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Zaščitne rokavice bombažne tanke, 1.10031 

Zaščitne rokavice bombažne omogočajo veliko zračnost ter 
udobje. Lahko se uporabljajo kot podrokavice. Zaščitne 
rokavice so iz tanjšega bombaža. Barva zaščitnih rokavic je 
bela. Te zaščitne rokavice so zelo primerne za fina dela, 
delo v elektroindustriji, laboratorij, farmaciji, prehrambeni 
industriji, gostinstvu, fotografsko delo, čiščenje. 
Velikosti:8,10. 
Cena: 0,52 €/par 
 
 
Zaščitne rokavice bombažne boljše kvalitete, 
1.1003 

Zaščitne rokavice bombažne omogočajo veliko zračnost ter 
udobje. Lahko se uporabljajo kot podrokavice. Zaščitne 
rokavice so boljše kvalitete. Teža bombaža je: 325 gramov. 
Barva zaščitnih rokavic je bela. Te zaščitne rokavice so 
zelo primerne za fina dela, delo v elektroindustriji, 
laboratoriju, farmaciji, prehrambeni industriji, gostinstvu, 
fotografsko delo, čiščenje. 
Cena: 0,89 €/par 
 
 
 

 

 
Brezšivne zaščitne rokavice iz bombaža WKS, 
1.1179  

Bombažne zaščitne rokavice omogočajo veliko zračnost ter 
udobje. So brezšivne. Lahko se uporabljajo kot 
podrokavice. Zaščitne rokavice se dobro prilegajo roki. 
Barva zaščitnih rokavic je bela. Velikosti: 7-10. Te zaščitne 
rokavice so zelo primerne za fina dela, delo v 
elektroindustriji, laboratoriju, farmaciji, prehrambeni 
industriji,  za gastronomijo, strežbo, domačo rabo, 
fotografsko delo, čiščenje,  pri obrtnih delih, za vrtna dela, 
za higienska dela, za domačo rabo. Velikosti: 7-10. 
Cena: 0,80 €/par 
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PE rokavice v bloku 100/1, 1.89100 

Zaščitne rokavice iz polietilena so zelo primerne za 
čiščenje, pakiranje, delo v laboratorijih, prehrambeni 
industrija, točenje goriva na bencinskih črpalkah, za 
higiensko uporabo. So iz polietilena, HDPE 0,94-0,97 
g/cm3, debelina je 0,01 mm. Delovne rokavice so 
obojestransko uporabne. Ščitijo pred minimalni 
tveganji.  PE rokavice so po 100 kosov zapakirane in spete 
v bloku, iz katerih jih enostavno odtrgamo. Barva: modra, 
bela. 
Cena: 0,89 €/pak 
 
 
 
Zaščitne rokavice iz nitrila 100/1, 1.1019 

Zaščitne rokavice iz nitrila omogočajo zaradi kakovostnega 
nitrila zelo dober oprijem, so brez pudra. Nudi kemično 
odpornost. Nitrilne rokavice omogočajo dober oprijem in 
fleksibilnost. So obojestransko uporabne. Barva zaščitnih 
nitrilnih rokavic je modra.  Zapakirane so po 100 kom. Po 
standardu EN420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-5, AQL: 
1,5. Nitrilne zaščitne rokavice so primerne za delo v 
kemični industriji, za frizerske in kozmetične storitve, delo v 
živilski industriji, delo v laboratorijih, v prehrambeni 
industriji, v gostinstvu, za splošno vzdrževanje v tovarnah 
ter ustanovah. Velikosti: S-XL. 
Cena: 14,99 €/pak 
 
Zaščitne rokavice Nitril Grippaz 50/1, 1.1101 

 
Zaščitne rokavice omogočajo zaradi izredno močnega 
100% nitrila dober oprijem pri suhem in mokrem delu. So 
obojestransko uporabne. Rokavice so bolj trpežne kot 
lateks rokavice. Manšeta je tako izoblikovana, da ne drsi in 
se prijetno prilega roki ter se lahko uporabi pod rokavi kot 
tudi npr. čez  bombažne rokavice. Zaradi strech  formule je 
rokavica prijetna in udobna za uporabo ter  se dobro tesno 
prilega roki, bolje kot gospodinjske rokavice. Nudijo  dobro 
odpornost na trganje in visoko vzdržljivost v oljem in 
mastnem okolju. So odporne na kemikalije, nudijo kemično 
prepustnost. Barva rokavice je oranžna ali črna. Rokavice 
so zapakirane po 50 kom. Zaščitne rokavice so primerne za 
higiensko zaščito, za industrijo, mehanična dela ter dela v 
kovinarski industriji, poljedeljska dela, dela v prehrambeni 
industriji, splošna dela in še več. 
Barva: oranžna, črna. Velikosti: S-XL.  
Cena: 11,99 €/pak 
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Zaščitne rokavice lateks 100/1, 1.1221 

Zaščitne rokavice lateks so primerne za enkratno uporabo, 
so rahlo pudrane. Izdelane so iz lateksa. So obojestransko 
uporabne. Nudijo dobro odpornost na trganje in so zelo 
prožne. Material: 100% lateks, pudrane. Barva: bela. 
Velikosti: S, M, L, XL. Standard: EN 420. Pakiranje: 100 
kom v paketu . Področje uporabe:  Zaščitne rokavice lateks 
so primerne za delo, kjer je potrebna higienska zaščita. 
Cena: 12,99 €/pak 
 

