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45 LAT TEMU W MIEJSCOWOŚCI  
KALTENKIRCHEN W NIEMCZECH 
NARODZIŁA SIĘ MARKA RĘKAWIC 
OCHRONNYCH RS.    
Od samego początku twórcy stawiali sobie za cel dostarcza-
nie wymagającemu przemysłowi niemieckiemu produktów  
wytrzymałych, trwałych i godnych zaufania. W ten sposób 
wyselekcjonowano ofertę rękawic wykonanych z dbałością, 
mając na uwadze również stabilność i niezmienną jakość 
oferowanych produktów. 25 lat temu rękawice RS, jako sy-
nonim produktów klasowych trafiły na rynki francuski, rosyjski  
i polski. Dzisiaj, w XXI wieku, nie zmieniliśmy naszych pod-
stawowych założeń. Rękawice nadal mają być trwałe. 
Podczas gdy inni obniżają jakość produktów, my stawiamy  
na pierwszym miejscu niezmienną klasę naszych rękawic, so-
lidność wykonania i satysfakcję klientów.
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SANITIZED ACTIFRESH  

Sanitized Actifresh® to standard stosowany na świecie od wielu lat,  

oferujący pewność ochrony przeciwbakteryjnej. Pomaga utrzymywać 

dłonie w świeżości i suchości nawet  podczas długotrwałej, całodnio-

wej pracy. Główne zadanie to ochrona przeciwko namnażaniu bakterii, 

grzybów, pleśni, roztoczy, a co za tym idzie przeciwdziałanie niepo-

żądanym zapachom poprzez przeciwbakteryjne traktowanie różnych 

materiałów. 

THINSULATE  
Opatentowana technologia związana z ociepleniem różnego rodzaju 

produktów przeznaczonych do środowiska zimnego. Swoje zastoso-

wanie znalazła w produkcji rękawic roboczych zarówno tych przezna-

czonych do pracy na zewnątrz w warunkach obniżonej temperatury,  

jak i w pomieszczeniach chłodniczych. Materiał Thinsulate zyskał popu-

larność ze względu na szereg właściwości poza samą izolacją termicz-

ną – odporność na wodę i wilgoć, co jest niezwykle istotne w przypadku 

pracy w środowisku zimnym, możliwość prania, a także przepuszczal-

ność powietrza, co powoduje oddychanie materiału i dłoni w rękawicy.  

OVER-TECH       

Rękawice RS wyposażone w system Over-Tech mają unikalną formułę 

nitrylu, co sprawia, że ich wytrzymałość znacznie przekracza standardo-

wą odporność rękawic nitrylowych. Wiąże się to ze sposobem nakłada-

nia warstw nitrylu i jego większym stężeniem. Dzięki tej technologii praca 

w środowisku zaolejonym i mokrym nie sprawia żadnego problemu.

LATEX FREE      

Rękawice z tym symbolem są bezpieczne dla osób cierpiących  

na alergię na materiały zawierające lateks. Znakiem tym opatrzone są 

rękawice nitrylowe – nitryl to syntetyczny zamiennik lateksu, niepowo-

dujący reakcji alergicznych u osób nietolerujących lateksu. 

KEVLAR  

Włókno Kevlarowe zostało wprowadzone na rynek w elementach wy-

posażenia wojska i lotnictwa. Dzisiaj dzięki upowszechnieniu tej tech-

nologii możemy docenić jego obecność w środkach ochrony osobistej. 

Rękawice zawierające włókna kevlarowe charakteryzują się trudno-

palnością oraz wyjątkową wytrzymałością, co jest niezwykle istotne  

w przypadku rękawic spawalniczych.

R – HYTRIX     

Ścieralność to kluczowy parametr w przypadku rękawic nitrylowych. 

Technologia R-HyTrix gwarantuje wysoką klasę odporności na prze-

tarcie, co przekłada się na wzrost bezpieczeństwa użytkownika, pra-

cującego w trudnym środowisku. Jakość nitrylu zastosowanego  

w rękawicach z technologią R-HyTrix uwidacznia się poprzez długi okres 

eksploatacji rękawicy bez utraty jej właściwości.

WATERPROOF  

Komfort pracy w środowisku, gdzie z powodu niskiej temperatury lub 

wilgoci rękawica może zacząć przesiąkać, jest nie do przecenienia. 

Technologia Waterproof chroni użytkowników rękawic przed taką sy-

tuacją, zapewniając wodoodporność. 

HEAT STOP IMPREGNATION    

Jaka wartość jest najcenniejsza dla osób pracujących w środowi-

sku gorącym, narażonym na długotrwałą, wysoką temperaturę i nie-

bezpieczeństwo spadających iskier Zdecydowanie ogniotrwałość.  

Technologia impregnacji rękawic spawalniczych marki RS wychodzi 

naprzeciw tej potrzebie. Heat Stop Impregnation to rozwiązanie dają-

ce pewność pracy w jednym z najcięższych środowisk. Skonstruowane  

z myślą o spawaczach.   

Wieloletnia tradycja 
marki RS oraz bazowanie 
na sprawdzonych  
rozwiązaniach nie  
wykluczają korzystania  
z najnowszych  
technologii. 

Mając na uwadze rozwój i doskona-
lenie produktów stosujemy rozwią-
zania, nadające rękawicom jeszcze 
większą wytrzymałość. 

Technologie i materiały użyte przy 
produkcji naszych rękawic: 



INS-TECH  

System ocieplenia dający komfort pracy w środowisku o obniżonej 

temperaturze. Rękawice wyposażone w tę technologię doskonale izolują 

i obniżają negatywny wpływ czynników zimna na dłonie i samopoczucie 

użytkownika. 

RĘKAWICE PREMIUM      

Rękawice Premium to wyróżnione przez nas produkty, sprawdzone 

przez użytkowników i funkcjonujące z sukcesem na rynku od wielu lat. 

Skonstruowane zostały z dopracowaniem najmniejszych szczegółów,  

z materiałów zapewniających niezawodność i komfort użytkowania.

COTTON COMFORT      

Bawełna to jeden z najpopularniejszych materiałów codziennego ubio-

ru, z powodzeniem spełniający swoją rolę w rękawicach ochronnych. 

Wkładka bawełniana zastosowana w wielu modelach rękawic RS po-

woduje uczucie komfortu oraz możliwość oddychania skóry, przez co 

dłoń podczas pracy mniej się poci.

R-TH FORMULA       

W odpowiedzi na zagrożenie chemiczne związane ze środowiskiem 

żrących substancji, marka RS wyposażyła swoje rękawice z linii prze-

ciwchemicznej w technologię R-Th Formula. Zastosowana powłoka 

chroni dłonie pracowników przed przenikaniem oraz przesiąkaniem 

przez rękawicę substancji niebezpiecznych dla zdrowia.

CARBON FIBER      

Włókno węglowe to nowoczesna struktura, która umożliwia odprowa-

dzanie ładunków elektrostatycznych w tkaninie w sposób uporządko-

wany i stabilny, z zachowaniem bezpieczeństwa produktu i ludzi, w śro-

dowisku, gdzie występują zagrożenia dotyczące elektrostatyczności. 

NATUR       

Rękawice opatrzone tym znakiem wykonane są wyłącznie z naturalnych 

materiałów.   CE      

Certyfikat deklarujący, że wyrób spełnia wymagania wszystkich 
odnoszących się do niego dyrektyw Unii Europejskiej. 

NORMA PN-EN 16350    

Norma ta określa parametry związane z ochroną antyelektrosta-
tyczną. Spełniają ją rękawice niegromadzące ładunku elektrosta-
tycznego dopuszczone do stref zagrożonych wybuchem.

NORMA EN 511       

Norma odnosząca się do ochrony przed zimnem, obejmująca 
poziomy odporności na zimno konwekcyjne, kontaktowe oraz  
na przenikanie wody.  

