaniu do naturalnych materiałów takich jak kauczuk, nitryl gwarantuje wy-
soką ochronę,  a także odporność na uszkodzenia – nie rozwarstwia się, nie kruszy 
i nie ulega degradacji. 

ANTISLASH 

Połączenie profesjonalnej ochrony antyprzecię-
ciowej z wysokim komfortem noszenia.

F-NITREAL to innowacyjna technolo-
gia bazująca na czystym, pozbawionym 
wypełniaczy, lekko spienionym nitrylu, 
który zapewnia wysoką przyczepność 
oraz oddychalność rękawicy. 

EN 388EN 420



CHARAKTERYSTYKA:
Lekkie rękawice z częściowym zalaniem zapewniają 
wysoką odporność oraz pewny chwyt w środowisku 
oleistym i mokrym. Wyposażone w miękką, baweł-
nianą wkładkę ze specjalną powłoką antybakteryjną. 

ROZMIARY: 

ŚRODOWISKO: 

BRANŻE:

NORMY: 

7-10

suche/mokre/zaolejone

 » Budownictwo
 » Przemysł

EN 420:2003+A1:2009, 
EN 388:2016 (3111X), 
EN 16350:2014 

n 01
ZAKOŃCZENIE

POWLECZENIE

WKŁADKA

Dziany, elastyczny ściągacz wykonany w technologii 
FIT-WRIST jest przyjemny w dotyku oraz idealnie 
dopasowuje się do kształtu nadgarstka zapewniając 
pełen komfort pracy.

NITREAL to technologia bazująca na czystym, pozbawionym silikonu składzie. 
W porównaniu do naturalnych materiałów takich jak kauczuk, nitryl gwarantuje wyso-
ką ochronę, a także odporność na uszkodzenia – nie rozwarstwia się, nie kruszy i nie 
ulega degradacji. 

COTTONFRESH łączy zalety 
naturalnego składnika, jakim jest 
bawełna ze skuteczną ochroną 
antybakteryjną. Unikalna formuła 
wkładki zapewnia miękkość 
i uczucie komfortu, a jedno-
cześnie zapobiega rozwojowi 
grzybów i bakterii wewnątrz 
rękawicy. 

 » Usługi komunalne
 » Energetyka

EN 388EN 420 PN-EN 16350



CHARAKTERYSTYKA:
Wytrzymała rękawica z pełnym zalaniem po ściągacz 
skutecznie chroni przed urazami, a także zapewnia 
bezpieczny chwyt w środowisku oleistym i wilgot-
nym. Wyposażona w antybakteryjną wkładkę z 100% 
bawełny, która gwarantuje wysoki komfort i higienę 
podczas pracy. 

ROZMIARY: 

ŚRODOWISKO: 

BRANŻE:

NORMY: 

7-10

suche/mokre/zaolejone

EN 420:2003+A1:2009, 
EN 388:2016 (3111X), 
EN 16350:2014

n 02
ZAKOŃCZENIE

POWLECZENIE

WKŁADKA

Dziany, elastyczny ściągacz wykonany 
w technologii FIT-WRIST jest przyjemny 
w dotyku oraz idealnie dopasowuje się 
do kształtu nadgarstka zapewniając pełen 
komfort pracy.

NITREAL to technologia bazująca na czystym, pozbawionym silikonu składzie. 
W porównaniu do naturalnych materiałów takich jak kauczuk, nitryl gwarantuje 
wysoką ochronę, a także odporność na uszkodzenia – nie rozwarstwia się, nie 
kruszy i nie ulega degradacji. 

COTTONFRESH łączy zalety na-
turalnego składnika, jakim jest 
bawełna ze skuteczną ochroną 
antybakteryjną. Unikalna formuła 
wkładki zapewnia miękkość i uczucie 
komfortu, a jednocześnie zapobie-
ga rozwojowi grzybów i bakterii 
wewnątrz rękawicy. 

 » Budownictwo
 » Przemysł

 » Usługi komunalne
 » Energetyka

EN 388EN 420 PN-EN 16350



CHARAKTERYSTYKA:
Wyjątkowo wytrzymała rękawica do prac ciężkich. 
Unikalna struktura powleczenia chroni podczas pracy 
z ostrymi przedmiotami, a także gwarantuje bez-
pieczny chwyt w środowisku mokrym. Antybakteryjna 
wkładka z miękkiej bawełny skutecznie odprowadza 
wilgoć i zapewnia optymalną wentylację dłoni. 

