BUFFALO

LEMUR

rękawica spawalnicza
welding glove

•

PL

CE, EN 420, EN 388 (3143), EN 407 (4XXXXX)

•

• nić bawełniana
• dostępne rozmiary: 10
• prace spawalnicze
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• rękawica monterska, wzmacniana skórą
licową kozią
• wysokiej jakości bawełna
• kciuk obszyty skórą

doświadfabryki.

Siatka precyzyjnie dobranych brokerów pozwoliła zoptymalizować proEN

• cow split leather
• elongated cuff
• lined with high quality cotton

CE, EN 420, EN 388 (3143), EN 407 (4XXXXX)

TK Gloves to marka rękawic ochronnych obecna na rynkach Eu-

PL

• skóra dwoinowa bydlęca w kolorze
czarnym
• przedłużony mankiet
• wypodszewkowana

rękawica monterska skórzana
leather assembly glove

EN

ces sprzedaży. Już w pierwszym miesiącu działalności na rynkach eu-

• double-thread thick cotton
• sizes: 10
• dedicated to welding

ropejskich TK Gloves sprzedało łącznie ponad 12 mln par rękawic!
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to
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• an assembly glove
• goat selective grain leather glove
• elastication

gwaran-

tując atrakcyjną cenę w optymalnej jakości. TK Gloves to marCE, EN ISO 21420; EN 388:2016+A1:2018 (4243X); EN 407:2020 (413X4X); EN 12477:2001+A1:2005 - TYPE A
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CE, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 (2132X)
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WOLF

TK Gloves is a protective gloves brand present on Eastern

rękawica spawalnicza bez podszewki
welding glove

European

markets

(Russia,

Hungary,

Czech

Republic,

rękawica monterska skórzana
leather assembly glove

Poland,

Baltic States). The company with Chinese capital has many years of

CE, EN 420, EN 388 (3143), EN 407 (4XXXXX)

•

experience in the production of gloves and has its own factories.

PL

• skóra dwoinowa bydlęca
• bez podszewki – większa manualność
• nić bawełniana

ka

PL

process. In the first month of operations on European markets,
This
EN
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• sizes: 10
• dedicated to welding
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TK

• dzianina bawełniana w kolorze granatowym
• skóra licowa kozia
• zapięcie rzep

• kciuk w całości ze skóry
• dostępne rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11
• prace w środowisku monterskim,
wymagające precyzji

•
•
•
•

• thumb completely trimmed with leather
• sizes: 7, 8, 9, 10, 11
• dedicated to general assembly work and
work that requires high precision

guaranteeing

Gloves

is

an

EN

economic brand, at the same time constantly developing and
following the increasingly advanced market of PPE products.

an assembly glove
cotton fabric in navy blue
goat selective grain leather glove
Velcro fastening

CE, EN ISO 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018 (3233X); EN 407:2020 (4133XX)

CE, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 (2132X)

LYNKS

COBRA

rękawica spawalnicza bez podszewki
welding glove

•

CE, EN 420, EN 388 (3143), EN 407 (4XXXXX)

A grid of precisely selected brokers has optimized the sales

• dostępne rozmiary: 10
• prace spawalnicze

TK Gloves sold a total of over 12 million pairs of gloves!

• cow split leather
• no liner – greater manuality
• double-thread thick cotton

• thumb entirely trimmed with leather
• sizes: 7, 8, 9, 10, 11
• dedicated to assembly work and work
that requires high precision

EN

LUWAC
•

• gumka ściągająca
• dostępne rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11
• prace w środowisku monterskim, wymagające precyzji

tk-gloves.eu
tk-gloves.pl

CE, EN 420, EN 388 (3143), EN 407 (4XXXXX)
PL

•
•
•
•

rękawica spawalnicza bez podszewki
skóra licowa bydlęca
przedłużony mankiet ze skóry dwoinowej
bez podszewki - lepsza manualność

• nić bawełniana
• dostępne rozmiary: 9, 10, 11
• do prac w przemyśle spawalniczym,
energetycznym, metalurgicznym

•
•
•
•

unlined welding glove
cow grain leather
extended split leather cuff
without lining - better dexterity

• cotton thread
• available sizes: 9, 10, 11
• for work in the welding, energy and
metallurgical industries

Rękawice ochronne
Safety gloves

rękawica poliestrowa pokryta lateksem
polyester glove coated with latex

•

CE, EN 420, EN 388 (3143), EN 407 (4XXXXX)
PL

• rękawica dziana, wkładka poliestrowa w
kolorze czerwonym
• pokryta lateksem w kolorze czarnym
• ściągacz

• dostępne rozmiary: 7, 8, 9, 10
• prace w środowisku monterskim, wymagające precyzji

EN

EN

• knitted glove, red polyester insert
• coated with black latex
• a soft ribbed wrist

CE, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 (3243X), EN 407:2004 (422X4X)

tk-gloves.eu | tk-gloves.pl
7

8

• sizes: 7, 8, 9, 10
• dedicated to assembly work

CE, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 (3142X), EN 407:2004 (X2XXXX)

2

FERET

rękawica akrylowa powleczona miękką pianką lateksową
acrylic glove coated with soft latex foam

•

•

CE, EN 420, EN 388 (3143), EN 407 (4XXXXX)

•

PL

rękawica monterska poliestrowa
polyester assembly glove

•

CE, EN 420, EN 388 (3143), EN 407 (4XXXXX)