NORMA EN 407      

Norma informująca o odporności rękawicy na wysoką tempera-
turę i rozpryski metalu. Poniżej piktogramu znajduje się sześć cyfr 
oznaczających odporność na działanie promieni, ciepło kontak-
towe, ciepło konwekcyjne, ciepło promieniowania, na drobne roz-
pryski stopionego metalu oraz na duże ilości stopionego metalu. 

NORMA EN 374  
Odnosi się do ochrony przed substancjami chemicznymi oraz 
przed mikroorganizmami. W zależności od swojego rodzaju zna-
kowana jest odpowiednim piktogramem – zagrożenia biologicz-
nego (bakteriami, wirusami i grzybami) lub chemicznego. Ich 
klasyfikacja zależna jest od rodzaju substancji (oznakowanej od-
powiednią literą) oraz od czasu przenikania i przesiąkania. 

NORMA EN 388     

Norma dotyczy odporności mechanicznej rękawic ochronnych. 
Obejmuje ona podatność na ścieranie, przecięcie, rozdarcie  
i przekłucie. Rękawice posiadające tę normę kwalifikowane są do 
drugiej kategorii ochrony. 

NORMA EN 420       

To najbardziej podstawowa z norm. Określa ogólny zakres funk-
cjonowania produktu jako rękawica ochronna – odpowiedni spo-
sób oznakowania za pomocą piktogramów, posiadanie instrukcji 
użytkowania, spełnianie podstawowych funkcji rękawic ochron-
nych – funkcjonalne, skuteczne, nieszkodzące zdrowiu. 
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Gorące środowisko przemysłu energe-

tycznego, metalurgicznego, spawal-

niczego, czy paliwowego to miejsca, 

gdzie zastosowanie znajdą nasze ręka-

wice spawalnicze z linii RS Metallindu-

strie. Wszystkie rękawice w tej serii mają 

wzmacniane szwy – nicią Kevlarową lub 

podwójną nicią bawełnianą, dla jeszcze 

lepszego pełnienia ogniotrwałej funkcji 

nawet przy długotrwałym przebywaniu 

w środowisku zagrożenia wysoką tem-

peraturą. 

Spawalnictwo, 
ochrona przed 
ciepłem

Normy

Technologie

RS JUMBO

Rękawica spawalnicza szyta nicią kevlarową, ze specjalnie selekcjo-

nowanej, impregnowanej skóry dwoinowej bydlęcej.

Niezawodna ochrona w gorącym, spawalniczym środowisku pracy.

część dłonicowa i grzbietowa
wykonana z płatów skóry bez przeszyć 
wydłużona żywotność rękawicy

zakończona przedłużonym mankietem 
dodatkowo chroni przedramię
spawacza

rękawica bez podszewki  
umożliwia ultra precyzyjną  pracę  
podczas spawania TIG 

wysokiej jakości skóra kozia 
balans między precyzją chwytu
a wytrzymałością rękawicy spawalniczej

szyta nicią Kevlarową  
trudnopalność, zwiększone  
bezpieczeństwo spawacza 

NORMY EN 420, EN 388 (4142), EN 407 (41324X)

TECHNOLOGIE Kevlar, Heat Stop Impregnation

RS TIGON PREMIUM

Rękawica spawalnicza wykonana ze skóry koziej. Niezawodna ochrona

podczas pracy w gorącym, spawalniczym środowisku pracy. Przezna-

czona do spawania TIG.

EN 388

KEVLAR COTTON 
COMFORT

HEAT STOP
IMPREGNATION

 EN 407 EN 420 

NATURNORMY EN 420, EN 388 (3133), EN 407 (413144)

TECHNOLOGIE Kevlar, Heat Stop Impregnation, Cotton Comfort

podwójne szycie nicią Kevlarową 
trudnopalność, zwiększone  
bezpieczeństwo spawacza

miękkość wykończenia, schowanie  
szwów wewnątrz 
najwyższej jakości wykonanie,  
komfort pracy

rękawica szyta na kopycie perfekcyjnie 
symulującym kształt dłoni spawacza 
podczas pracy zgina się  ergonomicznie 
– nie powoduje otarć i blokowania nawet 
najmniejszych ruchów 

impregnowana skóra dwoinowa bydlęca 
ogniotrwałość, pewność pracy  
w środowisku spawalniczym

Cotton Comfort - podszewka z wysokiej
jakości bawełny 
poczucie świeżości podczas pracy,
wchłanianie potu
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szwy wykonane podwójną impregnowaną 
nicią z grubej bawełny 
wzmocnienie rękawicy, zwiększone  
bezpieczeństwo spawacza

zakończone przedłużonym mankietem 
chroni dodatkowo przedramię spawacza

rękawica szyta na kopycie perfekcyjnie 
symulującym kształt dłoni spawacza 
podczas pracy zgina się
ergonomicznie - nie powoduje
otarć i blokowania działań

NORMY EN 420, EN 388 (3144), EN 407 (414X4X), EN 12477 TYPE A

TECHNOLOGIE Cotton Comfort, Heat Stop Impregnation, Natur

RS SPLIT

RS PREMIUM COMFORT

część dłonicowa i grzbietowa
wykonana z płatów skóry bez przeszyć 
podnosi żywotność rękawicy

zakończone przedłużonym mankietem 
chroni dodatkowo przedramię spawacza

szyta nicią Kevlarową 
trudnopalność, zwiększone  
bezpieczeństwo spawacza

Cotton Comfort - podszewka z wysokiej 
jakości bawełny 
poczucie świeżości podczas pracy,
wchłanianie potu

NORMY EN 420, EN 388 (4244X), EN 407 (413X4X), EN 12477 TYPE A

TECHNOLOGIE Kevlar, Heat Stop Impregnation, Cotton Comfort

RS SPLIT KEV
Jaka wartość jest najcenniejsza dla osób pra-

cujących w środowisku gorącym, narażonym 

na długotrwałą wysoką temperaturę i niebez-

pieczeństwo spadających iskier? Zdecydo-

wanie ogniotrwałość. Technologia impregna-

cji rękawic spawalniczych marki RS wychodzi 

naprzeciw tej potrzebie. Heat Stop Impregna-

tion to rozwiązanie dające pewność pracy  

w jednym z najcięższych środowisk. Skonstru-

owane z myślą o spawaczach. 

HEAT STOP 
IMPREGNATION

NORMY EN 420, EN 388 (3144), EN 407 (414X4X)  
EN 12477 TYPE A

TECHNOLOGIE Kevlar, Heat Stop Impregnation, Cotton Comfort

szyta nicią Kevlarową 
trudnopalność, zwiększone
bezpieczeństwo spawacza

rękawica szyta na kopycie
perfekcyjnie symulującym
kształt dłoni spawacza 
podczas pracy zgina się  ergonomicznie 
– nie powoduje otarć i blokowania nawet 
najmniejszych ruchów 

zakończona przedłużonym mankietem 
chroni dodatkowo przedramię spawacza

HEAT STOP
IMPREGNATION

rękawica jest uszyta z wysokiej jakości skóry 
dwoinowej bydlęcej  
zwiększona wytrzymałość rękawicy

Cotton Comfort - podszewka z wysokiej 
jakości bawełny 
poczucie świeżości podczas pracy,
wchłanianie potu

podwójny płat skóry i zwiększona grubość 
wkładki- w obszarze pomiędzy kciukiem a 
palcem wskazującym rękawica posiada 
dodatkowe skórzane wzmocnienie 
doskonale sprawdza się w przemyśle 
futrzarskim