Zaščitne rokavice gumirane Gosflow,1.3222 

Zaščitne rokavice so gumirane iz naravnega kavčuka 
(lateks) so vodoodporne, fleksibilne, nudijo dober oprijem. 
Podložene so z bombažnim flokom. Teža: 60g. Na dlani je 
groba struktura, kar omogoča boljši oprijem. So odporne na 
detergente in pralna sredstva. Zaščitne rokavice nudijo 
dobro odpornost na kemijsko in mehansko obrabo. Barva 
rokavic je modra. Dolžina rokavice: ca. 32 cm. Te zaščitne 
rokavice so primerne za laboratoriji, rutinsko delo v kemični 
industriji, splošno vzdrževanje v tovarnah, ustanovah, vrtna 
dela, delo v prehrambeni industriji, za gospodinjska dela. 
Ustrezajo standardu EN388 (1110X) (varovalne rokavice za 
mehansko zaščito) in 374-5 (Varovalne rokavice za zaščito 
pred nevarnimi kemikalijami in mikroorganizmi - 5. del: 
Izrazje in zahtevane lastnosti za zaščito pred tveganji, 
povezanimi z mikroorganizmi (ISO 374-5:2016)). Velikost: 
S-XL.                                                                                        
Cena: 0,85 € 
 

Zaščitne rokavice gumirane s podlajšano 
manšeto Rindustrial 35 cm,1.1121 

Zaščitne rokavice so iz naravnega lateksa in omogočajo 
zaradi grobe strukture na dlani dober oprijem.  Rokavice so 
odporne na trganje in raztezanje, omogočajo zaščito pred 
mikroorganizmi. Se dobro prilagajo roki. Primerne so tudi 
za delo z vodo. Vsak par je posebej zapakiran v vrečo. 
Dolžina manšete: 35 cm. Ustrezajo standardu EN388 
(3121) (rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi), 
EN 374 (rokavice za zaščito pred kemikalijami) ter EN 420 
(splošne zahteve za rokavice). Gumirane zaščitne rokavice 
so primerne  delo v kemični industriji, živilski industriji, delo 
v laboratorijih, v prehrambeni industriji, v gostinstvu, za 
čiščenje, za splošno vzdrževanje v tovarnah ter ustanovah. 
Cena: 3,59 € 
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Zaščitni narokavniki 100/1, 7.1056 

Zaščitni narokavniki  zagotavljajo higiensko 
zaščito.  Narokavniki so iz 100% polietilena z elastiko na 
obeh straneh. Velikost narokavnikov: 40x20 cm. Zapakirani 
po 100 kom. Barva: bela, modra ali zelena. Univerzalna 
velikost. Te  zaščitni narokavniki so  primerni za higienska 
dela, monterska dela, dela v laboratorijih, delo v industriji, 
farmaciji in kemijski industriji, delo s kemikalijami (prašni 
delci), sejemske obiskovalce, čiščenje, prehrambeno 
industrijo.Cena velja za 100 kom.                                             
Cena: 12,99 €/pak 

Zaščitni narokavniki Tych-C-SL  100/1, 6.1519 

Zaščitni narokavniki  zagotavljajo higiensko 
zaščito.  Material: Tychem C. Z elastiko na obeh straneh. 
Dolžina narokavnikov: 50 cm. Barva: rumena. Univerzalna 
velikost.  Nudijo antistatično zaščito ter odlično zaščito pred 
škodljivimi nevarnostmi. Ustrezajo 3. Kategoriji, tip PB (3). 
Ustrezajo standardom EN 14126 (Varovalna obleka – 
Zahteve za izdelavo in preskusne metode za varovalno 
obleko proti povzročiteljem infekcije), EN 14605 (Varovalna 
obleka pred učinki tekočih kemikalij )  ter EN 1149-5 
(Antistatična oblačila). Te  zaščitni narokavniki so  primerni 
za proizvodnjo ali predelavo prehrambenih izdelkov, za 
farmacijo, higienska dela, dela v laboratorijih, delo v 
industriji, kemijsko industrijo, delo s kemikalijami, 
čiščenje,….Cena velja za kos. Cena: 3,90€ 

Zaščitne rokavice iz nitrila RNIT,1.1019 

Zaščitne rokavice omogočajo zaradi kakovostnega nitrila 
zelo dober oprijem, so odporne na mnoga topila. Ker so 
rokavice podložene z bombažom omogočajo uporabniku 
udobno uporabo. Dolžina rokavic je 32 cm, debelina: 0,38 
mm. Barva zaščitnih rokavic je zelena. Velikost: 10. 
Kategorija1.Zaščitne rokavice so zelo primerne za delo v 
kemični industriji, živilski industriji, delo v laboratorijih, v 
prehrambeni industriji, v gostinstvu, za splošno vzdrževanje 
v tovarnah ter ustanovah. Cena: 1,60€ 
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Zaščitni predpasnik z rokavi polipropilen Med, 
6.1032.1 

Zaščitna halja za obiskovalce je primerna za higiensko 
uporabo. Je lahka, zračna ter udobna. Je iz materiala 
polipropilena (PP), 22 g/m2. Halja nudi osnovno zaščito. 
Ima dva trakova za zavezovanje (okrog vratu in pasu). 
Manšete na rokavih so elastične.  Mere: 115x137 cm. 
Barva: zelena. Zaščitna halja se uporablja v zaščitne 
namene in je primerna za delo v industriji, farmaciji in 
kemijski industriji, laboratorijih, delo s kemikalijami (prašni 
delci), čiščenje, za reprezentativne namene,…          
Cena: 0,89€ 

 