ROZMIARY: 

ŚRODOWISKO: 

BRANŻE:

NORMY: 

9-10

suche/mokre/zaolejone

EN 420:2003+A1:2009, 
EN 388:2016 (4121X)

n 05
ZAKOŃCZENIE

POWLECZENIE

WKŁADKA

Technologia GRIP-SUPPORT zapewnia dodatko-
we wsparcie podczas pracy. Szeroki, przestronny 
mankiet pozwala na wsunięcie rękawa wewnątrz 
rękawicy dla jeszcze skuteczniejszej ochrony przed 
urazami. 

NITREAL to technologia bazująca na czystym, pozbawionym silikonu składzie. W po-
równaniu do naturalnych materiałów takich jak kauczuk, gwarantuje wysoką ochronę, 
a także odporność na uszkodzenia – nie rozwarstwia się, nie kruszy i nie ulega degra-
dacji. 

COTTONFRESH łączy zalety 
naturalnego składnika, jakim jest 
bawełna ze skuteczną ochroną 
antybakteryjną. Unikalna formu-
ła wkładki zapewnia miękkość 
i uczucie komfortu, a jedno-
cześnie zapobiega rozwojowi 
grzybów i bakterii wewnątrz 
rękawicy. 

 » Budownictwo
 » Przemysł

 » Usługi komunalne
 » Energetyka

EN 388EN 420



CHARAKTERYSTYKA:
Ultra cienka, wyjątkowo odporna na przetarcia ręka-
wica montażowa. Zapewnia wysoką precyzję ruchu 
dzięki unikalnej, dopasowanej do budowy 
nadgarstka technologii zakończenia. 

ROZMIARY: 

ŚRODOWISKO: 

BRANŻE:

NORMY: 

7-11

suche/mokre/zaolejone

EN 420:2003+A1:2009, 
EN 388:2016 (3121X)

p 01
ZAKOŃCZENIE

POWLECZENIE

WKŁADKA

p 01

CMFRT-WRIST to unikalny, bezuciskowy ściągacz 
samorolujący, który idealnie dopasowuje się do 
kształtu nadgarstka, nie pozostawia śladów, ani 
podrażnień oraz zapewnia długotrwały komfort 
noszenia. 

PU-REFORMANCE to technologia bazującą na czystym poliuretanie, bez 
dodatku silikonu i DMF. Unikalna, gąbczasta formuła zapewnia 
wysoką przyczepność i pewny chwyt również w środowisku mokrym. 

LIGHTOUGH to innowacyjna for-
muła łącząca wyjątkową lekkość 
i wytrzymałość rękawicy. Ultra-
cienka wkładka charakteryzuje się 
wysoką odpornością w porówna-
niu do modeli o rzadszym splocie.

 » Budownictwo
 » Przemysł

 » Usługi komunalne
 » Energetyka 
 » Prace precyzyjne

EN 388EN 420



CHARAKTERYSTYKA:
Lekkie, wytrzymałe rękawice antyprzecięciowe. 
Gwarantują maksymalną odporność na działanie 
czynników zewnętrznych (w tym temperatury), przy 
zachowaniu cienkiej struktury splotu. 

ROZMIARY: 

ŚRODOWISKO: 

BRANŻE:

NORMY: 

7-11

dry, wet, oily

EN 420:2003+A1:2009, 
EN 388:2016 (3X42B)

p 04
ZAKOŃCZENIE

POWLECZENIE

WKŁADKA

p 04

Dziany, elastyczny ściągacz wykonany w techno-
logii  FIT-WRIST jest przyjemny w dotyku oraz 
idealnie dopasowuje się do kształtu nadgarstka 
zapewniając pełen komfort pracy.

PU-REFORMANCE bazuje na czystym poliuretanie bez dodat-
ku silikonu i DMF. Unikalna, gąbczasta formuła zapewnia wyso-
ką przyczepność i pewny chwyt również w środowisku mokrym. 

ANTISLASH-LIGHT to wyjątkowo 
cienka i lekka wkładka antyprze-
cięciowa. Swoją wyjątkową od-
porność i wytrzymałość zawdzię-
cza unikalnej kombinacji 
4 włókien. 

 » Przemysł maszynowy
 » Przemysł szklarski
 » Przemysł tworzyw 

sztucznych

 » Przemysł samochodowy
 » Przemysł metalowy
 » Usługi komunalne
 » Elektronika

EN 388EN 420



CHARAKTERYSTYKA:
Funkcjonalna rękawica antyprzecięciowa gwarantuje 
wysoką manualność oraz idealne dopasowanie 
do dłoni. Wyjątkowa formuła powleczenia jest przy-
jazna dla organizmu oraz zapewnia doskonały chwyt 
w środowisku wilgotnym. 