NORMY EN 420, EN 388 (4244X), EN 407 (413X4X), EN 12477 TYPE A

TECHNOLOGIE Cotton Comfort, Natur 

RS BEISST

wysoka jakość dwoiny bydlęcej 
podwyższona spoistość,
wydłużona eksploatacja

Cotton Comfort - podszewka
z wysokiej jakości bawełny 
poczucie świeżości
podczas pracy, wchłanianie potu

wysoka jakość dwoiny bydlęcej 
podwyższona spoistość,
wydłużona eksploatacja

wysoka jakość dwoiny bydlęcej 
podwyższona spoistość,
wydłużona eksploatacja

Cotton Comfort - podszewka z wysokiej
jakości bawełny 
poczucie świeżości podczas pracy,
wchłanianie potu
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część dłonicowa i grzbietowa
wykonana z płatów skóry bez przeszyć 
wydłużona żywotność rękawicy

rękawica bez podszewki 
umożliwia precyzyjną pracę podczas 
spawania TIG

zakończona przedłużonym mankietem 
dodatkowo chroni przedramię spawacza

NORMY EN 420, EN 388 (4142), EN 407 (41324X)

TECHNOLOGIE Heat Stop Impregnation, Natur

RS TIGON

NORMY EN 420, EN 388 (4142), EN 407 (41324X)

TECHNOLOGIE Heat Stop Impregnation, Natur

część dłonicowa i grzbietowa wykonana  
z płatów skóry bez przeszyć 
wydłużona żywotność rękawicy

rękawica bez podszewki 
umożliwia precyzyjną pracę podczas 
spawania TIG

zakończona przedłużonym mankietem 
dodatkowo chroni przedramię spawacza

wysokiej jakości skóra kozia  
balans między precyzją chwytu  
a wytrzymałością rękawicy 

szwy wykonane podwójną impregnowaną 
nicią z grubej bawełny 
wzmocnienie i dłuższa
eksploatacja rękawicy

RS TIGON GOAT

Rękawica jest uszyta  z wysokiej jakości skóry licowej koziej.

W części dłonicowej całolicowa, aż do nadgarstka.

Niezawodna ochrona w gorącym, spawalniczym środowisku pracy. 

Przeznaczona do sprawania TIG. 

NORMY EN 420, EN 388 (3232X), EN 407 (X2XXXX)

TECHNOLOGIE Cotton Comfort,  Heat Stop Impregnation

RS THERM

wykonana z grubego włókna  
bawełniano-poliestrowego  
szczególna wytrzymałość termiczna 

powłoka hydrofobowa   
chroni przed zawilgoceniem  

odporność na ciepło kontaktowe  
do 250 stopni  
rękawica przystosowana do ciężkiego  
i gorącego środowiska m.in. w hutnictwie, 
przemyśle motoryzacyjnym, odlewnictwie 
i odlewnictwie ciśnieniowym, metalurgii 

Włókno Kevlarowe zostało wprowadzone 

na rynek w elementach wyposażenia woj-

ska i lotnictwa. Dzisiaj dzięki upowszechnie-

niu tej technologii możemy docenić jego 

obecność w środkach ochrony osobistej. 

Rękawice zawierające włókna kevlarowe 

charakteryzują się trudnopalnością oraz wyjąt-

kową wytrzymałością, co jest niezwykle istotne  

w przypadku rękawic spawalniczych.

KEVLAR

KEVLAR

wysokiej jakości skóra licowa kozia 
balans między precyzją chwytu
a wytrzymałością rękawicy

szwy wykonane podwójną impregnowaną 
nicią z grubej bawełny 
wzmocnienie i dłuższa
eksploatacja rękawicy
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elastyczna skóra
licowa bydlęca 
połączenie odporności
mechanicznej i wytrzymałości
z wygodą 

wykończona miękką podszewką 
zapobiega obtarciom
naskórka

podgumowany, 
utwardzany mankiet 
dodatkowa ochrona
przedramienia

naturalna skóra
i Cotton Comfort 
swobodne
oddychanie dłoni

całość wykonana
z jednego płata skóry 
wzmocniona konstrukcja,  
dłuższa eksploatacja rękawicy 

NORMY EN 420, EN 388 (4143)

TECHNOLOGIE Cotton Comfort, Natur 

RS TURR PREMIUM

Najwyższej jakości rękawica robocza, wzmocniona

skórą licową bydlęcą. Niezawodna ochrona przy cięższych

pracach ogólnych.

Wytrzymałość naszych rękawic przeznaczo-

nych do prac cięższych  i ogólnych jest doce-

niana przez pracowników sektorów przemysłu 

wydobywczego, paliwowego, czy metalurgicz-

nego. 

Prace ogólne ciężkie

Normy

Technologie

EN 388 (3122) EN 420, EN 388 (3122)

TECHNOLOGIE Cotton Comfort, Natur

elastyczna skóra licowa świńska 
po zamoczeniu i wysuszeniu
rękawica nie twardnieje

całość wykonana  
z jednego płata skóry 
wzmocniona konstrukcja,  
dłuższa eksploatacja rękawicy

RS STIER [DOSTĘPNA TEŻ W WERSJI PREMIUM]

Najwyższej jakości rękawica robocza wzmocniona skórą

licową świńską. Niezawodna ochrona przy cięższych pracach ogólnych.

podgumowany
utwardzany mankiet 
dodatkowa ochrona  
przedramienia

wzmocnione szycie  
i podwójne szwy  
dłuższa eksploatacja  
rękawicy 

naturalna skóra i Cotton Comfort 
swobodne oddychanie dłoni

EN 388

COTTON  
COMFORT

R – HYTRIX

LATEX FREE OVER-TECH

NATUR

EN 420 
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RS HEAVY

Rękawica robocza wzmacniana skórą dwoinową bydlęcą.

Dzięki wzmocnionej konstrukcji doskonale nadaje się

do wszelkich prac ogólnych, budowlanych.

NORMY EN 420, EN 388 (4233X)

TECHNOLOGIA Natur

naturalne materiały użyte do uszycia rękawicy 
oddychanie dłoni, zmniejszona potliwość

grzbiet ściągnięty gumką 
utrzymuje rekawicę we właściwym  
położeniu na nadgarstku

wzmocnione szycie i podwójne szwy  
dłuższa eksploatacja rękawicy

RS SUPER HEAVY

NORMY EN 420, EN 388 (4233X)

TECHNOLOGIA Natur

materiał drelichowy 
oddychanie dłoni,
zmniejszona potliwość

grzbiet ściągnięty gumką 
utrzymuje rekawicę
we właściwym położeniu na nadgarstku

RS VIC TEC

NORMY EN 420, EN 388 (4233X)

TECHNOLOGIA Natur

zakończona usztywnionym mankietem  
dodatkowa ochrona przedramienia 

naturalne materiały
użyte do uszycia rękawicy 
oddychanie dłoni,
zmniejszona potliwość

szyta z wysokiej jakości
skóry dwoinowej bydlęcej 
zastosowanie skóry z części 
grzbietowej znacznie popra-
wia trwałość 

grzbiet ściągnięty gumką 
utrzymuje rekawicę
we właściwym położeniu na 
nadgarstku

wzmocnione szycie  
i podwójne szwy 
dłuższa eksploatacja
rękawicy

Bawełna to jeden z najpopularniejszych ma-

teriałów codziennego ubioru, z powodzeniem 

spełniający swoją rolę w rękawicach ochron-

nych. Wkładka bawełniana zastosowana  

w wielu modelach rękawic RS powoduje uczu-

cie komfortu oraz możliwość oddychania skóry, 

przez co dłoń podczas pracy mniej się poci.

COTTON
COMFORT

COTTON  
COMFORT

obszycie całej górnej części dłoni jednym 
kawałkiem skóry  
odporność na spadające iskry, ochrona 
dłoni również od strony zewnętrznej
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RS FAHRER

Rękawica całoskórzana ze skóry bydlęcej ma podwyższony stopień 

spoistości i brak słabszych materiałowych elementów. Doskonała do 

prac ogólnych, lekkich i precyzyjnych. 