Zaščitna halja polietilen, 6.1299 

Zaščitna halja iz polietilena je primerna za higiensko 
zaščito. Zapakirana je po en kos. Barva: bela. Mera: 
123x170cm. Velikost: univerzalna. Zaščitna halja je 
primerna za delo v vlažnem okolju, za splošno delo. 
Cena: 0,99€ 

 

 

 

Zaščitna halja polipropilen, 6.1032 

Zaščitna halja je primeren za higiensko uporabo. Je lahka 
ter udobna. Je iz zračnega materiala polipropilena (PP). 
Halja ima ovratnik in se zapenja na gumbe, ima dolge 
rokave. Zaščitna halja je primerna za delo v industriji, 
farmaciji in kemijski industriji, laboratorijih, delo s 
kemikalijami (prašni delci), čiščenje, za reprezentativne 
namene. Velikosti: S-XXXL. Cena: 1,99€ 
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Zaščitne hlače iz polipropilena 50 g/m2, 
6.1546 

Zaščitne hlače so primerne za higiensko uporabo. So lahke 
ter udobne. So iz zračnega materiala polipropilena (PP), 50 
g/m2. Zaščitne hlače imajo elastiko za boljšo tesnitev. 
Barva: bela. Zaščitne hlače iz polipropilena so primerne za 
delo v industriji, farmaciji in kemijski industriji, laboratorijih, 
delo s kemikalijami (prašni delci), čiščenje, za 
reprezentativne namene. Velikosti: M-XXXL.              
Cena: 0,99€ 
 
 

 
 

 

 

Medicinska delovna srajca kratek rokav 
Presto, 6.1388 

 

Medicinska delovna srajca je primerna za higiensko delo. 
Je iz 65% poliestra, 35% bombaža, 150 g/m2. Z več žepi 
(dva stranska in prsni žep). Srajca je brez gumbov ter ima 
V izrez. Možnost pranja do 60 stopinj. Barva: modra. 
Medicinska delovna srajca je primerna za zdravstvo, 
kozmetične storitve, kemično industrijo, delo v laboratorijih, 
za delo, kjer je potrebna higienska zaščita. Velikosti: S-
XXXL. Cena: 10,36€ 

 

Medicinske delovne hlače na pas Presto, 
6.1387 

Medicinske hlače so primerne za higiensko delo. So iz 65% 
poliestra, 35% bombaža, 150 g/m2. Z zunanjem žepom 
zadaj. Elastični pas omogoča boljšo prilagodljivost in 
fleksibilnost pri delu. Možnost pranja do 60 stopinj. Barva: 
modra. Medicinske hlače so primerne za zdravstvo, 
kozmetične storitve, kemično industrijo, delo v laboratorijih, 
za delo, kjer je potrebna higienska zaščita. Velikosti: S-
XXXL.  Cena: 9,60€ 
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Medicinska delovna srajca kratek rokav Tutti, 
6.1388-1 

Medicinska delovna srajca je primerna za higiensko delo. 
Je iz 65% poliestra, 35% bombaža, 165 g/m2. Z več žepi 
(dva stranska in prsni žep). Srajca je brez gumbov ter ima 
V izrez. Možnost pranja do 60 stopinj. Barva: modra. 
Medicinska delovna srajca je primerna za zdravstvo, 
kozmetične storitve, kemično industrijo, delo v laboratorijih, 
za delo, kjer je potrebna higienska zaščita. Velikosti: S-
XXXL. Cena: 12,50€ 

Zaščitni kombinezon polipropilen PP,6.3000 

Zaščitni kombinezon zagotavlja higiensko zaščito. 
Kombinezon je antistatični, iz polipropilena (teža je 40 
gamov) s kapuco ter je zračni in vodoodporen. Ima elastični 
oprijem okoli obraza, okoli zapestja ter gležnjev. 
Kombinezon je primeren za enkratno uporabo ter nudi 
idealno zaščito za kožo uporabnika. Ta zaščitni 
kombinezon je primeren za higienska dela, monterska dela, 
dela v laboratorijih, delo v industriji, farmaciji in kemijski 
industriji, delo s kemikalijami (prašni delci), sejemske 
obiskovalce, čiščenje, prehrambena industrija. Velikosti: S-
XXXL. Cena: 2,70€ 

Zaščitni kombinezon FLOMED 9500, 3 Kat. 

Zaščitni kombinezon Flomed 9500 zagotavlja higiensko 
zaščito. Material: 100% polipropilen, 55 g/m2. Elastični 
zaključki na kapuci, rokavih in pri nogah. Kombinezon se 
tesno prilega telesu, ščiti pred tekočinami in prašnimi delci. 
Ima antistatične lastnosti. Zaščitni kombinezon nudi 
naslednjo zaščito tip 5: neprepustnost na delce, tip 6: 
omejena neprepustnost na brizge, nudi zaščito pred 
povzročitelji okužbe. Ustreza standardom EN1149-5 
(Varovalna obleka – Elektrostatične lastnosti), EN ISO 
13982-1 (tip 5) (Varovalna obleka za varovanje pred trdnimi 
delci), EN13034 (tip 6) (Varovalna obleka pred učinki 
tekočih kemikalij),  EN14126 (tip 5-B, tip 6-B) (Varovalna 
obleka – Zahteve za izdelavo in preskusne metode za 
varovalno obleko proti povzročiteljem infekcije), 3 
kategorija. Zaščitni kombinezon Flomed je primeren za 
kemično in farmacevtsko industrijo, komunalna dela pri 
odstranjevanje odpadkov, obrtna dela, dela v lakirnici. 
Velikosti: S/M, L/XL. Cena: 9,99€ 
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Zaščitni kombinezon TYVEK®500 HV z visoko 
vidljivostjo, 6.30002 