ROZMIARY: 

ŚRODOWISKO: 

BRANŻE:

NORMY: 

7-11

suche/mokre/zaolejone

EN 420:2003+A1:2009, 
EN 388:2016 (4343B)

p 05
ZAKOŃCZENIE

POWLECZENIE

WKŁADKA

p 05

Dziany, elastyczny ściągacz wykonany w tech-
nologii FIT-WRIST jest przyjemny w dotyku 
oraz idealnie dopasowuje się do kształtu nad-
garstka zapewniając pełen komfort pracy.

Technologia PU-REFORMANCE bazuje na czystym poliuretanie bez 
dodatku silikonu i DMF. Unikalna, gąbczasta formuła zapewnia wyso-
ką przyczepność i pewny chwyt również w środowisku mokrym. 

ANTISLASH to połączenie pro-
fesjonalnej ochrony antyprze-
cięciowej z wysokim komfortem 
noszenia. Ścieg o gęstości 
13 Gauge odpowiada za lekkość 
i wytrzymałość splotu, a wysoka 
zawartość elastanu zapewnia 
idealne dopasowanie do dłoni.  

 » Przemysł maszynowy
 » Przemysł szklarski
 » Przemysł tworzyw 

sztucznych

 » Przemysł samochodowy
 » Przemysł metalowy
 » Usługi komunalne
 » Elektronika

EN 388EN 420



CHARAKTERYSTYKA:
Wyjątkowo wytrzymała rękawica antyprzecięciowa. 
Specjalna formuła wkładki gwarantuje pełne bezpie-
czeństwo i komfort użytkowania, natomiast wodo-
odporne powleczenie zapewnia wysoką manualność 
w środowisku wilgotnym.

ROZMIARY: 

ŚRODOWISKO: 

BRANŻE:

NORMY: 

7-10

suche/mokre/zaolejone

EN 420, EN 388 (4341)

v 03
ZAKOŃCZENIE

POWLECZENIE

WKŁADKA

v 03

Dziany, elastyczny ściągacz wykonany w technologii 
FIT-WRIST jest przyjemny w dotyku oraz idealnie 
dopasowuje się do kształtu nadgarstka zapewniając 
pełen komfort pracy.

V-PROLAST to wyjątkowa technologia powleczenia zapewniająca 
wysoką odporność na przetarcia, doskonałą wentylację oraz pew-
ny chwyt w środowisku wodnym i zaolejonym.

ANTISLASH-RELAX 

Przyjemna w dotyku, odporna 
na przecięcia wkładka, zapew-
nia komfort i ochronę dzięki 
zawartości włókna szklanego 
oraz tkanego do wewnątrz 
nylonu.

 » Przemysł maszynowy
 » Przemysł szklarski
 » Przemysł tworzyw 

sztucznych

 » Przemysł samochodowy
 » Przemysł metalowy
 » Usługi komunalne
 » Elektronika

EN 388EN 420



Technologia w Twoich rękach 



Choć niewidoczne, to one definiują jakość G-REX. Za działanie każdej wkładki, powleczenia  
i mankietu odpowiadają nowoczesne technologie, które gwarantują niezwykłą wygodę  
i wytrzymałość rękawic. Wszystkie rozwiązania poddawane są rygorystycznym testom, dzięki 
czemu Twoje dłonie są bezpieczne w każdych warunkach. 





F 09

s. 1

F 09F 09

NITREAL F-NITREAL

V-PROLASTPU-REFORMANCE

MODEL: N01, N02, N05, F10 OIL, F16 OIL MODEL: F09, F10 OIL, F11, F16 OIL

MODEL: V03MODEL: P01, P04, P05

100% czysty nitryl, bez dodatku wypełniaczy takich 
jak silikon zapewnia wysoką wytrzymałość i ochronę 
podczas pracy z przedmiotami ostrymi lub powo-
dującymi obtarcia. W przeciwieństwie do natural-
nych surowców (np. kauczuku) nie rozwarstwia się 
i nie ulega degradacji.

Lekko spieniony nitryl nie kruszy się oraz posiada 
wyjątkową odporność na przetarcia, co przedłuża 
żywotność rękawicy. Do tego wykazuje wysoką 
elastyczność i przyczepność, zapewniając wysoki 
komfort użytkowania.

Pianka PCV wykazuje niezwykłą odporność 
na ścieranie, jest paroprzepuszczalna oraz zapewnia 
pewny chwyt w środowisku suchym, wodnym oraz 
zaolejonym.

Gąbczasta, lekka, poliuretanowa struktura 
powleczenia zapewnia wysoką przyczepność oraz 
precyzję chwytu.



F 09

s. 1

F 09F 09

ABRESIST DROPVENT

AQUATECHDRY-DEFENSE

MODEL: F09 MODEL: F09

MODEL: P01, P04, P05MODEL: N01, N02, N05

Lekko spieniony nitryl nie kruszy się oraz posiada 
wyjątkową odporność na przetarcia, co przedłuża 
żywotność rękawicy. Do tego wykazuje wysoką 
elastyczność i przyczepność, zapewniając wysoki 
komfort użytkowania.