NORMY EN 420, EN 388 (3132)

TECHNOLOGIA Natur

całość wykonana
z jednego płata skóry 
miejsce najbardziej obciążone
- palec wskazujący, obszyty skórą

rękawica bez podszewki 
jeszcze lepsze
dopasowanie do dłoni

wyłącznie naturalna skóra licowa 
bydlęca 
umożliwia swobodne  
oddychanie dłoni

zakończona skórzanym  
mankietem 
dodatkowo chroni
przedramię

całość wykonana
z jednego płata skóry 
miejsce najbardziej obciążone
- palec wskazujący, obszyty skórą

rękawica bez podszewki 
jeszcze lepsze
dopasowanie do dłoni

wyłącznie naturalna skóra bydlęca  
licowa oraz dwoinowa 
umożliwia swobodne oddychanie dłoni

zakończona skórzanym mankietem 
dodatkowo chroni
przedramię

NORMY EN 420, EN 388 (3132)

TECHNOLOGIA Natur

RS FAHRER II

wykończona miękką podszewką 
zapobiega obtarciom
naskórka

uszyta od strony dłonicowej z wysokiej klasy skóry 
licowej bydlęcej, a ze strony grzbietowej ze skóry 
dwoinowej  
naturalne materiały umożliwiają  
oddychanie dłoni 

wzmocniona podgumowanym
mankietem 
dodatkowo chroni
przedramię

RS WIDDER 

NORMY EN 420, EN 388 (4133)

TECHNOLOGIA Natur

Rękawice opatrzone tym znakiem wykonane są 

wyłącznie z naturalnych materiałów.  

NATUR

kciuk obszyty skórą 
zapewnia pełną ochronę dłoni 
i wydłużoną eksploatację

NATUR
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RS WESPE RS REITER

Rękawica całoskórzana ze skóry bydlęcej, wyposażona w aramidową 

wkładkę antyprzebiciową. Przeznaczona do prac, podczas których wy-

stępuje zagrożenie przekłuciem.

Rękawica całoskórzana ze skóry bydlęcej, przeznaczona do prac 

ogólnych. Dodatkowy element skóry w części nadgarstkowej chroni 

wewnętrzną część nadgarstka i ułatwia zakładanie. 

NORMY EN 420 ,  EN 388 (3132) 

TECHNOLOGIA Natur

rękawica antyprzekłuciowa, wyposażona 
w dwuwarstwową aramidową wkładkę 
antyprzebiciową 
gwarantuje bezpieczeństwo pracy  
w warunkach zagrożenia przekłuciem

skóra licowa bydlęca 
wysoka jakość skóry, miękka,  
przyjemna w dotyku 

wykonana ze skóry licowej  
bydlęcej 
zwiększona wytrzymałość 
rękawicy

Cotton Comfort, wysokiej jakości 
wkładka bawełniana  
wchłania pot 

gumka ściągająca  
utrzymuje rękawicę we właści-
wym położeniu 

całość wykonana z jednego płata skóry 
brak słabych elementów i przeszyć

dodatkowy element skóry w części  
nadgarstkowej   
ochrona nadgarstka

zakończona elastycznym ściągaczem  
utrzymuje rękawicę we właściwym
położeniu

NORMY EN 420, EN 388 (3122)

TECHNOLOGIE Cotton Comfort

Rękawice RS wyposażone w system Over-

-Tech mają unikalną formułę nitrylu, co spra-

wia, że ich wytrzymałość znacznie przekracza 

standardową odporność rękawic nitrylowych. 

Wiąże się to ze sposobem nakładania warstw 

nitrylu i jego większym stężeniem. Dzięki tej 

technologii praca w środowisku zaolejonym  

i mokrym nie sprawia żadnego problemu.

OVER-TECH

OVER-TECH
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RS ZIRKON RS OPAL 800

Rękawica nitrylowa ciężka zakończona mankietem. Zastosowane tech-

nologie R-HyTrix oraz Over-Tech zwiększają jej wytrzymałość i odpor-

ność na przetarcie.  Doskonała do użytkowania podczas wykonywania 

prac cięższych, w środowisku zaolejonym m.in. w przemyśle paliwowym 

i energetycznym. 

Rękawica nitrylowa ciężka, zakończona mankietem. Podwójne zalanie 

nitrylem powoduje wodoodporność i olejoodporność rękawicy.

system R-HyTrix 
wysoka klasa odporności
na przetarcie

Cotton Comfort - podszewka  
z wysokiej jakości bawełny 
wchłania pot, poprawia komfort 
pracy

trzy warstwy nitrylu  
wzmocniona ochrona, pełna  
wodoodporność i olejoodporność

system Over-Tech 
zwiększona wytrzymałość  
i elastyczność

dwie warstwy nitrylu 
wodoodporność i olejoodporność

Cotton Comfort- podszewka  
z wysokiej jakości bawełny  
wchłania pot, poprawia komfort 
pracy

standard Sanitized Actifresh 
hamuje rozwój grzybów
i bakterii, zwiększa komfort
i higienę użytkowania

podgumowany mankiet  
chroni dodatkowo przedramię 

NORMY EN 420, EN 388 (4121)

TECHNOLOGIE Latex Free, Cotton Comfort

NORMY EN 420, EN 388 (4121X)

TECHNOLOGIE
Over-Tech, R-HyTrix, Latex Free,  
Cotton Comfort, Sanitized Actifresh

Ścieralność to kluczowy parametr w przypad-

ku rękawic nitrylowych. Technologia R-HyTrix 

gwarantuje wysoką klasę odporności na prze-

tarcie, co przekłada się na wzrost bezpieczeń-

stwa użytkownika, pracującego w trudnym 

środowisku. Jakość nitrylu zastosowanego  

w rękawicach z technologią R-HyTrix uwidacz-

nia się poprzez długi okres eksploatacji ręka-

wicy bez utraty jej właściwości.

R-HYTRIX

R – HYTRIX
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RS TOPAS

Rękawica nitrylowa lekka zakończona miękkim ściągaczem. Zastoso-

wane technologie R-HyTrix oraz Over-Tech zwiększają jej wytrzymałość 

i odporność na przetarcie.

NORMY EN 420, EN 388 (4111X)

TECHNOLOGIE Over-Tech, R-HyTrix, Cotton Comfort,  
Sanitized Actifresh, Latex Free

wysokiej jakości elastyczny nitryl,  
system Over-Tech 
zwiększona wytrzymałość i elastyczność

zakończenie miękkim ściągaczem 
utrzymuje rękawicę we właściwym  
położeniu 

Cotton Comfort, wkładka  
z wysokiej jakości bawełny 
chłonie pot

system R-HyTrix 
wysoka klasa odporności na przetarcie

rozmiarowanie rękawicy 
możliwość dopasowania do dłoni,
zwiększony komfort pracy

standard Sanitized Actifresh  
hamuje rozwój grzybów i bakterii

powleczona nitrylem, system Over-Tech 
zwiększona wytrzymałość i elastyczność

Cotton Comfort, wkładka  
z wysokiej jakości bawełny 
chłonie pot 

rękawica w pełnym zalaniu nitrylem 
umożliwia prace wymagające wodo-  
i olejoodporności nawet przy głębokim 
zanurzeniu dłoni 

zakończenie miękkim ściągaczem 
utrzymuje rękawicę we właściwym  
położeniu 

standard Sanitized Actifresh  
hamuje rozwój grzybów i bakterii

zakończenie miękkim ściągaczem 
utrzymuje rękawicę we właściwym  
położeniu 

Cotton Comfort, wkładka z wysokiej jakości 
bawełny 
chłonie pot 

system Over-Tech 
zwiększona wytrzymałość i elastyczność,
wydłużona eksploatacja rękawicy

system R-HyTrix 
wysoka klasa odporności na przetarcie

rozmiarowanie rękawicy 
możliwość dopasowania do dłoni,
zwiększony komfort pracy

standard Sanitized Actifresh  
hamuje rozwój grzybów i bakterii

RS TOPAS VOLL

RS TITANIT

NORMY EN 420, EN 388 (4111X)

TECHNOLOGIE
Over-Tech, R-HyTrix, Cotton Comfort,  
Sanitized Actifresh, Latex Free

NORMY EN 420, EN 388 (3111X)

TECHNOLOGIE Over-Tech, Cotton Comfort, Sanitized Avtifresh, Latex Free

Precyzja – to słowo, które najlepiej opisu-

je zakres prac, do których dedykowana 

jest seria rękawic z serii RS Leichtindu-

strie. Linia obejmuje produkty monterskie, 

przeznaczone zarówno do środowiska 

suchego, jak i mokrego. 