Zaščitni kombinezon nudi visoko zaščito in dobro 
vidljivost.  Ustreza III. kategoriji, tip 5 in 6. Nudi kemično, 
biološko in antistatično zaščito. Je primeren za večkratno 
uporabo. Z elastičnim zaključkom pri nogah, rokavih in na 
hrbntem delu. Z odsevnimi trakovi. Ustreza standardu EN 
ISO 20471- razred 3/3 (Dobrovidna opozorilna obleka), 
EN13982 (Varovalna obleka za varovanje pred trdnimi 
delci), EN13034 (Varovalna obleka pred učinki tekočih 
kemikalij), EN1149-5 (Varovalna obleka –Elektrostatične 
lastnosti), EN14126 (Varovalna obleka – Zahteve za 
izdelavo in preskusne metode za varovalno obleko proti 
povzročiteljem infekcije), EN10732-2 (Varovalna obleka 
pred radioaktivnostjo). Zaščitni kombinezon Tyvek je 
primeren za železnice, gradbeništvo, komunalna in cestna 
dela, delo v pristaniščih in letališču, rudarstvo in dela, kjer 
je potrebno zagotoviti visoko vidljivost. Velikosti: M-3XL. 
Cena: 19,99€ 

 

Zaščitni kombinezon Ansell 1800 Comfort, 
6.3004 

Zaščitni kombinezon Alpha Tec 1800 Comfort zagotavlja 
higiensko zaščito. Material: 100% polipropilen, 53 g/m2. 
Elastični zaključki na kapuci, rokavih in pri nogah. 
Kombinezon se tesno prilega telesu, ščiti pred tekočinami 
in prašnimi delci. Ima antistatične lastnosti. Zaščitni 
kombinezon nudi naslednjo zaščito tip 5: neprepustnost na 
delce, tip 6: neprepustnost na brizge manj nevarnih 
tekočin.Ustreza standardom EN1149-5 (Varovalna obleka – 
Elektrostatične lastnosti), EN ISO 13982-1 (tip 5) 
(Varovalna obleka za varovanje pred trdnimi delci), 
EN13034 (tip 6) (Varovalna obleka pred učinki tekočih 
kemikalij), 3. kategorija. Kombinezon je primeren za 
odstranjevanje azbesta. Zaščitni kombinezon 1800 Comfort 
Ansell je primeren za kemično in farmacevtsko industrijo, 
komunalna dela pri odstranjevanje odpadkov (tudi azbesta), 
obrtna dela, dela v lakirnici. Velikost: L-XXL.                         
Cena: 8,99€ 
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Zaščitni kombinezon TYVEK®600 PLUS iz 
"zračnega" materiala Tyvek®, 6.30003 

Zaščitni kombinezon kategorije III, tip 4B, 5 in 6 ščiti pred 
prahom in tekočimi delci ter močno razpršenimi 
kemikalijami. Gladka površina tkanine preprečuje vpijanje 
tekočin in preprečuje, da bi se nanjo sprijeli trdni delci. 
Kombinezon je lahek in udoben. Kapuca se tesno prilega 
obrazu. Šivi na zunanji strani so dodatno zalepljeni, da 
preprečijo vdor nevarnih snovi v notranjost. Ima elastičen 
pas, elastično manšeto pri nogah in rokah. Zapenja se na 
zadrgo. ima anti-elektrostatične lastnosti ter ščiti pred 
radioaktivnimi trdnimi delci. Zaščitni kombinezon Tyvek je 
primeren za kemično, farmacevtsko, avtomobilsko, 
rafinerijsko in petrokemično industrijo, za obdelavo 
odpadkov in za delo z azbestom.  Uporablja se v čistih 
predelih razreda C in D, npr.v farmacevtskih podjetjih, v 
conah 1.000 (ISO 6), 10.000 (GMP razred C, ISO 7) in 
100.000 (GMP razred D, ISO 8). Kombinezon zagotavlja 
biološko zaščito, se lahko uporablja v stiku s krvjo, 
telesnimi tekočinami, virusom. Ustreza zahtevam EN13982-
1, EN13034, EN1149-5, EN14126, EN14605 in EN1073-2. 
Cena: 13,99€ 
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Zaščitna kapa baret 100/1 PP polipropilen, 
6.1035 

Zaščitna kapa zagotavlja higiensko zaščito. Kapa je iz 
polipropilena (PP) z elastiko iz lateksa. Teža je 10 gr./m2. 
Barva: bela,modra, zelena, rumena. Kape so zapakirane po 
100 kom. Ta zaščitna kapa je primerna za higienska dela, 
monterska dela, dela v laboratorijih, delo v industriji, 
farmaciji in kemijski industriji, delo s kemikalijami (prašni 
delci), sejemske obiskovalce, čiščenje, prehrambeno 
industrija. Cena: 4,40€ 

 
 

 

 
Zaščitne baretne kape 100/1 polietilen, 
6.10351 

Zaščitna kapa zagotavlja higiensko zaščito, je 
vodoodporna. Kapa je iz polietilena (PE). Barva: prozorna. 
Kape so zapakirane po 100 kom. Ta zaščitna kapa je 
primerna za higienska dela, monterska dela, dela v 
laboratorijih, delo v industriji, farmaciji in kemijski industriji, 
delo s kemikalijami (prašni delci), sejemske obiskovalce, 
čiščenje, prehrambeno industrija. Cena: 4,46€ 
 
 
 