Hartowany nitryl jest substancją higroskopijną 
i paroprzepuszczalną – to najbardziej oddychające 
powleczenie dostępne na rynku.

Wyjątkowa formuła wypiera cząsteczki wody, co 
zapewnia antypoślizgowość i pewny chwyt 
w środowisku mokrym. 

Wodoodporne powleczenie o właściwościach 
wypierających wodę, bardzo dobrze sprawdza się 
w środowisku wilgotnym i zaolejonym.



F 09

s. 1

F 09F 09

ANTI-ALLERGIC

MODEL: F09, N01, N02, N05

Formuła pozbawiona alergicznych komponentów.

SILIC-FREE

MODEL: F09, N01, N02, N05, P01, P04, P05

Bez dodatku silikonu. 

BPA-FREE

MODEL: F09

Nie zawiera szkodliwego BPA. 

DMF-FREE

MODEL: P01, P04, P05

Skład wolny od DMF. 
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COTTONFRESH LIGHTOUGH

ANTISLASHANTISLASH-LIGHT

MODEL: N01, N02, N05 MODEL: P01

MODEL: P05MODEL: P05, F16 OIL 

Zastosowanie naturalnego składnika, jakim jest 
bawełna zapewnia bardzo dobrą wentylację i oddy-
chalność wkładki, zaś specjalna powłoka gwarantu-
je długotrwałą ochronę przed rozwojem grzybów 
i bakterii wewnątrz rękawicy. 

Wyjątkowo cienka wkładka o gęstym splocie 
gwarantuje wysoką wytrzymałość rękawicy.

Połączenie profesjonalnej ochrony 
antyprzecięciowej z wysokim komfortem noszenia.

Lekka, cienka, lecz bardzo wytrzymała wkładka 
antyprzecięciowa zawierająca unikalną 
kombinację 4 włókien, którym zawdzięcza 
swoją wysoką odporność.
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ANTISLASH-RELAX SAFEEL

DENSECUREPALMATCH

MODEL: V03 MODEL: F09, F10 OIL, F11 

MODEL: P01, P04, P05 MODEL: F09 

Przyjemna w dotyku, odporna na przecięcia wkład-
ka, zapewnia komfort i ochronę dzięki zawartości 
włókna szklanego oraz tkanego do wewnątrz 
nylonu.

Bezszwowa, wolna od chemicznych komponentów 
formuła w pełni bezpieczna i przyjazna dla dłoni. 

Gęsty ścieg gwarantuje o wiele wyższą wytrzyma-
łość i bezpieczeństwo w porównaniu do standardo-
wych, cieńszych splotów. 

Wkładka o cienkim, sprężystym splocie, dzięki 
czemu rękawica idealnie dopasowuje się do 
kształtu dłoni oraz na długo zachowuje swój kształt.
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BLENDURANCE ELASTAY

THERMRESIST

MODEL: F09, N01, N02, N05 MODEL: F09, P01, P04, P05, V03

MODEL: P04

Unikalna kombinacja 4 powłok: włókna szkla-
nego, nylonu, elastanu oraz włókna HPPE 
gwarantuje wyjątkowy komfort użytkowania 
oraz odporność na przetarcia, przecięcia oraz 
działanie temperatury. 

Elastan zapewnia wyjątkową rozciągliwość i mięk-
kość materiału, dzięki czemu wkładka jest przyjem-
na w dotyku oraz idealnie przylega do ręki. 

Włókno szklane (glass fi ber) wykazuje wysoką 
odporność termiczną – nie wygina się, nie pęka 
pod wpływem temperatury. 
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FIT-WRIST

MODEL: F09, F10 OIL, F11, F16 OIL, N01, N02,  
              P04, P05, V03

Dziany, elastyczny ściągacz wykonany w technologii 
FIT-WRIST jest przyjemny w dotyku oraz idealnie 
dopasowuje się do kształtu nadgarstka zapewniając 
pełen komfort pracy.

GRIP-SUPPORT

MODEL: N05

Technologia GRIP-SUPPORT zapewnia dodatko-
we wsparcie podczas pracy. Szeroki, przestronny 
mankiet pozwala na wsunięcie rękawa wewnątrz 
rękawicy dla jeszcze skuteczniejszej ochrony przed 
urazami. 

CMFRT-WRIST

MODEL: P01

CMFRT-WRIST to unikalny, bezuciskowy ściągacz 
samorolujący, który idealnie dopasowuje się 
do kształtu nadgarstka, nie pozostawia śladów, 
ani podrażnień oraz zapewnia długotrwały 
komfort noszenia. 
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