PL

• rozmiary: 8, 9, 10, 11, 12
• do prac w środowisku zimnym

• rękawica dziana, wkładka poliestrowa w
kolorze białym
• pokryta szorstkowanym lateksem w kolorze niebieskim
• ściągacz

• knitted glove, white polyester insert
• coated with blue latex
• sizes: 7, 8, 9, 10, 11

CE, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 (2242X)

PL

• dostępne rozmiary: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• prace w środowisku monterskim, wymagające precyzji

EN

• sizes: 8, 9, 10, 11, 12
• dedicated to work in cold environment

• rękawica monterska poliestrowa
• pokryta elastyczną mikropianą
• ściągacz

• dostępne rozmiary: 6,7,8,9,10,11

EN

EN

• knitted glove with polyester insert
• covered with grey nitrile
• a soft ribbed wrist

• a soft ribbed wrist
• dedicated to assembly work

CE, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 (3142X), EN 407:2004 (X2XXXX)

• sizes: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• dedicted to assembly work

• polyester assembly glove
• covered with flexible microfoam
• non tight ribbed wrist

• sizes: 6,7,8,9,10,11

CE, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 (3142X), EN 407:2004 (X2XXXX)

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

SHARK

MANTELLA

rękawica antyprzecięciowa
anti cut glove

rękawica poliestrowa powleczona nitrylem
nitrile glove on a polyester liner

•

CE, EN 420, EN 388 (3143), EN 407 (4XXXXX)

PL

• rękawica dziana, wkładka poliestrowa w
kolorze białym
• pokryta nitrylem w kolorze szarym
• ściągacz

• dostępne rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11
• prace w środowisku monterskim, wymagające precyzji

EN

• orange acrylic insert
• covered with a soft latex foam
• a soft ribbed wrist

BUDGIE

rękawica poliestrowa powleczona nitrylem
nitrile glove on a polyester liner

rękawica poliestrowa pokryta lateksem
polyester glove coated with latex

CE, EN 420, EN 388 (3143), EN 407 (4XXXXX)
• wkładka akrylowa w kolorze pomarańczowym
• pokryta miękką pianką lateksową
• ściągacz

SNAKE

RABBIT

•

CE, EN 420, EN 388 (3143), EN 407 (4XXXXX)

CE, EN 420, EN 388 (3143), EN 407 (4XXXXX)
PL

PL

• wkładka poliestrowa w kolorze białym
• żółty nitryl o wysokim stężeniu
• ściągacz

• dostępne rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11
• prace w środowisku zaolejonym

• rękawica dziana ze splotu włókien polietylenowych o ultra wysokiej wytrzymałości
(UHPPE), włókna szklanego i miękkich
włókien elastycznych typu spandex
• pokryta poliuretanem

• ściągacz
• dostępne rozmiary: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• do prac, podczas, których występuje
zagrożenie przecięciem

• anti-cut glove
• woven of polycarbonate fiber interweaving with glass fiber and elastic fiber
• covered with polyurethane

• non tight ribbed wrist
• sizes: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• dedicated to work with risk of cutting

EN

EN

• white polyester insert
• high concentration yellow nitrile

• a soft ribbed wrist
• sizes: 7, 8, 9, 10, 11

CE, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 (4543C)

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

ROOSTER BLACK

ROOSTER

rękawica poliestrowa powleczona poliuretanem
polyurethane glove on a polyester liner

•

•

CE, EN 420, EN 388 (3143), EN 407 (4XXXXX)
• każda para pakowana w osobny woreczek
• dostępne rozmiary: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• prace w środowisku monterskim, wymagające precyzji

•

• each pair of gloves is packed in a separate sealed small bag
• sizes: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• dedicated to assembly work

• rękawica dziana, wkładka poliestrowa w
kolorze czarnym
• pokryta poliuretanem w kolorze czarnym
• ściągacz

• dostępne rozmiary: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• prace w środowisku monterskim, wymagające precyzji

• knitted glove with black polyester insert
• coated with polyurethane
• non tight ribbed wrist

• sizes: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• dedicated to assembly work

3

PL

• rękawica dziana ze splotu włókien
polietylenowych o ULTRA WYSOKIEJ
WYTRZYMAŁOŚCI (UHPPE), włókna
szklanego i miękkich włókien elastycznych
typu spandex
• pokryta poliuretanem

• ściągacz
• dostępne rozmiary: 6,7,8,9,10,11
• idealna do prac precyzyjnych, podczas
których występuje zagrożenie przecięciem

• woven of polycarbonate fiber
interweaving with glass fiber and elastic
fiber
• covered with polyurethane

• non tight ribbed wrist
• sizes: 6,7,8,9,10,11
• dedicated to work with the risk of cutting

EN

CE, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 (4141X)

CE, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 (4141X)

CE, EN 420, EN 388 (3143), EN 407 (4XXXXX)

PL

EN

• knitted glove with polyester insert
• coated with polyurethane
• non tight ribbed wrist

rękawica antyprzecięciowa
anti cut glove

CE, EN 420, EN 388 (3143), EN 407 (4XXXXX)

PL

• rękawica dziana, wkładka poliestrowa w
kolorze białym
• pokryta poliuretanem w kolorze białym
• ściągacz

SHARK BLUE [dostępna również w wersji z wydłużonym mankietem SHARK BLUE LONG]

rękawica poliestrowa powleczona poliuretanem
polyurethane glove on a polyester liner

EN

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