 
Prevleke za čevlje 100/1, 2.1700 

 
Plastična prevleka za čevlje je primerna za enkratno 
uporabo. Ima elastiko in reliefno površino za preprečevanje 
zdrsa. Se uporablja za zaščito obutve ali za preprečevanje 
onesnaževanja tal. Je primerna za higiensko zaščito za 
delo v zdravstvu, pri proizvodnji hrane, v proizvodnjih 
linijah, pri sortiranju ali pakiranju. Mere: 41x15 cm.  
Cena: 6,99€ 
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Predpasnik iz Tychema® TYCH-F-AP 

Higienski predpasnik Tychem je primeren za higiensko 
zaščito pred kemikalijami. Je brez šivov in ima antistatične 
lastnosti (notranji del). Predpasnik nudi ustrezno zaščito 
pred kemičnimi substancami, industrijskimi organskimi 
kemikalijami, anorganskimi kemikalijami (tudi pod 
pritiskom), trdimi delci, biološkimi nevarnostmi in pred 
toksičnimi snovmi. Predpasnik se uporablja tudi za čiščenje 
kemičnih razlitji, pri urgentnih, vojaških intervencijah in pri 
delu s petrokemiji (industrijsko pridobivanje produktov 
iz nafte in zemeljskega plina). Spada v 3. kategorijo osebne 
varovalne opreme. Ustreza standardu EN14126 (Varovalna 
obleka proti povzročiteljem infekcije), EN14605 (Varovalna 
obleka pred učinki tekočih kemikalij – Zahtevane lastnosti 
za obleko, neprepustno za tekočine (tip 3) ali za razpršila 
(tip 4)), EN1149-5(Varovalna obleka, ki ima elektrostatične 
lastnosti). Cena: 7,92€ 
 
 
 
Zaščitni predpasnik iz polietilena 100/1, 
6.1313 

 
Zaščitni predpasnik iz polietilena zagotavlja higiensko 
zaščito. Mere predpasnika so  117 cm (dolžina), 70 cm 
(širina).  Zapakirani po 100 kom. Barva: bela, rdeča, modra. 
Ta zaščitni predpasnik je primeren za higienska dela, dela v 
laboratorijih, delo v industriji, farmaciji in kemijski industriji, 
delo s kemikalijami (prašni delci), čiščenje, prehrambeno 
industrijo. Cena: 7,92€ 
 
 
 
Zaščitni predpasnik PVC 

Zaščitni predpasnik iz PVC-ja zagotavlja higiensko zaščito. 
Mere predpasnika so ca. 750x1100 cm. Predpasnik ima 
sponko za lažjo prilagoditev predpasnika telesu. Z žepom. 
Barve: bela, modra, zelena, rumena. Ta zaščitni predpasnik 
je primeren za higienska dela, monterska dela, dela v 
laboratorijih, delo v industriji, farmaciji in kemijski industriji, 
delo s kemikalijami (prašni delci), čiščenje, prehrambeno 
industrijo. Cena: 3,99€ 
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Ženska medicinska delovna srajca kratek 
rokav Tristi, 6.1388-2 

Medicinska delovna srajca je primerna za higiensko delo. 
Je iz 65% poliestra, 35% bombaža, 145 g/m2. Ima dva 
stranska žepa. Srajca je brez gumbov ter ima V izrez. 
Možnost pranja do 60 stopinj. Barva: temna modra, bela, 
svetlo modra, bela, vijolična, siva/pink. Medicinska delovna 
srajca je primerna za zdravstvo, kozmetične storitve, 
kemično industrijo, delo v laboratorijih, za delo, kjer je 
potrebna higienska zaščita. Velikosti: S-XXL.              
Cena: 10,36€ 
 
 
 
Ženske medicinske delovne hlače na pas 
Tristi, 6.1388-3 

Medicinske hlače so primerne za higiensko delo. So iz 65% 
poliestra, 35% bombaža, 145 g/m2. Z zunanjem žepom 
zadaj. Elastični pas omogoča boljšo prilagodljivost in 
fleksibilnost pri delu. Možnost pranja do 60 stopinj. Barva: 
temno modra, svetlo modra, bela, vijolična, pink. 
Medicinske hlače so primerne za zdravstvo, kozmetične 
storitve, kemično industrijo, delo v laboratorijih, za delo, kjer 
je potrebna higienska zaščita. Velikosti: S-XXL.              
Cena: 10,36€ 
 
 
 
 
 
Bluza LH-FOOD-HACCP, 6.1383 

Bluza je primerna za higiensko zaščito. Je iz 65% poliestra 
in 35% bombaža, 255 g/m2. Z žepom znotraj. Brez 
gumbov, z ovratnikom Barva: bela. Velikosti: S-XXXL. 
Primerna za industrijsko pranje (do max. 95 stopinj). Haccp 
delovna obleka je primerna za prehrambeno, živilsko 
industrijo, za gostinstvo, za delo, kjer je potrebna higienska 
zaščita. Cena: 13,70€ 
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Jakna LH-FOOD HACCP kratek rokav, 6.1384 

Bluza je primerna za higiensko zaščito. Je iz 65% poliestra 
in 35% bombaža, 255 g/m2. Z žepom znotraj. Brez 
gumbov, z ovratnikom Barva: bela. Velikosti: S-XXXL. 
Primerna za industrijsko pranje (do max. 95 stopinj). Haccp 
delovna jakna je primerna za prehrambeno, živilsko 
industrijo, za gostinstvo, za delo, kjer je potrebna higienska 
zaščita. Cena: 13,69€ 
 
 
 
 
 