Prace wymagające 
precyzji

Normy

Technologie

Normy

Technologie

EN 388 EN 16350

LATEX FREE

KEVLAR

OVER-TECH R – HYTRIX

COTTON 
COMFORT

EN 420 

wysokiej jakości elastyczny nitryl  
wodoodporność i olejoodporność

CARBON
FIBER
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Cotton Comfort, wkładka z wysokiej jakości bawełny 
chłonie pot 

rozmiarowanie rękawicy 
możliwość dopasowania do dłoni,  
zwiększony komfort pracy

standard Sanitized Actifresh  
hamuje rozwój grzybów i bakterii,

RS TITANIT VOLL

NORMY EN 420, EN 388 (3111X)

TECHNOLOGIE Over-Tech, Cotton Comfort,  Sanitized Actifresh, Latex Free

podwójne zalanie nitrylem  
wodoodporność i olejoodporność  
- zwiększona trwałość na przetarcia

rozmiarowanie rękawicy 
możliwość dostosowania do dłoni, 
wygodna praca wymagająca precyzji 

Cotton Comfort, wkładka  
z wysokiej jakości bawełny 
chłonie pot 

zakończenie ściągaczem  
utrzymuje rękawicę we właściwym po-
łożeniu

RS PIRYT

NORMY EN 420, EN 388 (4112X)

TECHNOLOGIE Latex Free, Cotton Comfort 

Cotton Comfort, wkładka  
z wysokiej jakości bawełny 
chłonie pot 

wysokiej jakości elastyczny nitryl  
wodoodporność i olejoodporność

rozmiarowanie rękawicy 
utrzymuje rękawicę dopasowaną do dłoni,
ułatwia prace wymagające precyzji

zakończenie ściągaczem  
utrzymuje rękawicę we właściwym  
położeniu

NORMY EN 420, EN 388 (4112X)

TECHNOLOGIE Latex Free, Cotton Comfort 

RS CITRIN

powleczenie szorstkowanym lateksem 
szorstkowanie przez trawienie kwasem powo-
duje elastyczność lateksu i dobrą chwytność 
rękawicy

zalanie lateksem tylko części dłonicowej 
umożliwia oddychanie dłoni
i zwiększony komfort pracy

rozmiarowanie rękawicy 
precyzyjne dopasowanie do dłoni  
i komfort pracy w środowisku
wymagającym dużej precyzji

RS SAFE TEC BLACK

NORMY EN 420, EN 388 (3143)

rękawica w pełnym zalaniu nitrylem  
umożliwia prace wymagające wodo 
i olejoodporności nawet w głębokim 
zanurzeniu dłoni 

wysokiej jakości elastyczny nitryl  
wodoodporność i olejoodporność

system Over-Tech 
zwiększona wytrzymałość i elastyczność,  
wydłużona eksploatacja rękawicy

Rękawice RS wyposażone w system Over-

-Tech mają unikalną formułę nitrylu, co spra-

wia, że ich wytrzymałość znacznie przekracza 

standardową odporność rękawic nitrylowych. 

Wiąże się to ze sposobem nakładania warstw 

nitrylu i jego większym stężeniem. Dzięki tej 

technologii praca w środowisku zaolejonym  

i mokrym nie sprawia żadnego problemu.

OVER-TECH

OVER-TECH
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RS ULTRA TEC

Rękawica monterska nylonowa, pokryta poliuretanem.

Niezawodna ochrona podczas prac montażowych, magazynowych,

czy na liniach produkcyjnych.

NORMY EN 420, EN 388 (4141X)

odpowiednia struktura pokrycia części  
dłonicowej poliuretanem 
pewny chwyt i precyzja pracy

zakończenie ściągaczem 
utrzymuje rękawicę we właściwym 
położeniu

wysokiej jakości poliuretan 
rękawica nie zostawia śladów na po-
wierzchniach, nawet na szkle 

rękawica bezpyłowa (nie zawiera bawełny) 
każda para zapakowana w osobny wo-
reczek, by w momencie otwarcia nie było 
na niej pojedynczej drobiny kurzu 

włókno nylonowe i włókno węglowe (carbon) 
umożliwia bezpieczną pracę w środowisku 
zagrożonym elektrostatycznością

rękawica bezpyłowa (nie zawiera bawełny) 
każda para zapakowana w osobny wore-
czek, by w momencie otwarcia nie było na 
niej pojedynczej drobiny kurzu 

zakończenie ściągaczem 
utrzymuje rękawicę
we właściwym położeniu

RS CONDUCTOR ESD [DOSTĘPNA RÓWNIEŻ  
Z POKRYCIEM KOŃCÓWEK PALCÓW] 

NORMY EN 420, EN 388 (4131), PN-EN 16350

TECHNOLOGIE Carbon Fiber 

część chwytna pokryta poliuretanem 
pewny chwyt i precyzja nawet w trud-
nych warunkach

rękawica antyelektrostatyczna 
do prac w przemyśle energetycznym 

Włókno węglowe to nowoczesna struktura, 

która umożliwia odprowadzanie ładunków 

elektrostatycznych w tkaninie w sposób upo-

rządkowany i stabilny, z zachowaniem bezpie-

czeństwa produktu i ludzi w środowisku, gdzie 

występują zagrożenia dotyczące elektrosta-

tyczności. 

CARBON FIBER

odpowiednia struktura pokrycia  
części dłonicowej poliuretanem 
pewny chwyt i precyzja pracy

rozmiarowanie rękawicy 
precyzyjne dopasowanie do dłoni  
i komfort pracy w środowisku
wymagającym dużej precyzji

zakończenie ściągaczem 
utrzymuje rękawicę
we właściwym położeniu

wysokiej jakości poliuretan 
rękawica nie zostawia śladów na po-
wierzchniach, nawet na szkle 

RS ULTRA TEC GREY

NORMY EN 420 EN 388 (4141X)

CARBON
FIBER

rękawica bezpyłowa (nie zawiera bawełny) 
każda para zapakowana w osobny wore-
czek, by w momencie otwarcia nie było na 
niej pojedynczej drobiny kurzu 

rozmiarowanie rękawicy 
precyzyjne dopasowanie do dłoni  
i komfort pracy w środowisku  
wymagającym dużej precyzji
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RS ECO TEC PREMIUM    
[DOSTĘPNA TEŻ W WERSJI EKONOMICZNEJ]

Rękawica monterska wzmacniana miękką skórą kozią, zakończona 

szerokim rzepem. Niezawodna ochrona podczas prac wymagających 

większej precyzji.