 
Hlače LH-FOOD-HACCP, 6.1382 

Hlače na pas so primerne za higiensko zaščito. So iz 65% 
poliestra in 35% bombaža, 210 g/m2. Z žepom znotraj ter 
elastiko v pasu. Barva: bela. Velikosti: S-XXXL. Primerne 
za industrijsko pranje (do max. 95 stopinj). Haccp delovna 
obleka je primerna za prehrambeno, živilsko industrijo, za 
gostinstvo, za delo, kjer je potrebna higienska zaščita. 
Cena: 13,04€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moška halja LH-FOOD-HACCP 

Moška halja je primerna za higiensko zaščito. Je iz 65% 
poliestra in 35% bombaža, 210 g/m2. Zapenja se na 
gumbe, z žepom znotraj. Barva: bela. Velikosti: M-XXXL. 
Haccp delovna obleka je primerna za prehrambeno, živilsko 
industrijo, za gostinstvo, za delo, kjer je potrebna higienska 
zaščita. Cena: 16,77€ 
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Zaščitni predpasnik iz blaga 100x75 cm 

Zaščitni predpasnik zagotavlja higiensko zaščito. Mere 
predpasnika so ca. 100x75 cm. Predpasnik ima sponko za 
lažjo prilagoditev predpasnika telesu. Ta zaščitni 
predpasnik je primeren za higienska dela, monterska dela, 
dela v laboratorijih, delo v industriji, farmaciji in kemijski 
industriji, delo s kemikalijami (prašni delci), čiščenje, 
prehrambna industrija, delo v sadjarstvu. 
Cena: 4,80€ 
 
 
 
 
Razkužilo za roke MegaMax PROFI – SEPT 
Derm 500 ml, 11.10023 

Sredstvo za dezinfekcijo rok 500ml  MegaMax Profi Sept 
Derm vsebuje alkohol (70% etanol). Uporablja se za 
higiensko in kirurško dezinfekcijo kože rok. Razkužilo za 
roke je uporabno za delo v zdravstvu, farmaciji, 
drugih  javnih ustanovah kot v šolah, vrtcih, hotelih, 
gostinstvu in prehrambeni industriji, gospodinjstva, za 
higiensko zaščito. 
Cena: 5,50€ 
 
 
 
 
 
Sredstvo za razkuževanje površin Megamax 
Profi Dez s pršilko 750 ml, 1.110.024 

Sredstvo za razkuževanje površin 750 ml Mega max Profi 
Dez vsebuje alkohol (70% etanol). Razkužilo uničuje in 
preprečuje razvoj bakterij, gliv in ostale mikrobiologije. 
Tekoče sredstvo je namenjen za dezinfekcijo površin brez 
spiranja.Uporaba: Nerazredčeno sredstvo napršite na 
površine ali z njim napojite tkanino in obrišite površino. 
Počakajte, da se površina posuši. Vsebuje: Etanol, propan. 
Oblika pripravka: Tekoč biocidni proizvod, ki deluje na 
bakterije in plesni. Uporablja se za dezinfekcijo trdnih 
površin v kuhinjah, kopalnicah, javnih ustanovah, 
bolnišnicah, šolah, industriji,.. Cena: 6,50€ 
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Obrazna maska s tiskom logotipa, 4.10031 

Obrazna maska zmanjšuje nevarnost za prenos virusa na 
druge osebe. Je troslojna ter iz 100% bombaža. Z 
gumijastim trakom. Ta maska je primerna za 
higiensko zaščito,  preprečuje dotikanje obraza z lastnimi 
rokami. Ta obrazna maska ne spada v osebno varovalno 
opremo ter nima lastnosti filtriranje virusa, s pokrivanjem 
obraza pa zmanjšuje prenos virusa v okolje. V beli ali črni 
barvi. Cena velja za masko in tisk logotipa. Mere tiska 
napisa: Do max. 8x3 cm. Cena: 0,98€ 

 
 
Zaščitna maska (3 slojna) 50 kom, 4.1003 

Zaščitna maska za enkratno uporabo je primerna za 
higiensko zaščito. Nudi 3 slojno zaščito, ki varuje > 
99% pred delci in izdihanimi mikroorganizmi (bakteriološka 
filtracija več kot 99%). Maska ima nastavljivo sponko za 
nos za popolno prileganje ter varjeno ušesno elastiko za 
optimalno prileganje obrazu. Maska je univerzalne velikosti. 
V paketu je 50 kosov. Higienske maske so primerne za 
zaščito in se jih lahko uporabljajo v notranjih in zunanjih 
prostorih. Ta zaščitna maska je primerna za higiensko 
zaščito, za delo v farmaciji, zdravstvu in kemijski industriji, 
delo s kemikalijami (prašni delci), čiščenje, ….Cena velja za 
paket (50 kos). Cena: 9,99€ 
 
 
Zaščitna maska FFP2 EN149, 4.10041 

Respirator zagotavlja udobno zaščito dihal, je primeren za 
enkratno uporabo, brez izdišnega ventila, omogoča 
optimalno higiensko zaščito, se dobro prilega glavi ter ima 
nosno oporo in elastiko (za prilagoditev velikosti glave). 
Stopnja zaščite je FFP2: Zaščita pred nestrupenimi in 
zmerno strupenimi aerosoli v tekočem ali trdnem stanju v 
koncentracijah do 10xNDS. Ustreza standardu  EN 149: 
2001 + A1: 2009 . Ta respirator je primeren za dela v 
industriji, farmaciji in kemijski industriji, opekarstvo, 
ladjedeljstvo, gradbeništvo, delo s kemikalijami (manj 
strupeni prašni delci), kovinsko predelavo, kmetijstvo, 
livarne, barvanje. čiščenje. Cena velja za kos.           
Cena: 0,99€ 
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Zaščitna maska FFP3 z ventilom, 4.10411 

Respirator zagotavlja udobno zaščito dihal, je primeren za 
enkratno uporabo, z izdišnim ventilom, omogoča optimalno 
higiensko zaščito, se dobro prilega glavi ter ima nosno 
oporo in elastiko (za prilagoditev velikosti glave). Stopnja 
zaščite je FFP3: Zaščita pred nestrupenimi, toksičnimi 
tekočinami in trdnimi aerosoli (npr. oljne meglice) v 
koncentracijah 50XOEL,  do 20xNDS. Zaščitna maska je 5 
slojna. Ustreza standardu  EN 149: 2001 + A1: 2009. Ta 
respirator je zelo primeren dela v industriji, farmaciji in 
kemijski industriji, opekarstvo, ladjedeljstvo, gradbeništvo, 
delo s kemikalijami (manj strupeni prašni delci), kovinsko 
predelavo, kmetijstvo, livarne, barvanje. čiščenje. Cena 

velja za kos. Cena: 2,99€ 
 
 
Higienski vizir za obraz OTT, 5.1055 

Lahki higienski ščitnik za obraz omogoča optimalno zaščito 
oči pred prahom, pršenimi delci in drugo, ki bi lahko 
povzročili poškodbe. Je lahek in udoben za uporabo. Mere 
zaščitnega okvira: 220 mm (višina), 330 mm (širina), 0,25 
mm (debelina). Možnost prilagoditve velikosti glave. Z 
elastiko zadaj in peno spredaj (mere pene: 32 mm (višina), 
230 mm (širina) in 24 mm (debelina). Vizir zagotavlja 
zaščito obraza pred minimalnimi udarci,  predmeti ter 
preprečuje dotikanje obraza z lastnimi rokami. Je primeren 
samo za higiensko zaščito. Cena: 1,99€ 
 
 
Ščitnik za obraz OTG, 5.1055-3 

 
Lahki higienski ščitnik za obraz omogoča optimalno zaščito 
oči pred prahom, pršenimi delci, tekočinami in drugo, ki bi 
lahko povzročili poškodbe. Je lahek in udoben za uporabo. 
Material: PET . Mere zaščitnega vizirja-stekla: 190 mm 
(višina), 240 mm (širina), 0,25 mm (debelina). Barva 
okvirja: prozorna. Vizir zagotavlja zaščito obraza pred 
minimalnimi udarci,  predmeti ter preprečuje dotikanje 
obraza z lastnimi rokami. Je primeren samo za higiensko 
zaščito. Cena: 0,89€ 
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Zaščitna očala Visilux, 5.1001 

Zaščitna očala omogočajo večjo zaščito oči pred trdimi 
delci, UV svetlobo ter ima bočno zaščito. Očala so 
prilagodljiva ter omogočajo nošenje korekcijskih očal. Teža 
očal je približno 40 gramov. Leče in ovir so iz polikarbonata. 
Barva stekla in okvirja je prozorna. Debelina leče je 2,2 
mm. Oznaka leče je 2-1.2 1FTK. Zaščitna očala so 
primerne za razne obiskovalce obratov, proizvodnje, 
sejemske obiskovalce, delo v industriji, farmacji, kemijski 
industriji, za splošno uporabo, kjer je potrebna zaščita oči. 
Cena: 1,20€ 
 
 
Zaščitna očala Gog Fram, 5.1049 

Zaščitna očala omogočajo večjo zaščito oči pred trdimi 
delci pri delu s strojem, lesom, plastike, keramiko, so 
odporne na udarce (do 45 m/s (F)). Imajo široko stranska 
zaščita. Okvir je nastavljiv. Zaščitna očala imajo pri nosilcih 
majhne luknjice za vrvico. Barva očala: prozorna. Barva 
okvirja: črna. Optični razred: 1. Ustrezajo standardu EN 166 
(Varovanje oči).  Zaščitna očala so primerne za delo v 
industriji, kovinarski industriji, lesni industriji, za splošno 
uporabo, kjer je potrebna zaščita oči. Cena: 1,25€ 
 
 
 
 
 
 
Zaščitna očala Monolux Air, 5.100100 

Zaščitna očala omogočajo večjo zaščito oči pred trdimi 
delci ter bočno zaščito. Očala imajo elastiko, so 
prilagodljiva. Ob strani luknjice za boljšo regulacijo zraka, 
kar preprečuje rosenje v notranjosti očal. Optični razred 1. 
Po standardu EN166. Zaščitna očala Monolux so primerna 
za zaščito pred trdnimi delci pri rokovanju s stroji, pri delu z 
lesom, kamnom, keramiki, pri brušenju, so tudi primerna za 
higiensko zaščito. Uporabljajo jih tudi razni obiskovalce 
obratov, proizvodnje, sejemski obiskovalci, primerni so za 
delo v industriji, farmaciji, kemijski industriji, za splošno 
uporabo, kjer je potrebna ustrezna zaščita oči.            
Cena: 1,50€ 
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Zaščitna očala SUPER OTG UVEX, 5.1009 

Zaščitna očala  Uvex OTG omogočajo ustrezno zaščito oči pred prahom, trdimi delci ter nudijo UV 
zaščito. Leče so iz brezbarvnega polikarbonata. So lahke in udobne za uporabo. Nudijo zaščito pred 
udarce (F). Očala se lahko uporabljajo v kombinaciji z očali z dioptrijo. Po standardu EN 166. Zaščitna 
očala so primerne za razne obiskovalce obratov, proizvodnje, sejemske obiskovalce, delo v industriji, 
farmacji, kemijski industriji, za splošno uporabo, kjer je potrebna zaščita oči. Cena: 11,38€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaščitna očala ULTRASONIC Uvex, 5.1007 