NORMY EN 420, EN 388 (3122)

TECHNOLOGIA Natur

rozmiarowanie rękawicy 
precyzyjne dopasowanie do dłoni  
i komfort pracy w środowisku  
wymagającym dużej precyzji

specjalny ścieg bawełny  
powoduje jej elastyczność  
i dopasowanie do dłoni 

kciuk obszyty skórą  
zapewnia pełną ochronę dłoni dzięki 
wzmocnieniu miejsc najbardziej
obciążonych podczas pracy 

selekcjonowana skóra licowa kozia 
skóra wewnątrz rękawicy jest miękka  
i przyjemna w dotyku, co znacząco 
poprawia komfort pracy 

zapięcie na szeroki rzep  
rękawica komfortowo ułożona
na dłoni w niezmiennej pozycji

selekcjonowana skóra licowa kozia 
skóra wewnątrz rękawicy jest miękka  
i przyjemna w dotyku, co znacząco poprawia 
komfort pracy 

rozmiarowanie rękawicy 
precyzyjne dopasowanie do dłoni i komfort 
pracy w środowisku wymagającym
dużej precyzji

kciuk obszyty skórą  
zapewnia pełną ochronę dłoni dzięki wzmocnie-
niu miejsc najbardziej obciążonych  
podczas pracy 

zapięcie na szeroki rzep  
rękawica komfortowo ułożona
na dłoni w niezmiennej pozycji

RS SKIN TEC

NORMY EN 420, EN 388 (3122)

selekcjonowana skóra licowa kozia 
skóra wewnątrz rękawicy jest miękka  
i przyjemna w dotyku, co znacząco poprawia 
komfort pracy 

rozmiarowanie rękawicy 
precyzyjne dopasowanie do dłoni  
i komfort pracy w środowisku
wymagającym dużej precyzji

kciuk obszyty skórą  
zapewnia pełną ochronę dłoni dzięki wzmoc-
nieniu miejsc najbardziej obciążonych  
podczas pracy 

zakończenie miękkim ściągaczem  
rękawica komfortowo ułożona
na dłoni w niezmiennej pozycji

RS SOFT TEC

NORMY EN 420, EN 388 (3122)

TECHNOLOGIA Natur

Rękawice opatrzone tym znakiem wykonane 

są wyłącznie z naturalnych materiałów.

NATUR

wąskie płaty skóry wszyte pomiędzy palce  
dopasowują rękawicę do fizjologicznego 
kształtu dłoni 

NATUR
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RS COMFO TEC  
[DOSTĘPNA TEŻ W WERSJI ZIMOWEJ]

Rękawica monterska wzmacniana miękką skórą kozią, zakończona 

otwartym mankietem. Niezawodna ochrona podczas prac wymagają-

cych większej precyzji.

NORMY EN 420, EN 388 (3122)

TECHNOLOGIA Natur

selekcjonowana skóra licowa kozia 
skóra wewnątrz rękawicy jest miękka 
i przyjemna w dotyku, co znacząco 
poprawia komfort pracy 

rozmiarowanie rękawicy 
precyzyjne dopasowanie do dłoni  
i komfort pracy w środowisku  
wymagającym dużej precyzji

gumka ściągająca w nadgarstku  
utrzymuje rękawicę we właściwym
położeniu, nie powodując ucisku

włókna polietylenowe o ultra wysokiej gę-
stości (UHPPE), elastyczne typu spandex 
oraz nylonowe   
doskonała ochrona antyprzecięciowa

odpowiednia struktura
pokrycia części dłonicowej poliuretanem 
zapewnia dobry chwyt

rozmiarowanie rękawicy 
precyzyjne dopasowanie do dłoni  
i komfort pracy w środowisku  
wymagającym dużej precyzji

zakończenie ściągaczem 
utrzymuje rękawicę we właściwym  
położeniu, nie powodując ucisku

RS CUT LITE 

NORMY EN 420, EN 388 (4543)

Włókno Kevlarowe zostało wprowadzone 

na rynek w elementach wyposażenia woj-

ska i lotnictwa. Dzisiaj dzięki upowszechnie-

niu tej technologii możemy docenić jego 

obecność w środkach ochrony osobistej. 

Rękawice zawierające włókna kevlarowe 

charakteryzują się trudnopalnością oraz wyjąt-

kową wytrzymałością, co jest niezwykle istotne  

w przypadku rękawic spawalniczych.

KEVLAR

otwór na kciuk 
dobre zaczepienie, dłoń komfortowo
osadzona w rękawie

włókno aramidowe 100% Kevlar 
ogniotrwałość

dostępny w dwóch szerokościach 
dopasowany do przedramienia 

RS RĘKAW KEVLAROWY

NORMY EN 420

TECHNOLOGIE Kevlar

KEVLAR
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powłoka PCV - 3 warstwy 
zwiększona odporność

trzecia warstwa powłoki jest  
szorstkowana(piaskowana) 
zwiększona przyczepność, komfortowa 
praca w środowsku zaolejonym

zakończenie otwartym mankietem 
pozwala na wsunięcie odzieży ochronnej
w mankiet rękawicy

wysokiej jakości elastyczny nitryl 
wodoodporność i olejoodporność

R-Th Formula 
powłoka chroni dłonie przed
przenikaniem oraz przesiąkaniem
substancji niebezpiecznych

długość rękawicy  
możliwe zanurzenie dłoni 

rękawica całkowicie wodoodporna,
także przed związkami żrącymi, olejami, smarami 
gwarancja bezpieczeństwa

w całości wykonana
z PCV o podwyższonej jakości 
pozwala na zanurzenie dłoni, dopuszczona  
do strefy zagrożenia wybuchem 

system Ins-Tech  
wkładka polarowa o wysokim współczynniku 
izolacji termicznej

R-Th Formula 
powłoka chroni dłonie przed
przenikaniem oraz przesiąkaniem
substancji niebezpiecznych

R-Th Formula 
powłoka chroni dłonie przed przenikaniem 
oraz przesiąkaniem substancji  
niebezpiecznych

flokowanie (napylenie w środku  
sproszkowaną bawełną)  
ułatwia zakładanie i zdejmowanie 

rozmiarowanie rękawicy 
możliwość dostosowania do dłoni,  
zwiększony komfort pracy  

zakończenie mankietem różnej długości 27, 35, 
40, 45, 58 cm  
pozwala na zanurzenie dłoni   

standard Sanitized Actifresh  
zapobiega rozwojowi grzybów i bakterii 

standard Sanitized Actifresh 
zapobiega rozwojowi grzybów i bakterii

NORMY EN 420, EN 388 (4121X), EN 374 (JKL)

TECHNOLOGIE R-Th Formula, Sanitized Actifresh, Cotton Comfort

RS DUPLO RS POLAR I

RS NITRILO RS PVC

NORMY EN 420, EN 388 (4001X), EN 374 (AJKLOT) NORMY EN 420, EN 388 (4121X), EN 374 (AKL)

TECHNOLOGIE R-Th Formula, Sanitized Actifresh

NORMY EN 420, EN 388 (3121X), EN 374 (AJK), EN 511 (111)

TECHNOLOGIE R-Th Formula, Ins-Tech, Sanitized Actifresh

standard Sanitized Actifresh  
zapobiega rozwojowi grzybów i bakterii 

Ochrona przeciwchemiczna obejmuje naj-

wyższą kategorię wśród zagrożeń w śro-

dowisku pracy, dlatego wszystkie produkty 

z linii przeciwchemicznej spełniają normę 

374. Rękawice RS Chemieindustrie zapew-

niają olejoodporność, wodoodporność,  

a także odporność na zagrożenia chemiczne  

i mikrobiologiczne. 

Ochrona przed 
zagrożeniem 
chemicznym

Normy

Technologie

EN 388

R-TH 
FORMULA

SANITIZED 
ACTIFRESH

COTTON 
COMFORT

EN 374EN 420 

zakończenie otwartym mankietem różnej 
długości 27, 35, 45 cm  
dodatkowa ochrona przedramienia   

rozmiarowanie rękawicy  
możliwość dopasowania do dłoni,  
zwiększony komfort pracy 

Cotton Comfort - wkładka  
z drapowanej bawełny   
chłonie pot, poprawia komfort pracy 

spienione PCV o strukturze pianki 
nie twardnieje nawet w bardzo niskich
temperaturach

rękawica po wewnętrznej stronie  
ma strukturę plastra miodu 
ułatwia utrzymanie w dłoni śliskich  
przedmiotów 
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RS GLETSCHER WATERPROOF RS COMFO TEC WINTER

Rękawica ocieplana robocza, wzmacniana skórą licową świńską.  

Wyposażona w membranę, powodującą 100% wodoodporność  

oraz wkładkę ocieplającą Thinsulate. 

Ocieplana rękawica monterska, wzmacniana selekcjonowaną

skórą licową kozią. Wyposażona we wkładkę ocieplającą w systemie 

Ins-Tech. Niezawodna ochrona w zimnym środowisku pracy.

zakończenie gumką ściągającą 
utrzymuje rękawicę we właściwym
położeniu na nadgarstku

elastyczna skóra licowa świńska 
połączenie odporności mechanicz-
nej i wytrzymałości z wygodą pracy

rozmiarowanie rękawicy  
możliwość dopasowania do dłoni,  
zwiększony komfort pracy 

skóra świńska po zamoczeniu
i wyschnięciu nie twardnieje 
możliwość pracy  
w środowisku wilgotnym

wzmocnienie selekcjonowaną skórą kozią  
i szybkoschnącą tkaniną  
wewnątrz miękka, na zewnątrz  
wytrzymała 

wkładka ocieplająca Thinsulate 
niezawodna ochrona w zimnym
środowisku pracy

wkładka ocieplająca Ins-Tech  
niezawodna ochrona w zimnym
środowisku pracy

szczelna membrana wszyta między  
podszewkę a zewnętrzny materiał  
rękawica jest w 100%  
wodoodporna    

kciuk obszyty skórą 
ochrona najbardziej obciążonych
w trakcie pracy miejsc na rękawicy

mankiet połączony ze ściągaczem 
dodatkowo chroni dłonie  
przed zimnem

NORMY EN 420, EN 388 (3122)

TECHNOLOGIE Ins-Tech

NORMY EN 420, EN 388 (3122), EN 511 (220)

TECHNOLOGIE Waterproof, Thinsulate

Izolacja termiczna – to główne zadanie pro-

duktów linii RS Kälte. W naszej ofercie ręka-

wic zimowych znajdują się różne modele 

przeznaczone do czynności wykonywanych  

w obniżonej temperaturze. Skutecznie chro-

nią przed zimnem dłonie pracowników prze-

mysłu lekkiego i ciężkiego. 

Ochrona przed 
zimnem

Normy

Technologie

EN 388

WATERPROOF

SANITIZED 

ACTIFRESH

THINSULATE INS TECH

EN 511EN 420 
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RS STIER POLAR PREMIUM

Rękawica ocieplana robocza, wzmacniana skórą licową  

świńską. Nadaje się do pracy w środowisku zawilgoconym, 

w niskich temperaturach.

wkładka ocieplająca Thinsulate  
niezawodna ochrona w zimnym  
środowisku pracy

kciuk obszyty skórą 
ochrona najbardziej obciążonych
w trakcie pracy miejsc na rękawicy  

zakończenie podgumowanym,  
usztywnianym mankietem 
dodatkowo chroni przedramię

elastyczna skóra licowa świńska 
połączenie odporności mechanicznej  
i wytrzymałości z wygodą pracy

skóra świńska po zamoczeniu
i wyschnięciu nie twardnieje 
możliwość pracy w środowisku 
wilgotnym

NORMY EN 420, EN 388 (3122), EN 511 (220)

TECHNOLOGIE Thinsulate

skóra świńska po zamoczeniu
i wyschnięciu nie twardnieje 
możliwość pracy w środowisku
wilgotnym

elastyczna skóra licowa świńska 
połączenie odporności mechanicznej  
i wytrzymałości z wygodą pracy

wkładka ocieplająca Ins-Tech 
niezawodna ochrona w zimnym
środowisku pracy

kciuk obszyty skórą 
ochrona najbardziej obciążonych
w trakcie pracy miejsc na rękawicy

zakończenie podgumowanym,  
usztywnianym mankietem 
dodatkowo chroni przedramię

RS STIER POLAR

NORMY EN 420, EN 388 (3122), EN 511 (220)

TECHNOLOGIE Ins-Tech 

Opatentowana technologia związana z ocie-

pleniem różnego rodzaju produktów prze-

znaczonych do środowiska zimnego. Swoje 

zastosowanie znalazła w produkcji rękawic 

roboczych zarówno tych przeznaczonych do 

pracy na zewnątrz w warunkach obniżonej 

temperatury, jak i w pomieszczeniach chłod-

niczych. Materiał Thinsulate zyskał popularność

ze względu na szereg właściwości poza samą 

izolacją termiczną – odporność na wodę  

i wilgoć, co jest niezwykle istotne w przypad-

ku pracy w środowisku zimnym, możliwość 

prania, a także przepuszczalność powietrza,-

co powoduje oddychanie materiału i dłoni  

w rękawicy.

THINSULATE

THINSULATE

wzmacniana naturalną skórą dwoinową
bydlęcą i wysokiej jakości tkaniną 
większa wytrzymałość rękawicy

grzbiet rękawicy ściągnięty gumką 
utrzymuje rękawicę we właściwym położeniu

wkładka ocieplająca Ins-Tech 
niezawodna ochrona w zimnym
środowisku pracy

zakończenie podgumowanym  
utwardzanym mankietem 
dodatkowo chroni przedramię

NORMY EN 420, EN 388 (3122), EN 511 (220)

TECHNOLOGIE Ins-Tech

RS ALASKA

kciuk obszyty skórą 
ochrona najbardziej obciążonych
w trakcie pracy miejsc na rękawicy
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RS SAFE TEC WINTER

Rękawica ocieplana na wkładce akrylowej wyposażona w system  

Ins-Tech. Powleczenie lateksem powoduje zwiększoną wytrzymałość  

rękawicy. Nadaje się do pracy w środowisku zawilgoconym,  

w niskich temperaturach. 

mieszanka szorstkowanego lateksu  
o odpowiednim stężeniu  
zwiększona wytrzymałość

zalanie lateksem do połowy dłoni  
dodatkowo chroni  
przed zawilgoceniem

system Ins-Tech  
wkładka o wysokim parametrze  
izolacji termicznej 

wkładka akrylowa  
rękawica szybko schnie  
po zamoczeniu 

rozmiarowanie rękawicy  
umożliwia precyzyjną pracę  
w dopasowanej do dłoni rękawicy 

NORMY EN 420, EN 388 (3232), EN 511 (020)

TECHNOLOGIE Ins-Tech

w całości wykonana z PCV o podwyższonej jakości 
pozwala na zanurzenie dłoni,  
dopuszczona do pracy w środowisku  
zagrożonym wybuchem – rękawica  
w 100% szczelna

wkładka ocieplająca Ins-Tech 
niezawodna ochrona w zimnym
środowisku pracy

szorstkowana część dłoniowa 
pozwala na pewny chwyt podczas
pracy w środowisku zaolejonym

RS POLAR R

NORMY EN 420, EN 388 (3221)

TECHNOLOGIE Ins-Tech

spienione PCV o strukturze pianki 
nie twardnieje nawet w bardzo niskich
temperaturach

standard Sanitized Actifresh 
zapobiega rozwojowi  
grzybów i bakterii 

wkładka ocieplająca Ins-Tech 
niezawodna ochrona w zimnym
środowisku pracy

zakończenie szybkoschnącym
ściągaczem akrylowym 
utrzymuje rękawicę we właściwym 
położeniu RS POLAR II

NORMY EN 420, EN 388 (3121), EN 511 (111)

TECHNOLOGIE Ins-Tech, Sanitized Actifresh

w całości wykonana z PCV o podwyższonej jakości 
pozwala na zanurzenie dłoni,  
dopuszczona do pracy w środowisku  
zagrożonym wybuchem – rękawica  
w 100% szczelna

System ocieplenia dający komfort pracy  

w środowisku o obniżonej temperaturze. Ręka-

wice wyposażone w tę technologię doskonale 

izolują i obniżają negatywny wpływ czynników 

zimna na dłonie i samopoczucie użytkownika. 