Zaščitna očala  Uvex Ultrasonic omogočajo ustrezno zaščito oči pred prahom, trdimi delci ter nudijo 
UV zaščito. Leče so iz brezbarvnega polikarbonata ter imajo premaz, ki preprečuje rosenje. Optični 
razred 1. Očala nudijo široko vidno polje, so lahke in udobne za uporabo.  Imajo širok trak za boljšo 
prilagajanje  očal velikosti glave. Očala se lahko uporabljajo v kombinaciji z zaščitnimi maskami ter 
očali z dioptrijo. Po standardu EN 166. Zaščitna očala so primerna za delo v industriji, kovinarski, 
kemični industriji, za splošno uporabo, kjer je potrebna zaščita oči. Cena: 16,99€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaščitna očala Uvex Ultarvision, 5.1089 

Zaščitna očala  Uvex Ultravision omogočajo ustrezno zaščito oči pred kemičnimi brizgi tekočin, 
prahom, trdimi delci. Steklo je iz acetata, prevlečeno dodatnim premazom  (4C Plus Optidur), kar 
preprečuje rosenje znotraj očal. Imajo široko vidno polje, omogoča dobro tesnitev očal obrazu. Nudijo 
dobro kemično odpornost. Ščitijo pred udarci (F) in pred UV žarki. So zračna zaradi manjših odprtin. 
Imajo zadaj nastavljiv širok trak, so športnega videza. Ustrezajo standardom EN166 (Varovanje oči). 
Zaščitna očala so primerna za delo v industriji, kovinarski, kemični industriji, za splošno uporabo, kjer 
je potrebna zaščita oči. Cena: 11,59€ 
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Delovni škornji PVC/nitril, 2.1032 

Delovni škornji so odporni na vodo, olje, maščobe, masti, blage kisline. So iz PVC-ja ter nitrila. Barva 
je bela. Ti delovni škornji so primerni za delo v mokrem, za delo v živilski industriji, kemijski industriji, 
delo v farmaciji, za laboratorijska dela, dela v agrokulturi. Velikosti: 37-47. Cena: 12,40€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natikači EVA, 2.1132 

Vrtni natikači so primerni za vrtna, splošna zunanja dela. So udobni in vzdržljivi, narejeni iz odpornega 
PVC-ja. Profiliran podplat, ki zagotavlja udobje in ščiti pred zdrsom. V več barvah, velikosti: 36-
45.Zaradi odprtine ob strani so natikači zračni.Vrtni natikači so primerni za vrtna, poljedelska, splošna 

dela.  Cena: 3,20€ 

 
 
 
Zaščitni škornji BFSD SRC, 2.1117 

Zaščitni škornji so odporni na vodo, olje, maščobe,  masti. So iz PVC-ja ter nitrilne gume. Podplat je 
profiliran in odporen na zdrs. Barva. Bela. Ustrezajo standardom EN20347 in EN20344 in PN-
ISO6110, kategorija OB FO SRC. Velikosti: 39-46.  Ti zaščitni škornji so primerni za delo v mokrem, 
za delo v živilski industriji, kemijski industriji, delo v farmaciji, za laboratorijska dela, dela v 
agrokulturi…. 
Cena: 16,14€ 
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Zaščitni škornji Wellington visoki, 39-47, 2.1100 

 
Zaščitni škornji so odporni na vodo, olje, maščobe, masti, blage kisline ter so primerni za delo v 
hladnih razmerah. So iz mehkega EVA materiala, brez zaščitne kapice. Anatomsko oblikovan podplat. 
Za delo pri temperaturah do -30 stopinjah. Barva je bela. Velikosti: 39-47. Po standardu EN ISO 
20347. Ti zaščitni škornji so primerni za delo v hladnih razmerah, delo v mokrem, za delo v živilski 
industriji, kemijski industriji, delo v farmaciji, za laboratorijska dela, dela v agrokulturi. Cena: 24,50€                                    

 
 
Zaščitna obutev-Sandali Montreal S1 ESD VM Footwear, 2.2150 

Zaščitni čevlji  ESD so zračni, brez kovinskih delov. So iz mikrofibra, debelina: 1,6-1,8 mm. 
Notranja podloga je iz zračnega tekstila Mesh.  HI-Poly podplat je anatomsko oblikovan, je iz lahkega 
poliuretana, podložen z Mesh materialom. Podplat PU je antistatičen (ESD) ter proti zdrsni (SRC) na 
olja, bencin. Z zaščitno kapico. Obutev ustreza  standardom   EN ISO 20345:2011 S1 ESD SRA,  EN 
ISO 61340-5-1:2016 ESD. Čevlji so primerni za delo v industriji, prehrambeni industriji, splošni 
industriji. Cena: 35,10€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaščitni čevlji Food Blue visok ali nizki model, 2.10892 

Zaščitni čevlji so primerni za higiensko zaščito. Material čevlja je iz mikrovlaken. Podplat je iz dvojnega 
poliuretana, je olje odporen in odporen na zdrs. Imajo zaščitno kapico, ki ščiti sprednji prstni del. 
Ustrezajo standardom EN 20437 ter EN 20344 SB FO SRC.  Zaščitni čevlji so primerni za 
prehrambeno, živilsko industrijo, za gostinstvo, za delo, kjer je potrebna higienska zaščita.                   
Cena: 24,99€  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Opomba: Cene so brez DDV-ja. 