INS-TECH

INS-TECH
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Seria rękawic monterskich, przeznaczonych 

do warsztatu, domu i ogrodu. W naszej ofer-

cie znajdują się także rękawice nieprzemysło-

we, polecane do prac domowych oraz ręka-

wice sportowe i monterskie typu mechanics,  

zapewniające doskonałą chwytność. 

Taktyka, hobby, 
ogrodnictwo

Normy

Technologie

dzianina bawełniana wykonana  
w technologii Interlock ® 
gwarantuje chłonność potu

syntetyczna skóra pokryta  
siatką silikonową 
doskonała chwytność,
precyzja chwytu

perforacja 
oddychanie rękawicy,
mniejsza potliwość dłoni

anatomiczny kształt rękawicy  
stabilne położenie  
rękawicy na dłoni   

elastyczny materiał 
dopasowuje się do dłoni

rozmiarowanie rękawicy 
zwiększony komfort pracy precyzyjnej
poprzez dopasowanie rękawicy do dłoni

zakończenie miękkim ściągaczem 
brak ucisku, utrzymuje rękawicę
we właściwym położeniu

elastyczna tkanina z otworami  
wentylacyjnymi 
usuwa nadmiar potu, zapobiega
otarciom naskórka

zakończenie szerokim rzepem  
zabezpiecza rękawicę  
przed zsunięciem z dłoni 

wykończenie mikropoduszeczkami
amortyzującymi 
zwiększa pewność chwytu
i komfort pracy

naturalna skóra świńska 
skóra po zamoczeniu i wyschnięciu
nie twardnieje - dłuższa eksploatacja

anatomiczny kształt rękawicy  
stabilne położenie rękawicy na dłoni   

RS RACER

RS SAFE EX

RS SLIP STOP

NORMY  EN 420NORMY EN 420

NORMY  EN 420, EN 388 (2243)

rozmiarowanie rekawicy 
jeszcze lepsze dopasowanie rękawicy  
do dłoni, zwiększony komfort pracy

Cotton Comfort, wkładka z wysokiej  
jakości bawełny 
chłonność potu

nakrapiana obustronnie PCV
nakładanymi w temperaturze 150°C 
doskonała chwytność i trwałość materiału

zakończenie miękkim ściągaczem  
brak ucisku, utrzymuje rękawicę
we właściwym położeniu

NORMY  EN 420, EN 388 (1141)

TECHNOLOGIE Cotton Comfort 

RS ECO GRIPPER

EN 388

COTTON

COMFORT

powleczenie szorstkowanym lateksem 
szorstkowanie przez trawienie kwasem 
powoduje elastyczność lateksu i dobrą 
chwytność rękawicy

EN 420 

zakończenie szerokim rzepem  
zabezpiecza rękawicę 
przed zsunięciem z dłoni
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Nazwa rękawicy Linia produktowa Typ rękawicy Skrócony opis Numer stronyony

Cut Lite Leichtindustrie antyprzecięciowa pokryta poliuretanem 21

Eco Gripper Hardware dziana nakrapiana doskonała chwytność 29

Safe Ex Hardware dziana pokryta szorstkowanym lateksem zapewnia dobry chwyt 29

Conductor ESD Leichtindustrie ESD antyelektrostatyczna 19

Comfo Tec Leichtindustrie monterska skóra licowa kozia 21

Eco Tec Premium Leichtindustrie monterska skóra licowa kozia z rzepem 20

Safe Tec Black Leichtindustrie monterska czarna, szorstkowany lateks 18

Skin Tec Leichtindustrie monterska skóra licowa kozia premium 20

Soft Tec Leichtindustrie monterska skóra licowa kozia, ściągacz 20

Ultra Tec Leichtindustrie monterska PU cienka rękawica do prac precyzyjnych 19

Ultra Tec Grey Leichtindustrie monterska PU cienka rękawica do prac precyzyjnych 19

Opal 800 Schwerindustrie nitryl ciężki wodo i olejoodporna 15

Zirkon Schwerindustrie nitryl ciężki wodo i olejoodporna 15

Citrin Leichtindustrie nitryl lekki wodo i olejoodporna 18

Piryt Leichtindustrie nitryl lekki wodo i olejoodporna 18

Titanit Leichtindustrie nitryl lekki wodo i olejoodporna 17

Titanit Voll Leichtindustrie nitryl lekki wodo i olejoodporna 18

Topas Leichtindustrie nitryl lekki wodo i olejoodporna 17

Topas Voll Leichtindustrie nitryl lekki wodo i olejoodporna 17

Rękaw Kevlarowy Leichtindustrie ochrona przedramienia kevlar 21

Alaska Kälte ocieplana skóra dwoinowa bydlęca 26

Gletscher Waterproof Kälte ocieplana skórzana wodoodporna, Thinsulate 25

Polar II Kälte ocieplana spienione PVC gładkie 27

Polar R Kälte ocieplana spienione PVC szorstkowana 27

Safe Tec Winter Kälte ocieplana pokryta lateksem 27

Przewodnik po rękawicach RS
Sprawdź i porównaj najważniejsze cechy naszych rękawic. 
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Nazwa rękawicy Linia produktowa Typ rękawicy Skrócony opis Numer stronyony

Stier Polar Kälte ocieplana skóra licowa świńska 26

Stier Polar Premium Kälte ocieplana skóra licowa świńska, Thinsulate 26

Comfo Tec Winter Kälte ocieplana monterska skórzana ocieplana 25

Duplo Chemieindustrie przeciwchemiczna PVC szorstkowana 23

Nitrilo Chemieindustrie przeciwchemiczna nitrylowa rozmiarowana 23

Polar I Chemieindustrie przeciwchemiczna przeciwchemiczna i ocieplana 23

PVC Chemieindustrie przeciwchemiczna PVC gładkie 23

Heavy Schwerindustrie robocza skóra licowa bydlęca premium 12

Stier Schwerindustrie robocza skóra licowa świńska 11

Super Heavy Schwerindustrie robocza skóra licowa bydlęca dedykowana dla szlifierzy 12

Turr Premium Schwerindustrie robocza skóra licowa bydlęca 11

Vic Tec Schwerindustrie robocza skóra dwoinowa bydlęca 12

Widder Schwerindustrie robocza skóra licowa bydlęca, grzbiet dwoinowy 13

Fahrer Schwerindustrie robocza całoskórzana skóra licowa bydlęca 13

Fahrer II Schwerindustrie robocza całoskórzana skóra licowa bydlęca, grzbiet dwoinowy 13

Reiter Schwerindustrie robocza całoskórzana skóra licowa bydlęca, ściągacz 14

Wespe Schwerindustrie skórzana antyprzekłuciowa wkładka antyprzekłuciowa 14

Beisst Metallindustrie spawalnicza przystosowana do przemysłu futrzarskiego 8

Jumbo Metallindustrie spawalnicza szycie kevlarem, rękawica Premium 7

Premium Comfort Metallindustrie spawalnicza szycie kevlarem, rękawica Premium 8

Split Metallindustrie spawalnicza spawalnicza 8

Split KEV Metallindustrie spawalnicza szycie kevlarem 8

Tigon Metallindustrie spawalnicza TIG skóra licowa bydlęca 9

Tigon Goat Metallindustrie spawalnicza TIG skóra licowa kozia 9

Tigon Premium Metallindustrie spawalnicza TIG szycie kevlarem, rękawica Premium 7

Therm Metallindustrie termiczna odporność na ciepło 9

Racer Hardware typ mechanics skóra licowa 29

Slip Stop Hardware typ mechanics siatka silikonowa 29
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